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G. Schönings

Afhandling
anyaaende

Le Gamles Kundffab om vort Norden ester PtoletMi Tiden

Anden Afdeeling.
Angaaende

hvad Kundffab man har havt om vort Norden i Procopit Tider, 
i Folge af dennes Beretninger«

i. ;
e Efterretninger, som Proeopitts giver os om vort Norden, ere saa me

get mere betydelige og vårdige at lcegge Mcerke ril, som de uden al Tvivl
ere de ferske, der ere komne lige fra vort Norden ril Gråkerne og bemeldte vor 
Forfatter, uden i Forveien at have gaaet igiennem mange Skribenteres Hcender, 
og som de ere bragte til dem afNordenS egne Indbyggere og Nordiffe Folk, eller 
i det mindste af saadanne, som have staaet i ncer Forvandtffab og Bekiendt- 
ffab med dem, da Gråkerne rillige med Romerne nu havde sart at tiende mere 
end de ffiottede om Nordens Folk. Vor Skribent har og selv havt megen Om
gang med de Slags Folk, saasom Vandaler, Gother, Hernler, (hvilke 
sidste upaatvilelig har varet her fra Norden, hvor man end vil fore de evrige 
fra,) og det i Anledning af de Krige isår, som Romerne eller Gråkerne forte 
med forst benavnte Folk, ved Hielp as de sidste, under den bekiendte Belisarii 

Ylye Saml. II. B. A An for- 
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Anforsel, Med hvilken Proeopius fulgte paa alle disse Tog, som en Slags 
Haandffriver og Adjutant; hvorover han ogsaa ei allene har havt god Lejlighed 
til at efterlade sig en udforlig Beskrivelse over bemeldte Krige, men hans Be
retninger ogfaa ere saa meget mere paalidelige, fom han selv har vcrret med i de 
fleste Ting, har havt god Lejlighed til at faae udspurgt, hvad han selv ei vidste, 
og va-r for Resten en Mand, der stod i megen Anseelse og besad Veltalenhed 
og Lcerdom. For Resten har han levet midt i det siette Seculo omtrent i Kei
ser Justiniani Tid, fra hvilken felgelig foromtalte hans Efterretninger om vor 
Norden ere, som findes fornemmelig opregnede i den anden Bog af hans Histo
rie om den gothiffe Krig, i Anledning af de Herulers Gesandtskab og Reise til 
Thule, for derfra at hente dem en Konge, af felgende Indhold:

§- 2.
„ De Heruler har fra gammel Tid æ) af boet oven (eller norden) for 

„ Ister-Slrommen Z>), og dyrkede mangfoldige Guder, hvilke de forfonede 
„ endogsaa med Menneffe-Offere. I Skikke og Scrdvaner vare de de fleste 
„ andre Mennesker ulige, saa at ingen syg eller gammel iblant dem maatte leve, 
„ men saadan en blev af en anden Heruler, som dog ei maatte vare af hans 
„ Slcegt, efter hans egen Begiering, stukken ihiel paa et Baal, hvilket siden 
„ blev antcrndt, og derpaa hans Been og Affe med Jord bedakket. Dersom 
„ en, naar han dsde, efterlod sig en Hustrue, maatte hun, strax efter Man- 
„ dens Dod, hos hans Grav tage sig selv af Dage med en Strikke, hvis hun 
„ ei vilde leve sig selv til Spot, samt i Had og Foragt blank hendes Mands 
,, Paarsrende. Med Tidens Lceugde bleve de Heruler i Magt og Folkemcrngde 
„ alle deres Naboer overlegen, hvilke de efterhaanden undertvang sig, blåne 
„ dem ogfaa de Longobarder, og paalagde dem Skat, tvertimod de der vcr- 
„ rende Barbarers Maneer. Da ingen flere vare tilovers al angribe, sadde 
„ de, i Keiser Anastasli Regierings Begyndelse, tre Aar stille; men efter- 

„ som

*) Efterat de nemlig vare komne til de Kanter.
t) Der var ligesom en Sammel-PladS for alle fra de nordlige og estlige Kanter afEu- 

ropa og fra Asta udvandrede Folkeflag, som satte sig gierne derned en Tid lang, fer
end de gik videre frem.
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„ som saadant var imod deres Sindelav, saa loge de fak paa deres egen Fyrste 
„ Nodttlph (Rudolph eller Rolf), og stieldte ham ved alle Lejligheder saa 
„ lcenge ud for Feighed og O.vindagtighed, at han, uden mindste given Aar- 
„ sag, tog sig for at angribe de Longobarder med Krig, og var ei at bringe 
„ fra det Forsat, uagtet at disse tre Gange sendte Gesandter til ham, for at 
„ undgaae Krigen. Herover kom det endelig til ct Slag, hvori de Heruler 
„ leede et saa stort Nederlag, at de maatte forlade deres gamle Boepoele, og 
„ med Hustruer og Born lcerrge vandre om i de paa hiin Side af Donau r) lig- 
„ gende Lande, indtil de endelig komme til de Steder, hvor de Rugier til- 
„ forn havde boet, et Folk, som vare Gothernes Bundsforvandte, og 
„ havde med dem gaaet til Italien. I bemeldte, efter disse ode liggendes) 
„ Steder fatte de sig vel ned, men bleve af Hunger tvungne til ar gaae der- 
„ fra igien og opsoge sig nye Boeliger tæt ho- de Gepider, hvilke vel tillode 
„ dem der at fceste deres Boepal, men siden medhandlede disse deres nye Na- 
„ boer saa ilde, at de maatte gaae over Donau, og soge Tilflugt hos de Ro- 
„ mere, over hvilke Anastasius endnu regierede. Men der opferte de sig 
„ saa flet, at man maatte sende en Krigshcrr ud imob dem, som i en Hast 
„ bragte dem til Lydighed. Siden holdte de sig i Rolighed, indtil Justinia- 
„ NUs kom paa Thronen, som ved at stienke dem frugtbare Lande og andre For- 
,, årringer beva-gede dem til at antage den Christne Religion og ganste at flaae 
„ sig til de Romeres Partie, hvilket de fleste af dem dog siden igien forlove, og 
„ kom i Ueenighed med hinanden, i Anledning deraf, at de havde selv flaget 
„ deres Konge Ochon ihiel, og det af ingen anden Aarsag, end fordi de havde 
„ faaet det Indfald, at Ve vilde leve uden Konge, hvilken de for Resten meest 
„ tracterede som deres Ligemand. Men denne Gierning begyndte de flrax at 
„ angre, da de mcerkede at de ei kunde undvcrre Konge; hvorover de, efter 
„ lang Beraad, sendte Gesandter til Oen Thule, for derfra at faae en af 
f, Kongelig Blod til Regent over sig. Hvilket steede af den Anledning: At

A 2 „da

c) I Giotii Udgave p. 258 er urigtig oversat citra Danubium, da der i den graste 
Text (laivtr skto; ”l?poy.

1) Det syncs at have varet Brug iblant Barbarerne, at de Lande, hvor de havde boet, 
stulde ligge ode efter dem. SaaledeS giorde Ligurerne, Vandalerne og fl. 
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„ da de Heruler paa bemeldte Maadeafde Longobarder vare overvundne, og 
„ endeel af dem flyttede heil til de Jllyriske Lande, vare der nogle iblanr 
„ dem, som ci vilde gaae over Donau, men heller begive sig hen til de yder- 
„ ste Verdens Kanter, hvilke tit den Ende, under Anfocstl af adstillige, 
„ som vare af det kongelige Blod, ferst igiennemvandrede alle Slaviske Folk, 
„ det eene efter det andet, siden en stor Ork, komme derpaa til de Varner, 
„ videre igiennem de Danste Folk, uden at de der boende Barbarer endog 
„ giorde dem nogen Overlast, og naaede endelig Havet, da de ginge til Skibs 
„ og komme til Thule, hvor de opfloge deres Boepcrle."

§. 3.

„ Men Thule, farer Procopius fort, er overmaade stor, saa den i 
„ Sterrelse ti Gange overgaaer Brittanien, fra hvilken den ligger langt 
„ borte op mod Norden, og for den siorste Dcel udyrket, men hvor den 
„ er beboet, findes 13 meget talrige Nationer, hvoraf hver har sin Konge over 
„ sig« Paa dette Sted tildrager sig aarlig en forunderlig Ting: Thi Solert 
„ gaaer der ister ved Soelhvervs-Tiden om Sommeren ei under i 40 Dage, 
„ men ftes al den Tid over Jorden; men efter sex Maaneders Forleb, ved 
„ Soelhverv om Vinteren, seer man paa denne i 40 Dage siet ikke So- 
„ len, hvorover ogsaa Indbyggerne henflide al den Tid i Bedrovelse, eftersom 
„ de ei kan have nogen Omgicengelse med hinanden. Jeg har vel felv, siger 
„ Procopius, havt Lyst at komme hen ril denne Ae, for felv at see, hvad 
„ man har sagt mig herom, men aldrig faaet Lejlighed dertil. Dog har jeg 
„ af dem, som derfra ere komne hid til os, udspurgt hvorledes det der 
„ havde sig med Solens Op- og Nedgang paa bemeldte Tider, og af dem faaet 
„ dette oprigtige og sandfærdige Svar: At Solen vel i 40 Dage, som tilforn 
„ er sagt, ei gaaer ned, men at den dog stinner for dem nu mod Asten, og 
„ nu mod Vesten, saa at, naar Solen kommer til forrige Sted tilbage igien, 
„ regne de"at en Dag og en Nat er forbi. Men naar det kommer til den Tid, 
„ da man har en bestandig Nat, saa give de noie Agt paa MaanenS Gang, 
„ og regne Dagene derefter. Naar da 35 Dage ere forbi, sindede, efter 
„ en vedtagen Sadvane, nogle op paa de heiesie Bierge, hvilke, saasnart 
„ de faae Solen nogenledes at sie, lade dem neden under vide, at inden fem 

Dage
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„ Dage vil Solen lade sig tilsyne for dem. Hvorpaa disse, cftcrat hade faaek 
„ dette glcrdelige Budffab, i Folkets almindelige Forsamling, fkiont endnu i 
„ Merket, helligholde cn heitidelig Fest, fotn blaut de Thuliter er den stocste 
„ og fornemste." Over hvilket Procopius giver denne sin Betankning: At 
disse Heboere maae vcere meget bange for, at Solen bestandig ffal forlade dem, 
eftersom dette aarlig ffeer og indtreffer hos dem.

§. 4.

„ Iblant dem, farer Procopius fort, som beboe Thule, er kun eet 
„ Folk, hvilket de kalde Scrithisinner, som fsrer et vildt og bestifk Levner: 
„ Thi de har hverken Klaver paa Kroppen, ei heller Skoe paa Fodderne, drikke 
„ ingen £3iiii, og eede intet af Jordene Greve, eftersom Ve ei dyrke Jorden, 
„ og deres Qvindcr ei heller forarbejde noget for dem, men Mcrnd og Qvinder 
„ lcegge idelig og allene Vind paa Jagten, da de der varende overmande store 
„ Skove og Viergene forskaffe dem en stor Forraad af Vildt og andre Dyr, 
„ hvis Kiod de spise, og klcrde sig med deres Skrud, eftersom de hverken 
„ have Liin, ei heller noget at fye med, men de hafte bemeldte Skind sammen 
„ med Dyrenes Seener, og bedcrkke dermed deres hele Legeme. Deres Boru 
„ opfostre de ti heller paa andre Folkes Viis: Thi Scrithistnnernes Born faae 
„ ei tit die, men opfedes med Marven af de vilde Dyr, fom fanges paa Iag- 
„ ten. Saafnart derfor som cn Qvinde har fedt sit Foster, sveber hun det 
„ ind i et Skind og hanger det op i et Trcre, efterat hun har stukket et Stykke 
„ Marv ind i dets Mund, hvorefter hun, som scedvanlig, gaaer paa Jagt. 
,, Ncrsten alle de evrige Thuliter ere lidt forfficllige fra andre Folk. De dyrke 
„ mange Guder og Aander i Himmelen og i Luften, paa Jorden og i Havet, 
„ samt nogle mindre Glider, som siges at vcere i Kilderne og i Floderne. De 
„ bruge mange og alle Slags Offringer, men dog anfee intet Offer for ypperligere, 
„ end del forste Menneske, fom de fange i Krig, hvilket de ofre til Mars, 
„ den de holde for at vcere den hoiesie Gud. Delte Offer forrette de paa den 
„ Maade, st de ci allene siagte Meuueffet, men hcrnge det ogfaa paa el Trcee, 
„ eller kaste det hen blaut Torne, eller paa anden Maade tage det ynkeligen af 
„ Dage. Saaledcs leve de Thuliter, blaut hvilke de Gauter ere et talriigt 
„ Folk, og just det, hos hvilket de fremmede aukomlle Heruler satte sig 

A 3 ned.
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„ ned. Hvorhen da de tilforn ommeldte og fra de Heruler udsendte an- 
„ kom, bet fandt de adstillige for sig af den kongelige Stamme, af hvilke 
„ de udvalgte sig en, som stod dem best an, og vendte dertned tilbage; 
„ men eftersom samme dode undervejs, maakte de drage til Thule igien, og 
„ toge en anden med dem, ved Navn Todastus, som fik sin Broder AordUs 
„ og 200 andre unge Personer i Salstab med sig. Men imidlertid var Ti« 
„ den bleven dem for lang, af hvilke de vare udsendte, og som da boede hos 
„ Singidoncn , saa de derover havde sendt Gesandter kil Constantinopel, og af 
„ Keiser Justiniano faaet en Heruler til Konge, ved Navn Svartuas, hvil- 
„ ken de dog ved hines Ankomst igien forlods, og faldt tillige fra de Romere 
„ til de Gepider."

§■ 5-

Foruden foranferte Beretning om Hen Thule og de der boende Folk, 
moder os endnu et Sted hos ProcopiUM, som er v-erdt at lcegge Mcerke til, 
eftersom det meesie af hvad der fortcelles er besynderligt og noget, som neppe an
densteds forekommer: Thi i Anledning af at tale om en Krig, der havde reist 
sig imellem Indbyggerne paa Øeti Brittia og de Varner, og efterat have be
rettet om sidst bemeldte: At de boede paa hiin Side af Jster-Strommen, lige 
indtil Nord-Havet og Rhinen, som stilte dem fra de Franker og andre ncrr- 
gramdsende Folk, og at alle disse, saa mange som i gamle Dage beboede begge 
Aae-Breddene af Rhinen, havde vel hver sit fterstildte Navn, men bleve dog 
med et fcrllesNavn kaldte Germani, hvilket eet Folk af dem nu siden allene 
forte e); saa forrceller han videre: „At (bemeldte) Brittia laae i (fsc 
„ omtalte) Hav, ei mere end aoo Stadier fra Strandkanten, lige tvers over 
„ for Rhinens Udlobe imellem Brittanien og Thule: Thi Brittanien 
„ laae henne mod Vesten, mod de yderste Kanter af Spanien, omtrent 
„ 4000 Stadier fra det faste Land, men Thule, saavidt man vidste, yderst i 
„ det store Hav mod Norden; at paa Hen Brittia boede trende meget 
„ talrige Folk, hver under sin Konge, nemlig de Angler, Frisoner og de 

„ Britto-

e) Se? hans hiftor. Gothor. 1. IV i den anden Deel afben Vcnctiansse Udgave af Scriptor, 
hill. Byiant. p. 216. og i Grotii Udgave p. 467.
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„ Brittoner, hvilke havde samme Navn fom Hen; at der var en saa stor 
„ Folkcineengde, at mange flyttede aarlig derfra med Koner og Bern over til 
„ de Franker, fom gave dem Boepcele blank sig, og ved den Lejlighed tilegnede 
„ sig en Slags Ret til bemeldte He; at Indbyggerne der paa Hen forflote 
„ sig ei paa at ride, vidste ei engang, hvad Hest var, og havde aldrig feet 
„ faadant Dyr paa deres He, ligesom de ogsaa ei brugte Seil paa deres
„ Skibe, men kun Aarer; at paa Hen Brittia havde man i gamle Dage
„ opbygt en lang Muur, fom næsten overskår den i to Deele, da Ior- 
„ dens, Luftens og alle andre Tings Beskaffenhed var uliig og ei i den eene 
„ Deel, fom i den anden: Thi i den, fom laae osten for Muren, var Luften
„ fund og fom den burde vare efter AaretS ulige Tider, maadelig varm om
„ Sommeren, og kold om Vinteren, faa der vare Indbyggere nok, hvilke le- 
„ vede der fom andre Mennesker; men i den vestlige var Beskaffenheden gau« 
„ ske anderledes, faa intet Menneske kunde leve der en halv Time, formedelst 
„ de utallige Hgler, Slanger og andre giftige Dyr, fom de Steder vare fulde 
„ af." Skribenten flutter herpaa sin Beretning om Hen Brittia med en 
Fortcelling, hvilken han felv tilstaaer at ligne en Fabel, men bevidner sig at 
have hort af utallige, som forsikkrede, at de felv havde havt Deel i Tingen, og 
selv hort hvad fom ved den Lejlighed blev talet, nemlig denne: „At paa Ky- 
„ sterne tvers over for Hen Brittia laae mangfoldige Dorper, hvori Fifkere, 
„ Bonder og andre boede, fom stilede til bemeldte He, for der ot handle, og 
„ stode vel under Frankernes Konger, men vare fri for at betale Skat, forme# 
„ delst en dem paaliggende Byrde, hvilken efter deres egen Beretning, bestod 
„ deri, at de ordentlig efter Turen maane fore de Afdode kil Hen Brittia, og 
„ holde sig fardige kil denne Forretning, til hvilken de af en vis Drivt bleve 
,, tvungne, naar der ved Natte-Tider blev banket paa deres Dor, og en vis 
„ uforstaaelig Rost kaldte paa dem. Naar de komme kil Stranden, fandt de 
„ der Baade for sig, andre end deres egne, paa hvilke de maakte stige om 
„ Bord, og gribe til Aarcne, da Baadene bleve faa betyngede, ar der neppe 
„ stod en Finger breedt op af dem over Vandet, hvilket derimod neppe 
„ mere end Kislen berorre, naar de havde bragt dem, de forte, af hvilke 
„ de flet ingen faae, men vel herte tast, over til Hen, hvortil de da ej be-

„ hoveds
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„ Hövede mere, end een Time, i Steden for man ellers, naar man kun brugte 
„ Aarerne, maatte paa den Vej anvende en heel Dag og Nat."

§. 6.
Over hidindtil anferte Proeopii Fortcellinger ville vi nu fee hvilke Be< 

rinkninger man kan giere sig, og hvilke Felger deraf udtreekke til vor Nordike 
Geographies Oplysning i de Tider. Vi wirke da her i) at Procopius vel ei 
Udtrykkelig siger, <u de Heruler, i Anledning af hvilke han giver os foranforte 
Beskrivelse over Thule, ere forsi komne her fra Norden, da det synes, heller 
at have vcrret hansMeening, at de fra gammel Tid af, som han selv siger/), 
har boet norden for Ister - Strenuum, og vare egentlig komne derfra. 
Men naar man betinker, hvad Procopius selv fortiller om de Heruler, nem
lig at de, da de vilde opsoge nye Bopile, hvor de kunde leve i Sikkerhed, 
fegte igiennem saa mange Folk og Lande lige hen til Thule; at Iornandes med 
rylige Ord siger om de Danske, at de her i Norden havde drevet de Herulev 
Ud af deres BoepceleZ'); at Jdacius, som levede i der femte Seculo fo), 
bevidner i sin Chronico i) cm de Heruler, at i Keiser Aviti forste Aar (det er 
ved Aar 456 omtrent, og fslgelig ei linge for bemeldte de Herulers ulykkelige 
Krig med de Longobarder) „angrebe de med syv Skibe Soe-Kysterne af Lucca i 
„ Italien, men bleve drevne derfra, og droge derfor videre fort til det Bi- 
„ tiffe (i Spanien), plyndrede underveis til deres egne Boliger (eller derer 
„ eget Land) de Cantabrers og Vandalers Steder;" at Sidonius Apolli
naris ligeledes beskriver de Heruler som Soemind, der beboede de yderste 
Bugter af det store Hav, naar han siger:

„ Hic glaucus Herulus genis vagatur,
„ Imos Oceani colens receffus; Æ)

Og at Cl. Mamertinus t sin Lovtale til Mapimianus Herculeus sitter de 
Heruler og Chaiboner /) sammen, kaldende dem primos barbarorum, locis 

ultimos > 
/) See det forhen anfsrte i denne Afhandlings §. 2.
g) de rebus Geticis c 3.
b) See Fabrici biblioth. mediae & inf. lati nit. Tom. IV. p. 79.
i) Som af Scaliger er fsiet til hans Udgave af Eufebii Chronico p. 2/.
k") Epi ft. VIII. 11, p. 2 11.
I) De Chaiboner synes at vcrre Strabonis Chaubi, som han adskiller fra de Caucher, 
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ultimos*  Saa kan man i Betragtning af alt dette ei tvivle paa, at de He
ruler jo maae vcere komne fra vort Norden. At de paa deres Udvandring derfra 
kan have fat sig ned i det Meklenborgske og Pommerske, ja vel og efterladt sig 
der en Colonie ?H)t ag at de cndogfaa kan vcrre komne ind i det Preussiske, for
end de toge Veien til de Romerske Lande, er altfaa en muelig Sag, hvilken 
Turen af Folke-Vandringen fra vort Norden og de Kanter gier rimelig; men 
at de har havt deres fsrsie Oprindelse fra sidst bemeldte Laud; ere de samwe, 
som Hirri, hvilke Plimus fattet paa de Kanter, og har i de ftenere Tider 
gaaet fra Preussen til Meklenborg, hvilket Hartknoch n) med endeel andre 
vil meene, er noget, fom antages paa en blot Formodning, og visselig ingen 
Grund har.

§♦ 7*

Men endskisnt man titt af foranforte kan med god Foie og Vished stutte, 
at de Heruler ere komne her fra Norden; saa bliver det dog en ganske anden 
Sag, naar det kommer an paa at fastsatte, paa hvad Tid deres Udvandring 
er skeet, og paa hvad Sted de egentlig tilforn har boet: Thi deri har man 
kun uvisse Formodninger at gaae frem efter. Dersom N. Mareschallus var 
en Mand, som man i saa gamle Ting kunde fatte nogen Tillid til, hvilket han 
visselig ei er, saa kunde hans Foregivende ei ansees for urimeligt, „ at de He- 
„ ruler ere udgangne fra Norden i Scelskab med de Cimbrer, og har sat sig ned 
„ mellem Elven og Havet: “ o) Thi i) maae jeg i Almindelighed erindre dette 
om de adskillige Folk, som oversvommede det Romerske Herredomme, at der
som nogle af dem har havt deres Udspring her fra Norden, maae deres Ud
vandringer derfra vcrre fkeede i meget gamle Tider, og famme enten have 
staaet i noie Sammenhcmg med de Cimbrers og Celters store Udtog, eller va

ret

«) Helmoldus siger II, 21. Z). at i hans Tid boede Heruler i Priegnitz og hos Havel- 
Floden. See ogsaa Alb. Ge. Schwartz Einleit. zur Geogr. des Norder,Deuschl. 
pag. 9 not. Vor l«rde Kammerherre Suhm meencr i sit fortreffelige Skrift om de 
nordiske Folks Oprindelse, at de kan vcere indkomne i Mecklcnborg imellem Taciti og 
Maximiani Tider.

«) 2llt. und nenes Preussen I. p. 222.
0) Annal. Herulorum hoS Wcftphalen i hans monument. Cimbr, I. p. 169.
Vlye Saml. II. B. B
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ret en bestandig Folge deraf; faa at mange af de Folk, fom allerede for og ved 
Christi Tider boede eller fvermede omkring i de nordlige Deele af det nu varende 
Tydffland, kan i Henseende til deres ferste Herkomst virkelig have verret nor
diske: hvorom siden og paa et andet Sted kan gives Lejlighed videre at tale. 
Imidlertid marke vi 2) om de Heruler isår, at man af de Omstandigheder, fom 
tilforn om dem ere anforte, nemlig at de paa deres Tog til Thule droge tgien« 
uem de Danffes Land, gaaende derfra over Havet til det forefatte Sted, og 
at de for at komme hiem ginge til Skibs nord omkring Spanien, kan med 
Rimelighed stutte, at deres Boepale har engang varet paa de vestlige Kyster af 
vorHalv-Ae, og det fornemmelig, om man her ffulde fastfatte noget vist Sked, 
paa ViiffSiden eller i Halland, esterfom Jornandes siger, at de bleve 
uddrevne af de Danffe, hvilke sidste, efter al Rimelighed, ere i de aldste Ti
der komne fra de langer op i Landet eller langer ester paa beliggende Steder, 
eg har fat sig ned i Skaane og Halland, førend de ginge over til de nu varende 
Danffe Aer. Dog fynes det 3) endnu desuden rimeligt, at Herulerne, na ar 
man vil gaae til de fsrste og aldste Tider, vel cgfaa kan ^ave boet endnu län
gere nord og vester paa, jeg meener vester om den yderste Pynt af Norge, Lin- 
disnes kaldet, og varet en Green etter et Nabo-Folk af de, i det endnu faa 
kaldte Nogaland eller Nygarfylke, boende gamle Riiger eller Roger p): 
ba Procopius siger, at de Heruler, fom vandrede til Thule, efterat de vare 
komne igiennem de Danffe Folk (hvilke følgelig den Tid havde Jylland inde) 
fore didhen over det store Hav, hvilket d kan forstaaes om de trange Sunde 
mellem de Danffe Arr eller om Aresund ifar, men giver heller tilkiende, at 
det Land, font de Heruler da ssgte hen til, maae have ligget temmelig langt 
eg vester ud fra sidst bemeldte Sted; og da en og anden Omstandighed vifer, 
at de Heruler maae have staaet i et Slags Forvandt- og Bekiendtffab med de 
Rugier, fremfor med andre, faafom hine har tilsidst taget deres Tilflugt til 
disse, og i Italien staaet under een Konge med dem, nemlig Odoacro, og at 
de har fat sig ned i de af Rugierne tilforn beboede Lande norden for Donau, som 
tilforn er anført: en Omstandighed, fom ved første Aiekast kan fynes ei at vare 
af stor Betydenhed i denne Sag, men bliver det dog visselig, naar man tillige 

med
jp) Med det sidste Navn kalder krocoxius dens. 
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med den vil overveie dette: At blank de mange, fra et til andet Sked i de Ro
merske Lande omvandrende, Folk maae det have vceret en vedtagen Skik og lige« 
som en blank dem alle antaqen Lov: At det Sted, fom et Vist Folk sorst 
havde beboet, maatte, cfterat samme derfra var lidvandret, blive lig
gende ode, og ei af nogen, uden sammes Tilladelse, beboes, paa det 
man i NodS Tilfcrlde kunde der have et sikkert Tilflugts Sked. Hvilket jeg 
meener tydelig at kunne fees af hvad Procopius fortceller om de i Africa boende 
Vandaler: „At da de, som vare blevne tilbage efter dem, i deres forrige 
„ Boepcele (hos det Mceoliske Kicer r)) sendte Gesandter til dem, med Be- 
„ giering, ar de vilde overlade dem til Eiendom de af dem forladte og Ode 
„ liggende Lande, af Frygt for, at dersom de i Africa da boende Vanda- 
„ ler, eller deres Efterkommere, bleve engang drevne derfra, vilde samme 
„ soge hen til de af dem forladte Steder igien; saa blev dette deres For- 
„ langende dem ncrgkct, af Aarsag, at man ei kunde vide. Hvad man i Frem- 
„ tiden kunde trcenqe til." Hvilken Scrdvane ogfaa blaut andre saadanne Folk 
at have vceret brugelige, kan noksom ffisnnes af hvad der om de efter Rugierne, 
langt henne paa hiin Side af Donau, ode liggende Steder forhen er anfert, 
-g af det, som Appianus fortæller om Cimbrerne, at de, cfterat vare over
vundne af Romerne, vandrede, formodentlig ester en meget lang Tids Forlob, 
til deres Hiem igien.

§• 8-
Fremdeles og 4) er om de Heruler endnu dette at mcrrke, at de maae 

have vceret store Soerovere, og vel drevne i Soevcrfenet, folgelig en Svcerm 
afde gamle vidt bekiendte Nordiske Soerovere, hvoraf vor HalvrHe, for- 
uemmelig dens vestlige Kyster, fra de rridste Tider, som man kiender, har va
ret befat: Eftersom de inrde vove ak fare fra det Middellaudske, eller rettere, 
Sorte-Hav af, uden omkring Hele Europa, til dere^Hiem, en Reise, som in
tet Menneske, i det mindste ikke i langsommelig Tid og i nogle Hundrede Aar, 
for dem har giort, og-som tillige viser, at de har varet langt bedre bekiendte 

B 2 med

5) de bello Vandal. I. p. edit. Grot,
r) 1. cit, pag. 2.
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med Havet vesten og norden em Europa, end G raker og Nornere vare, i hvis 
Land de folgelig ei fsrst har lcrrt faadan deres Skibsfart, men fert den Kund- 
sikab med sig her fra Norden; hvilket ogfaa kiendelig kan fees deraf, at det ferste 
man finder dem ncrvnte i Historien, finder man dem tillige nt have fvcrrmet om 
yna deres Skibe, og i Scelffab med en Hoben andre Nordiffe Falk til Sees 
at have giort et Indfald i de Romeres Lande. Trebellius Pollis, en 
Skribent, foiu levede mod Slutningen af det tredie Secnlo, og uden al Tvivl 
er den forste, der »revner dem, beretter nemlig: „At adskillige Scylhifke Folk, de 
„ Peuciner, Trnkungcr (Juthunger), Austrogother, Virkingver, Sigipeder 
„ (Gepider), Celter og Herttler komme, under Keifer Claudii Regiering, 
„ til de Romeres Land, med en Krigshrer paa 320000 Mand, og ttled 2000 
„ Skibe." 5*)  Til dette Soe-Tog kan vore Heruler ci ubilligen anstes for 
ak have vceret de forste Ophavsmcend, eftersom man finder dem kort tilforn, 
nemlig i Keiser Gallieni Tid, mellem Aar 250 og 260 omtrent, paa 500 
Skibe at have gaaet over Mcrotis, og under deres Anforer Naulobatus 
udplyndret Grcekenland, som Syneellus beretter, t) Hvoraf man altsaa kan 
fee, hvilke Karle diste Heruler har vceret til Sees, og af dette saavelsom Hvad 
ruere tilforn er anført, i Henseende til deres Oprindelse og Herkomst her fra 
Norden, tilsidst giere den Slutning: At de i de celdste Tider mane have boet 
vester cm LindiSnes og siden paa Viig-Siden eller i Halland; at de til Skibs 
tre gangne igiennem Aresund til Asterseen, og har der sat sig ned hos Rugierne, 
enten i Scrlsikab med disse, eller efterat de der vare boesatte; at de virkelig i 
Begyndelsen har vceret af een Folkefcrrd med bemeldte Rugier, og ere blevne 
regnede til dem, men har siden faact eller antager Ravn af Heruler, enten me
dens de boede hos Hsterfoen, eller paa deres Udvandring derfra, da de har 
skilt sig fra Rugierne, stråledes som det er skeet med Gother og Gepider, Vist- 
gother og Ostrogother; og at de endelig efter Vandaler, Gother og Rugier har 
laget Veien igiennem det nu vcrrende Polen hen til Tanais, og boet der en Tid, 
ferend de satte sig ned norden for Donau, og komme derfra ril de Romere- 
Lande.

§. s-
/) vita Claudii p. edit. Schrevet.
t) Corp, fcript. hi ft. Byzant. Tom, V. p. 304,
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§■ 9.
At Procopius ved sin Thule har forstaaet vov Nordiske Halv-Ae, er 

en af alle Kiendemcerker saa tydelig Sag, ar den ei behever videre Oplysning 
eller Forklaring. Men imidlertid maae dog dette hermcerkes, nt han under 
Navn nf Thule har indbefattet ei alleue den hos de gamle Grceffe Skribenter 
egentlig saa kaldte Thule, men ogfaa de evrige heri Norden af dem omtalte 
Aer, faafom Scandia, Scandinavia, Nerigon, Baltia med flere, hvilke 
alle med hinanden han beskriver fom en Ae, og det, fom jeg sikkerst troer, af 
den Aarsag, nt han af dem, her fra Norden kommende, hvilke han, efter 
egen Beretning &), har spurgt derom, har fornummet, at paa den Kant ei 
fandtes saadanne Aer, men kun een stor Ae eller Halv-Ae, som strakte sig 
hoit op i Nord, til det yderste Nord-Hav, og som derfor, efter hans Tanker, 
med Rette burde fore Navn af Thule, eftersom den mcerkvcerdige Omstændig
hed af Solens bestandige Skin om Sommeren og det langvarige Morke om 
Vinteren, hvilken de Gamle berettede om Thule, just passede sig paa den, en 
Omstændighed, som har vceret den fornemste og ncesten eeneste, hvilken aldre 
Skribentere vidste at fortalle om Thule, og som man seer at Procopius selv 
har lagt saa meget Manke til. Da nu endeel af bemeldte gamle Skribenter 
har ved deres Beretning om Thule, at der var 6 Maaneder idel Dag og andre 
6 Maaneder idel Nat w), paa den ecne Side udstrakt deres Thule ncesten 
indtil Nordpolen, i det mindste langt over det nu varende Nord-Cap, ogPro- 
copitts paa den anden Side ogsaa til Thule har henregnet Scandinavicn, hvil« 
ken de Gamle, som tilforn af mig er bcviist, har ligeledes villet at skulle strcekke 
sig langt henne oster paa, henimod og forbi Veixelens Udlob; saa bliver deraf 
ei vanskeligt nt begribe: i) hvorfor og af hvilken Anledning Procopius har, 
lvertimod de gamle Skribenters Beretninger giort Thule saa overmande stor, ae 
den ffulde vare ti Gange storre, end Britannien, enAe, hvilken af de Gamle 
beskrives som den storste blaut alle, ja ncesten storre end den halve Europa. 
Dog har han til bemeldte Sammenligning mellem Thule og Britannien at niere 

B 3 endnu

») See forhen §. z.
w) Man efterser det af mig anforte i Afhandl, om de gamle Graters og Romeres Kund

skab om de Nordiske Lande Cap. 6. §. 14.
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endnu desuden havt en anden Aarsag og Anledning, som videre flM vifts, naar 
vi komme til hans Beskrivelse over sidst omtalte Ae. For ncnvcerende Tid 
tticerke vi for det 2) at af bemeldte Procopii Forestilling om Thules store og 
vidtloftige Strcrkning nord paa, hvilken han ventelig efter de Gamles Formee- 
ning derom, har ansiet for at ligge, ei mellem Syd og Nord, men mellem 
Vest og Ast, eller rettere mellem Syd-Vest og Nord-Ost, kan ligeledes gioreS 
begribeligt, hvorfor han har tillagt den hele Ae Thule den Omstændighed, som 
dog kun tilkommer den yderste Deel deraf, nemlig at Solen Der i 40 Dage 
var om Sommeren bestandig at see over Jorden, men om Vinteren 
ligesaa mange Dage aldeles borte, en Omstændighed, som det er mcrrke- 
ligt, at Herberstein ligeledes beretter om de Dikkiloppers Land, Dront kal
det, (ffal voere Tromsen, beliggende larugst nord i det Norske Nordland, ncest hos 
Finmarken) at Solen hos dem i 40 Dage ei gik under, a) Saa man fol- 
gelig af denne Overeensstemmelse mellem begge disse Beretninger, hvilke vente
lig har begge grundet sig paa andres Udsagn og et giengs Rygte, kan med Foie 
giere den Slutning, at paa sidst bencrvnte og andre i Ncrrvcerelse derved, eller 
under eenS Hoide omtrent dermed beliggende Steder, maae de Thuliter have 
boet, fra hvilke eller om hvilke Procopius har faaet bemeldte mceckvardige 
Omstcendighed at vide, som egentlig kun paffede sig paa deres Land, men ha» 
har meent at tilkomme den hele Ae.

§. 10.
Herhos maae dog, tit Sagens videre Oplysning endnn moerkes: At 

Jornandes yderst paa Aen Scanzia, hvormed han betegner vor Nordiske 
Halv-Ae, lcrngst henne mod Norden og Asten satter et vist Folk, Adogit kal
det: om hvilket han siger man havde den Beretning: „At det midt om Som- 
„ meren havde i 40 Dage og Ncetter bestandig lyst; men i ligesaa mange 
„ Dage og Ncelter, om Vinteren, siet intet Lys." Ir) Hvilket med foran- 
forte tilsammentaget visir: 1) Rigtigheden af hvad tilforn er sagt, nemlig at 
Procopius til sin Thule har ogsaa henregnet Aen Scandia eller Scandinavia, 

0A 
<r) comment, rerum Mufcovit. iMftnt Scriptor, rerum Mulcovit. p. ZZ.
Z>) dc rebus Geticis c. 3.
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eß giver 06 2) Anledning til at udffnde, hvorvidt Procopius har udstrakt sin 
Thule og Iornandes stn Scanzia mod Asien, en Sag, som ellers er meget 
vansselig at komme efter, men hvorpaa det meget beroer, naar man nogenle
des skal kunne indste Meeningen og Sammenhængen i endeel gamle Skriben
ters, men ister Iornandis Beretning om vor Halv-Ae, ifcrr dens nordlige 
Kanter, og om de nord-ostlige Deele af Europa: Thi at Iornandis Adogit 
(eller Adogltce) ere de samme som Plinii Attagorce, eller som andre kalde 
dem Attacottcr, det giver baade Navnenes Lighed tilkiende, c) fom ogsaa den 
OverecnSstemmelst mellem begge, at disse, efter Plinii Beretning beboede de 
yderste Kanter mod Nord, hvor de havde et halvt Aar Dag og et halvt Aar 
Nat, d) ligesom endeel fortcelle Bessassenheden at vcrre paa <Øeti Thule, hvor 
Procopius dog fafistrtter den til 40 Dage og Ncrtter, ligesom Jornandes gier 
med sine Adogit paa Aen Scanzia; men nu strtter Plinius bemeldte sine 
Attagorce saa langt henne mod -Asten, at de komme til at boe, ei i Europa, 
men i den yderste vestlige Kant af Asien, e) hvis Grceudser mod Europa paa 
den Side de Gamle synes at have sat strax Vesten for Jndkobet til det Caspisse 
Hav, som af Plinii og endnu tydeligere af Melce Beretninger kan sees./) 
Fslgelig kan heraf ssionnes, at Procopius, Iornandes og endeel andre aldre 
Skribenter, som de formodentlig herudi har fulgt, har udstrakt de nord-ostlige 
Kanter af vor Halv-Ae langt over dens rette og nu varende Grcendstr, til be
meldte Indlob af det Caspisse Hav omtrent. Hvilken Scrtning ved forste-Aie» 
kast vel maae komme en nventelig og dristig for, men bliver dog ei saa urime
lig, som den har Udseende efter, naar man betragter Tingen ei efter vort, men 
efter det Begreb', som de Gamle selv havde Anledning til at giøre sig derom, 
baade i Henseende til de nord-vestlige Kanter af Europa, hvilke de, som til
forn er viist, har udstrakt alt for langt mod Asten, og hvor de har forestillet 
sig, at hvad som virkelig ligger mellem Nord og Syd, ssulle ligge mellem 
Asten og Vesten, hvoraf man altsaa let kan putte, hvor langt den yderste nord

ostlige
O Codaguri esser Edagyri hos Ptolemæum VI. i6. See Harduiiv Anmærkning til 

Plinium Tom. I. p, 6go not. io.
Hift. natur. IV. cap. 12 p. 472 edit. Hard,

e) loc. eit. og li hr. VI. c. 17. p. 6Zv.
/) de litu orbis III, cap. 5,
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oftlige Odde af bemeldte Halv-Ae maae, efter deres Forestilling, have strakt 
sig öfter paa, da de holdte for, at den syd-ostlige Kant af samme laae et godt 
Stykke Aften for Veixelenö Udlob; som ogsaa i Henseende dertil, at de Gamle 
har for meget afknebet Landenes Bredde mellem Nord-Havet og det Pontiffs 
fanit Caspiffs Hav, saa at Dionysius derover fætter de glober Boryfthenis, 
Aldefci og Panticapæ Silber nar ved Irs-Havet, g) og Aristoteles be
vidner, at man fra detBierg ParnaJJl eller Paropamifi Top i Aften kunde 
see Nord-Havet. Æ) Saa man derover, i Folge af delte, kan have havt 
god Anledning til at giere sig den Tanke, at hvis vor Norden bestod af een sene
ste stor Ae, faaledes som Procopius og Jornandes har forestillet ftg det, saa 
maatte dens yderste Odde mod Norden og Aften strække ftg ud til bemeldte det 
Caspiffe Havs Indlob, og tillige ei ligge ret langt borte fra sidst nævnte Hav selv.

§. II.
At Procopius med sin Beretning om den store HeitidS Fest, font de 

Thuliter helligholdte til Erindring og i Anledning af Solens Tilbagekomst, har 
meent den baade tilforn og endnu her i Norden meget bekiendte og hsitidelige 
Jule-Hoitid, er ingenlunde at tvivle paa, lad end være, at de Omstændig
heder, fom han derved fortæller, ere nit ganffe ubekiendte her i Norden, og 
man hos ingen Skribent eller paa anden Maade finder mindste Spor deraf: 
Da det er venteligt, at samme ere kun blevne iagttagne i de ældste Tider, da 
man om Solens og Himmelens Lsb vare meest ukyndige, og af dem allene, font 
boede Norden for circulo arético, for hvilke Solen om Vinteren gaaer al
deles ned under Horizonten, og bliver nogen Tid borte. Saa længe disse har 
vedligeholdt den Skik, og iagttaget at regne faa mange Dage efter Soelhverv, 
forend de helligholdte deres Juul, som Procopius beretter, maae den bestan
dig hos dem have indfaldet 20 Dage efter Soelhverv, eller efter vor nu væ- 
rerde Maade at regne paa, den rite Januarii omtrent. Og i faa Maade, saa- 
velsom ogsaa i endeel andre Henseender, kan de have en Slags Rer at fare 

med,

g) i hans Periegefis v. 315-.
/>) i hans Meteorologicis 1.13. Man efterser min Afhandling om de gamle Grækers og

Romeres Kundssab om de Nordiske Lande Cap, 6. §. 6. Sid. 327.
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Med, font meene, nt vore gamle Forfcedre have i de hedenske Tider helligholdt 
deres Juul i Januarii Manned /'), hvilken siden efter Christendommens Ind- 
fersel, er bleven forsiyltet til December Manned, og ncermere hen tilSoelhvervS- 
Tiden, ved hvilken Tid paa det Niccrniffe Kirkemode blev fastsat, at Christi 
Fodsels Fest ffulde helligholdes H), hvorfor ogfaa begge disse Maaneder nf 
Beda kaldes Iule-Maaneder /), ligesom man af den gamle Oluf Tryggva- 
sons Saga 7/z) kan tydelig see, at vore Forfcedre, medens de vare Hedninger, 
har helligholdt deres Iuul paa en ganffe anden Tid, end efter Christendom- 
mens Indfsrsel. Navnet Inul, som uden Tvivl og rimeligst har sin forste 
Oprindelse fra Solens Tilbagekomst til Norden n), synes desuden selv nt til
kendegive, det bemeldte Fest maae have indfaldet ei lcenge efter Soclhverv; 
saa jeg derover holder for, at den i de celdste Tider er virkelig bleven helligholdt 
i Januarii Manned, ved de Tider omtrent, som vi, efter Procopii Beret
ning, tilforn har fastsat, men har siden efterhaanden trukket sig lcrngere frem 
til Slutningen af Januarii o), og Begyndelsen af Februarii Manned, paa 
hvilken sidst bemeldte Tid Forfatteren af den gamle Hervarar-Saga bevidner 
at Jule Festen i de hedenffe Tider blev helligholdt^)), og til hvilken vor lcrrde 
Antiqvarius Otto Sperling 7) ogfaa vil have den henfert: Da denne For
andring i Tiden maae have reist sig sig enten af en Vildfarelse i Aarets Bereg
ning, eller af en Fejltagelse i Henseende til Skud Dagene r)> Hvilket her ei 
bliver Sted til neiere at nndersoge.

§. 12.
r) See Ott. Sperling de nomine et fefto Juul p. jo«
k) See Jo. Bircherodii antiquit, Juliae p. 51,
Z) See Kudbeckii Atlantica I. p. 104«
tn) i før fte Deel Sid. 19 edit. Scalh.
n) See Sperling I. c. pag. 9, hvor han dog ei tager den Etymologie for gyldig, som doz 

er langt bedre end den han selv anfører.
0) Da stal Julen vcere i Sverrig helligholdet i Oluf Skotkonnungs Tid efter Rudbecks 

Beretning, som ogsaa anfører, at Jstonderne kaldte Januarii og Februarii Maa- 
nederne Iule-Maaneder.

f) See Jo. Bircherodii lib. cit. p. 152«
5) de nomine et fefto Juul p. 32. 35.
r) Ved at legge til hvert Aar mere end man burde, er derfor ogsaa i de Christne Tider 

Julen kommen til at indfalde tongere fra Soelhverv end den burde. See Birche- 
rod 1. cit. p. 51.

trlye Saml. IL L. C
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§- 12.
Hvilke Procopius har meeni med de 13 meget talrige Nationer, som 

beboede Thule, hver under sin Konge, er vanskeligt at fastsatte, eftersom han 
ingen navner af dem, uden de Scritofiuner og Gamer, fan Resien derover 
vil komme an paa en purGietning. Saa meget kan man dog tydelig see, fa a 
vel af hvad han beretter o tn Indbyggerne paa Thule i Almindelighed, som om 
Le Scritosinner i Særdeleshed, at de forste har alle varet af ven Folkescrrd og 
just de samme, fra hvilke vor Nordens nu varende Beboere nedstamme, men 
Le sidste derimod en fra hine ganske adskilt Nation, hvilken da, ligesom nu, ei 
har beboet mere end i det hoieste de yderste Kanter af vor Halv-Ae mod Nor« 
Len og Asien, hvilket end videre skal bevises, naar vi komme til Jemandem, 
Den saa kaldte Geographum Ravennatem og Paul. Diaconum» Da nu 
disse ere de forste, som tale om Finnerne, som Indbyggere af vort Norden (thi aldre 
Skribenter, saa mange som tale om dem, satte dem tiden for samme), og disse 
ei anvise dem nogen anden Plads eller Bocpal, end tilforn er sagt; saa seer en« 
hver deraf, hvor aldeles ugrundet deres Meening er, som ville holde for, ar 
Finnerne har varet de aldste Indbyggere of vort Norden, og at den derfor med 
god Foie bor forkaster. Hvilket ligeledes, ja endnu mere, maae giekde om 
dem, som ville anser vore og Finnernes Forfadre for at have nedstammet fra 
een og samme Folkesard, da baade sorauserte Procopii og andre gamle Skri« 
benters Vidnesbyrd, andre Ting her at forbigaae, ere, aldeles derimod.

§. 13-
For Resten er af Procopii Beretninger om Thule endnu dette at marke, 

At han er den forste, der fatter de Danske uden for vor Nordiske Halv-Ae, paa 
hiin Side af Havet eller det nu varende Kattegat, som Indbyggere af det faste 
Land, talende om dem, fom om et talriigr Folk, der var inddcelt i adskillige 
Stater (Danorum gen tes). Heraf kan man da giore den Slutning, ar de 
Danske da ei alene har beboet den Cimbrice Halv-Ae, foruden de nit varende 
Danske Aer, hvilket kan vare og jeg sikkert kroer at vare skeet lange for den 
Tid, men at de ogsaa allerede for Procopli Tider har der oprettet fmaa Sta
ter og Kongeriger, ester den i de aldste Tider her i Norden varende Indretning, 
dog saaledeS, at de alle har betient sig af et falleds Navn og derunder ved deres 

Bedrivler 
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Bedrivter qiort sig bekiendte blank Fremmede, endog for de langt fraboende Groe- 
ker, hvilket ellers ncppe var skeet, dersom de under forstkiellige Navne havde 
vcrret deelte i smaa Partier, og folgelig ingen af dem i Stand til at udrette no
get siorr og navnkundigt. Hvorimod man nu, just ved etter noget for bemeldte 
Procopii Tider, finder dem ar have saa vidt udstrakt deres Ssersverier, og 
vceret faa mcegtige til Sees, at de, da Clodovcri Senner regicrede i Frank
rigs, under deres Konge Chochilaicho^), eller som han paa et andet Sted t) 
kaldes Chochilagus, har udplyndret Kysterne af Gallien, som Gregorius 
Turonensts bevidner, ligesom Venantius Fortunatus, der har levet paa 
famme Tid som sidst bemeldte, ogsaa navner dem i er af sine Vers zz). Saa 
jeg derover af alt dette gier mig den Tanke, at de af vore Danske, fom paa be
meldte Tid og Maade havde sat sig fast paa den Cimbriske Halv-He etter i det 
litt varende Jylland, har enten staaet under eet Over-Hoved med derce paa 
Herne og paa hun Side af Kattegattet boende Landsmand, eller i nogen anden 
nar Forbindtlighed med dem, saa at de, skisnt adspredte paa saa adskillige Ste
der, dog ere blevne anseere for og har fort Navn af eet Folk: Thi at de Dan
ske, efter deres Overgang til det faste Land, og efterår have sar sig ned i Jyl
land, ikke har forladt, men lige fuldt beholdt deres forrige gamle Boepcete 
paa vor Nordiske Halv-He, det er noget, som baade af andre Omstændigheder 
kan godtgioreS, som og ister af den crldste blant vore egneJordbestkrivere, nemlig 
Other fra Helgeland her i Norge, hans Vidnesbyrd, hvilken har, mod Slut
ningen af det 9de Seculo, efter Kong Alfreds Befaling i Engelland, foreta
get sig en Reise nord omkring hele Norge til den yderste Lapmark, og i den Be
skrivelse, som man endnu har tilovers over bemeldte hans Reife, blant andet 
beretter: „At naar man fra Seirings-heal (det er Konghelle i Norge) feitede 
„ til Hethebv eller Slesvig, havde man paa den venstre Haand Dannemark, 
„ men paa den hoire forst Havet, og siden Gotland (Jylland), Scrdland og 
„ mange andre Oer." Hvoraf noksom kan Donnes, at de norden for Hrefund 
beliggende Lande, Halland ister og Skaane, har endnu den Tid i Besynderlig-

C 2 hed

j) See Gregorii Turon, hift, Francor, j Du Chefnes Samling Tom, I. p. 294.
r) libr. cit. pog. 706.
kJ ad Lupum ducem 1, c, p. 499 og 505.
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Hed fort Navn af Dannemark, folgelig havt Danffe Indbyggere; ligesom 
man heraf jgien videre og mev god Feie kan {Tutte, at Aarsagen, hvorfor be
meldte Lande har i feer havl Navn af Dannemark, ei vel kan være nogen anden, 
end at de Danffe der har havt deres forste og celdste Boepæle, forend de ginge 
over til Åerne og derfra videre til det faste Land.

§• 14-
Dette er hvad fom af Procopii Beretninger egentlig angaaer vort Nor

den; hvortil der endnu maae være os tilladt ar foie nogle faa Anmærkninger 
over det, som hos ham forekommer, de Aer Britannia og Brittia angaaende, 
eftersom det er noget besynderligt i sit Slag, og indeholder Ting, som man har 
vanffeligr for at udfinde nogen ret Rimelighed og Sammenhæng udi: da han 
tommer frem med en Ae Brittia, som hos ingen anden er at finde, deeler den 
ved eu Mnur i tvende Parter, den ostlige og vestlige, hvoraf den forste ffulde 
være vel beboet, men den anden fuld af Slanger og forgiftige Dyr, glor den 
Desuden ril de Dodes Bolig, ffiller den fra Aen Britannia, men fatter dog 
de Angler, Friser og Brittoner fom Indbyggere paa den, og gier endelig Bri
tannien ti Gange mindre end Thule, med andet mere, som er deels tvertimod 
andre gamle Skribenters Vidnesbyrd, deels noget, som de ei vecd det mindste 
af; saa man derover har god Feie til at sperge, hvad ProeopMs har meene 
med alk dette, eller hvad der egentlig har givet ham Anledning ril at bringe saa- 
dan Snak paa Bane? Naar man paa den eene Side overvcier, ar han gier de 
Angler li! Indbyggere paa sin Brittia, ar han taler om en Muur, som de 
Gamle havde bygget tvers over denne Ae, at han fætter den rvers for Rhinens 
Udlob, og kun en Dags Reise x), eller 6 å 7 Mile fra det faste Land; saa kan 
man af nit dette ei andet simre, end at han dermed har meent de Gamles Bri
tannia. Men naar man paa den anden Side feer, at han udtrykkelig ffiller 
den fra Britannia, af han paa andre Steder under sidst bemeldte Navn har 
meent der samme Laud, som andre derved har forstaaet, naar han s. Er. siger: 
„ At af Åerne faldt Briranisn, den storste hlaltt alle dem, som ligge uden 

„ ft«

-*)  200 Stadier, som Procopius selv regner for en Dags Reise p. 5 tdit. Grott
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„ for Herculis Skotter, i det vestlige Keift rdommes Lod y), og at de Romere 
,, ei vare i Skand til ar rage Britannia tilbage igien fra dem, fom havde be- 
„ mcrgtiget sig den" &); ei ar tale derom, ak han beretter om Indbyggerne paa 
Øen Brittia, at de ingen Heste brugte, og vidste ei hvad en Hest var, da 
dek dog er bekicndr, at de Briranner vare vel forsynede med Heste og brugte 
Mcengde af dem for deres Stridsvogne: Saa synes dek at veere tydeligt, at 
han ved Brittia ei har forstaaet den rette og egentlige Britannia; felgclig gaaer 
dsk ei heller an at falde paa den Tanke, at ved sidst anforre Navn kan af ham 
»cere meent Hibernia, hvilken Øe han ellers ikke navner, og ved det ferste Bri
tannien selv, da alle sidst opregnede Vanskeligheder her arter ere i Veien, lige
som ogsaa de, i Henseende til Øen Brittia, forst berette og andre Omstcendig- 
heder vise, at ved den ei kan vare meent noget Stykke af det faste Laud.

§. 15.

Herover kan jeg, i Betragtning af alt dette, ei forestille mig Sagen an
derledes, end at Procopius af de Gamles Britannia har giert tvende øer, 
enten i Folge af visse gamle Beretninger, fom han derom kan have forefundet, 
men nu ere bortkomne, eller i Anledning af endeel andre Omstændigheder, saa- 
som af den overmaade store Strcekning, fom de Gamle give Britannien, hvor
efter den med den eene Ende kommer til at ligge norden om Germanien, og med 
den anden ncer hos Spanien, og fom let kan have givet den, der saa loselig har 
anseet Tingen, Leilighed til Vildfarelse, allerhelst naar han kastede Øiuene 
paa en faaban Beskrivelse over Øen, som Marcianus Heracleota giver a), 
nemlig: „At den laae ligesom adskilt fra sig selv og adspredt over den storste 
„ Deel af det Nordiske Hav, og havde isår tvende smalle Nakker, ligesom 
„ Fodder," og han da erindrede sig tillige, at de Gamle talede cm tvende 
Britanniske Der, hvoraf den eene vel udtrykkelig af dem ffilles fra den an
den, under Navn af Jerne eller Hibernia, men hvilket Navn har heller tient 

C 3 til

jy) loc. at. p. 5.
«) 1. c. pag. 9.
s) peripl. maris exteri in colleft. Hudfon. geogt. minor, I. p. 57. og i Min fortjen atv 

sorte Afhandling Cap. 5 §. 23 p. 315.
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til at bringe Procopium ind end ud afDrommen, da han har fornnmmet, at 
de Scoter, som af endeel Skribenter, der har levet na-st for hans Tider, fat» 
tes paa sidst bemeldte Ae, boede just paa Aen Britannien, i far i de vestlige 
og nordlige Kanter af den, hvor og de Bnganter, fom Ptolemcrus fattet 
paa Hibernia, fandtes under Navn af Scoto-Brigantes > faint og et andet 
Vrilliss Folk, kaldet BibioBritanni b), heraf har Procopius, som jeg 
stutter, giort sig den Tanke, at de Gamle havde af eet gion tvende Lande, 
og derfor trukket Hibernien sammen med bemeldte nordlige Kanter afBritan- 
nien, givende det tilsammen, efter nys bemeldte Folk, Navn af Brit ti a, for 
at stkille det fra den egentlig faa kaldte Britannia, hvilken han har giort til en 
Ae for sig selv, adffilt fra Brittia, for at fa ae ud de Gamles tvende Brie 
tanniske Aer, og vinde ind igien paa den Kant hvad han havde tabt paa en 
anden, ved at stobe Hibernien sammen med det nu varende Skotland og en Deel 
af Engelland. Den sydlige Part af sidst bemeldte Land tillige med det nu ver
rende Wallis bliver altsaa Procopli Britannia, og det med faa meget mere 
Rimelighed, som dette Stykke af Engelland synes for tot forste at have iscre 
fanet Navn af Britannien, da den nordligere Deel af Landet blev kaldet Albion, 
og som vore gamle Nordiske Forfadre ogsaa stedft have givet samme Navn af 
Brettland, da de derimod har kaldet Resten Eittgland ; hvortil det er heist ri
meligt at de har havt en blank deres Forfadre giengs Skik og Sadvane til An
ledning.

§. 16.
Hvad Procopius for Resten fortceller om de tvende besynderlige Merrk» 

vcerdigheder paa Aen Brittia, i Henseende til dens vestlige Deel, som for 
Agler og Slanger ei kunde beboes, og de Dodes Overfart didhen, kan vel for 
den storste Deel ansees for hvad det er i sig selv, nemlig for Skipper-Histo
rier og Beretninger af tot Slags, som man om langt fraliggento Steder 
pleier at binde visse Folk paa Ermene: Thi at vor Skribent, hvad der end ssoc 
Resten kan siges til hans Berommelfe, har vceret temmelig baade lettroende og 
overtroisk, kan noksom ffionnes af endeel hans Beretninger ym Keiser Iusti- 

nianuS
£) See Jof. Scaligeri animadu. ad Eufebii chronic, p. 190. b. 
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nianus og Kejserinde Theodora, fan fom f. Ex at hiin var avlet af ct Spæ
gelse, var bleven feet fit gaae uden Hoved, og ofte ot have forandret fin Skik
kelse ; og om denne, ot hun havde havt ufommelig Omgang med Trolle og Gien- 
gongere r); men imidlertid maae dog visse Omstcrndigheder have givet Fortcel- 
lerne Anledning til at lade jig berette og selv at berette saadant, saml Proco- 
pio til at troe det, hvilke jeg meener at kunne, hvad de Dodes Overfart til 

Brittia angaoer, allerbest udledes af endeel gamle Skribenters Meening 
cm de vestlige og nordlige Kanter af Europa, at de vare bedcrkkede med idel 
Merke og Taage, fit Homeri Tartarus der maatte foges, hvilken nogle meene 
med sin AevzäJä irsTtfv, forbi hvilken Mercurius gelejdede Penelopes Bejlere 
til de Dodes Lande d), at have forstaaet Britannien felv e), og ot Ulysses, 
fom paa sin Reife skal vare kommen endogsaa til Caledonien, det er Procopii 
Brittia, hvor Altere efter ham skal vcere fundne med Greeffe Paaskrivter/'), 
har paa bemeldte Kanter steget ned til de Dodes Pnilbe g\ Hvorom Poe
tens Claudiani Ord cre fardeles mcrrkvcerdige, og synes at sigte til det selv 
samme, fom afProcopio omtales, uaar han saa siger by.

Eft locus, extremum qu<e pandit Gallia littus, 
Oceani protentus aquis, ubi fertur Ulyfies, 
Sangvine libato, populum movifle filentem. 
Illic umbrarum tenui ftridore volantum 
Flebilis auditur queftus. Simulacra coloni 
Pallida dejuntl asque vident migrare figuras. 
Hinc Dea (Megaera) profiluit
- - - Sentit ferale Britannia murmur, 
Et Senonum quatit arva fragor, revolutaque Tbetys 
Subftitit, et Rhenus projefta torpuit urna.

Af 

r) See bans hifior. arcan. p. 304. edit, Venet. corp. hid. Byzani.
d) Odyfl". xy. 1 r.
e) See Bamefii 2l"mcerkn. til dette Sked.
/*)  Som Tacitus bereftir i sit Skrift de movibus Germ. cap. 3.
g) Sec Oly^piodorus hos Ph otium p. ipg,
t>) corm, in Rufinum I, 123 lg.
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Af hvilke og flere dcflige Beretninger, hvilke efterhaauden, fom det gemeenli- 
gen skeer, med adskillige Tillcrg ere forbedrede, og hver har villet trcekke til sit 
Land, Procopius eller andre for ham da kan have sammenflikket bemeldte For- 
kcrllinger om Brittia, hvor man ogsåa har faaet er Sted hensat, som var fuldt 
af Slanger og forgiflige Dyr, hvor intet levende Menneske kunde opholde sig, 
for at vcrre der desto bedre forsynet med alt, hvad som til el Helvede udfordredes.

dette Sal. Schönings hoist nyttige Arbeide har fundet saa meget Biefald, hae 
Salsiabet agtet det for sin Pligt at meddeele ben lcerde Verden ogsaa denne Fortscettelse, saa< 
ledes som den efter hans Dod er forefundet. I Fald vi ei saa tidlig skulde have savnet denne 
vor ypperlige Old-Granffere, og Manden selv havde reenstrevet den til Trykningen, maastee 
et eller andet kunde have blevet tillagt eller forandrer: Nu burde den blive uforandret.
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Om at bestemme Storrelsen af det Stykke Jord t som kan vare 
tilstrækkelig Vederlag

for

Tiendes Oppeborsel.
Afhandlet paa marhemaliff Maade

ved

Niels Morville.

Loest i Videnffab. Scelffcib den 22 December 1780.

aar Eieren af en Capital er med samme saaledeS indffrcrnket, at han ei kan 
benytte si.q af den paa anden Maade, end derafaarligen indrageen be

standig Rente, saa maae der ei vare sterre Fordeel ved at eie Capitalen end ved 
ar eie den aarlige Rente, og maae altsaa begge Deele gielde for ligegyldigt Pant. 
Tienden, som folger med Embede, haves kuns paa Livs Tid, og kan ei over
drages en anden end Embedsmanden; Naar den da raxeres, maae den ansattes 
af ligeVardie med en Capital, der indbringer ligcsaa megen aarlig Rente, som 
Tiendens aarlig Jndtcegr er v«rd, efterår Omkostningerne ere fradragne. Li
gedan forholder det sig med Jorder, om de blive solgte, da ffulde de blive be
talte med en Capital, hvis Rente blev Jordens Afgrode, Omkostningerne fra
dragne; man kan altsaa uden ar lide Tab omruffe er Stykke Jord med en Tien
de, naar Jorden indbringer ligcsaa meget, esterat Omkostningerne med Dyrk
ningen ere fraregnede, som Tienden indbringer, saasom begge Deele ej kan ffat- 
tereS af ander end det de aarligen indbringe.

Forinden man ved Beregning kan noie bestemme, hvorledes Tiendetages 
ren ffal kunde vederlcrggcS med Jord i Stedet for Tiende, maae man forud 

Nye Saml. II. B. D sastjatte
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fastsatte de Fordeele og Tab, som mode saavel Ticndegiveren som Tiendetage- 
ren ved flig Mageskifte. ?

Ticndegiveren bliver ved at afflaae et Stykke Jord i Stedet for at er- 
lagge Tiende befriet for Omkostningerne med Sædekornet, som skulde faaes paa 
de Steder, hvor Tienden kanes in natura, famt fri for Omkostningerne med 
samme Jords Gisdflning, Ploining, Harving og Indavling, bliver fri for 
al den Sinkning, som falder ved Tiendens Angivelse, Tilling og Indkiersel 
til Stader i det hoieste een Miil borte. Ticndegiveren svarer ei storre Afgifter 
af samme Jord, end han svarede for han mistede den, Forskiellen bliver i den 
egentlige Forstaaelse, naar Beregningen giores noiagkigen, al den Jord, fom 
tilforn kaldtes Tiendegiverens, (Fient han ei nod nogen Indlagt af den, kal
des nu Tiendetagcrens.

Som en nyttig Land-okonomisk Folge af at vcderlagge Tiende med Jord 
maae tillige bemarkeS, at Tiendegiveren efter flig Magelagning besindes at have 
tilstrækkelig Halm-Fodering og Giodffning til stn ovrige Jord i vedberlig For
hold til Jordens Storrelse, hvilket han ei havde tilforn, imedens han erlagte 
Tiende in natura, da han mistede baade Halm-Foder og Giodskning, som 
skulde vare fornoden til at vedligeholde Jordens Krafter. Den eeneste For- 
deel som Tiendegiveren har af den Jord, hvorpaa den afgivende Tiende har 
groet, er For- og Efter-Graöning, der dog ei kan vare Middel til Giodsknin- 
gens Formerelse, ligesaa lidet som til OpdratenS Forogelse, saasom, der for
medelst Tiendens Erlaggelse i Straaet vil mangle Foder til OpdratenS Vin
terhold.

Hvad TiendetagerenS Fordeel og Tab angaaer, da maae han ved at tage 
Vederlag af Jord, i Stedet for Tiende, have Omkostninger med selv at lade 
den Jord giodske, ploie, harve, besaae, tillagge Sadekorn, indavle og kar
ske, som ham skal indbringe ligesaa stor Indtagt, som Tienden forhen ind
bragte, derimod har Tiendetageren den Fordeel, at han sparer Udgifter med 
<1 holde Taller, samt andre med Tiendens Modtagelse folgende Udgifter.

Det besynderlige fortiener tillige at bemarkes ved Tiendens Vederlaggelfe 
med Jord, at ligesom Tienden i frugtbare og nfrugtbare Aaringer er meget for- 
skiellig, faa er og paa lige Maade Afgroden af den Jord, som han faaer til 

Veder
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Vederlag, saa Bestemmelsen derved sees befriet deslige tilfaldig Fornrrrmelse, 
fom ellers paa anden Maade ei ffulde kunde undgaaes.

Efterat saaledeS have forklaret de Fordeele og Tab, fom mode saavel 
Tiendegiveren som Tiendelageren, ved at tage Jord til Vederlag for Tiendens 
Oppeborsel, maae jeg tillige bencrvne de Talbestemmelser, som rimeligviis kan 
bruges til forncevnke Opgaves Oplosning. Man kan regne, at naar Ager- 
Iorden er efter den gamle Landmaaliugs Sprog aarlig god Jord, nemligen af 
faa stcrrk Muld, at den ideligen kan bruges, giver den overhovedet fyvfold: 
Naar Ager-Jorden ei er aarlig god Jord , men dog beste Byg-Jord, fom maae 
ei behove mere end eet AarS Hvile, for at kunde bruges i to Aar, kan den aller
beste give overhovedet i det hoieste fexfold, den ncrst beste femfold aarligen: Der« 
fom Agerjorden er god Havrejord, maae den behove ligefaa lang Hvile- font 
BrugS-Tid og kan anscettes at give sire ril femfold: Den Agerjord, der er alde
les sandig og gruuset, faa den kuns kan give Grode i 2 hoist 3 Aar; men maae 
hvile i 4 eller 5 ja vel i 6 Aar, giver gemeenligen overhovedet kunS tre hoist 
sirefold.

Middelprisen paa alle Slags Kornvahre, Rug, Byg, Havre, font 
de meest almindelige Sadearter, kan, naar saaes omtrent ligemeget af alle 
Slags, i Durksnit beregnes til 8 Mark.

En Tonde Lands Dyrknings Omkostninger, nemligen Giodffning, Ploi- 
ning, Harving og Indavling, kan beregnes til samme Vcrrdie, fom Udsceden: 
Endeel forfarne Landmcend ere eenige om denne Scrtning.

Halm-FoderetS Priis kan beregnes til een Mark for hver Trave, og hver 
Tsnde Land kan give 4 til 5 Traver Halm-Foder.

For- og Efter-GrcrSning af hver Tonde Land kan ansattes til 2 Marks 
Vardie.

Grcreningen af hver Tsnde Agerland, font hviler, kan aarligen overho- 
det regnes ar vare af 4 Marks Voerdie, naar Jorden ei hviler over et Par Aar.

Omkostningen med at bortkiore Tienden een Miil kan for hver Tonde Land 
beregnes til 24 Skilling.

Ved Hielp af anfsrte Talbestemmelfer, er man i Stand til at beregne 
felgende

D s Opgave:
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Opgave: At bestemme Storrelsen af det Stykke Jord, som kan vcrre 
tilstrækkelig Vederlag for Tiendes Oppeborfel.

Oplosningen kan ffee paa tvende forffiellige Maader:
1) Ved at beregne hvor stor Agerlandet bliver, naar Tieudegiveren skal 

lide ligesaa stor Tab ved at afgive Jord, som han leed ved ot erlcegge Tiende.
2) Ved at beregne hvor stor Stykke Agerland, der med forneden Hvile 

og Brug skal kunde indbringe det samme, som Tienden, esterat Omkostningerne 
«re sraregnede.

Den iste Oploünings-Maade angaaende: Naar Beregningen st?al grun« 
deSderpaa, at Tiendegiveren ffal lide ligesaa stor Tab ved at fralcegge Jord til 
Vederlag, fom ved at afgive Tiende, da om man antager, ar en GaardS til

horende Agerjorder bestaae af 30 Tonder Land, og — Deel af Agerlandet dyr

kes om Aaret, altfaa det Antal Tender Udsted, faa ar Tienden deraf, 

naar Jorden giver overhovedet (m) Fold, bliver eller El! Tender 

2 b
Korn, som indbringes af 2— Tonder Land; regnes Halmfoderets Vcrrdie af 

hver Tsnde Land — 4 Mark, Tiende-KiorstlenS Omkostning — 1^ Mark, 
tilsammen 51 Mark, og samme reduceres til en Tsnde Korns Vcerdie, bliver 
det efter foranfsrte Benarvnelfe af Tonde Korn Vcrrdie, beregnet for hver

2 b
Tonde Land, hvorpaa Tienden groer, altfaa for T ond er Land belober det 

sig ril Tonder Korns Vcrrdie; Omkostningen med Scrdekornet bliver — 

— Tonder Korns Vcrrdie, og Dyrkningens Omkostninger i Folge foranfort«

2 b
kigeledes" Tender Korns Vcrrdie, faa at al Tab ved Tiendens Erlcrg- 

. , , 2 dm , «b , ab 2 b
gelse in natura maatte aarligen ffatteres for ~ , naar

For- og Efter-Grcrsning ei indlades i Beregningen, men da samme efter for, 
ansorte Talbestemmelse kan ansattes af hver Tonde Land for 2 Mark aarligen, 

eller
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bmx

eller reduceret til en Tonde Korns Vcerdie = Z Tonde Korn, saa bliver Vcer- 

Lien af For- og Efter-Grcrsning paa Tender Land — Tender Korns 

Vcerdie, altfaa belebet sig aarlig Tab for Tiendegiveren ved at erlcrgge Tienden in 

natura til - ------- t-—- +---------— og ud; (n) «Xat til 3 bm + +
n 16 n n 4 n z 16

6b — — Tonder Korn.
4

Storrelftn af det Stykke Jord foettes — x, ved hvis Udlcrg til Tiende, 
rageren Tiendegiveren ffal have ligefaa stor Tab, fom forhen ved Tiendens Er, 

lceggelfe in natura. Naar, fom forhen er ncrvnt, de — Deele af Jorden 

bx 
dyrkes om Aaret, og Jorden giver (m) Fold, da bliver Indtcegten af — 

Tender Lands Afgrode hvert Aar Tonder Korn, og naarScrdekornet — 

bx bx
— samt Dyrknings - Omkostninger, der ligeledes beregnes til —, fraregnes, 

bliver den beholdne Indtcegr = ~ — ~t foruden Halm-Foderet; men 

da en Tonde Lands Halm-Foder —4Mark reduceret til enTondeKornsVcrrdie — 
Z Tende Korn, bliver Vcrrdien af al Halm-Foderet, som frembringes aarli- 

gen af Agerlandet — ~ Tonder Korn. For- og Efter-Grcesning paa 

b x
Tender Land belober sig efter forrige BeregningS-Maade til — Tonder Korns 

4 n
aarlig Vcerdie, altfaa bliver al Indtcegten af den Jord, som bcfaaes i eet Aar 

—— — — + — 4-— Tonder Korn; men af den Jord, som hviler nemligen
H n an 4 n

Cn bx „ nx—bx
—-—J x Tonder Land, bliver GrceSnings-Indtcegten ——— Tender Korns 

Vcerdie i ct Aar, felgeligen bliver den aarlig Indtcegr af Jorden (x) af det An- 
lal Tonder Korns Vcrrdir

D 3 »
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__ bmx abx^bx bx x bx

n n 2 n 4 'i 2 2 n
/"bm 2 b b b i b > 

---- (--------------- -------- i------- 1-------------- ) X —
X. n n 2» 4 n 2 2 'V

C— — ~ + —") x; saa ar Tabet for Tiendegiveren ved at afgive Jord i 
n n 2 ✓

Stedet for Tiende bliver i (n) Aar af Vcrrdie — (bm — i| b 4- x Ten

der Korn. Da nu Tabet ved Tiendes Erlcrggelse i Sttaaet, fom forhen be
regnet, maae vcrre ligefaa stor, fom Tabet ved Vederlæggelse med Jord, ffal 
man befinde Ligning imellem folgende Storrelser:

22b 2 b z n\3 bm 4----- — 4" 6 b---------ZZ7 (bin — iHb 4------ ) X
3 16 4 X. * 2/

- Zbm 4- 2YTff b 4~ 6 b — I b  48 bm 4~ 117b
H bm —• if b 4~ n X i6bm — 28 b 4-8 o

2
Exempel.

Sort de f Deele af Agerlandet dyrkes om Aaret, faa at b=2, 0=3, 

og Jorden giver femfold, faa at m=5, da bliver x — — 5^, faa

at der af 30 Tonder Agerland ffulde fralcegges 5^ Tonder, naar f af Ager
landet dyrkes om Aaret; men da det er oienfynligt at denne Beregniugs-Maade ei 
grundes paa rigtig Hypothefe, efterfom Beregningen af Jords Vederlag for 
Tiendes Erlcrggelft nodvendigen maae grundes paa den Forudfcrtning: at Jor
den, som beregnes, maae vcrre af den Storrelfe, at den efter paagaaendeOm
kostningers Fraregning kan net op indbringe den beholdne Jndtcrgt, som Tien
den in natura forhen gav, efterår alle Omkostninger ere fraregnede, tilfeies

Den 2den Oplosnings-Maade:

Hvorved bestemmes, hvor stor Stykke Agerland, der efter fornoden 
Hvile og Brug indbringer det famme, som Tienden forhen indbragte, Omkost
ningerne paa begge Sider sraregnede.

En
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En GaardS Jorder antages ot bestaae af det Antal Tonder Land ~ a,

staaer af (b) Tonder aarlig god Jord, (c) Tonder af beste Byg-Jord, (d) 
Tonder af god Havrejord, og (e) Tonder af faudiq og gruustt Jord, faa at 
a~b + c + d + e, fo ni hver ifrer udfordrer ulige Hvile og Brugs Tid.

For at bestemme Vcerdien flfeller hvad Part af Agerlandet aarligen 

overhovedet skulde bruges, maae man vide hver Sort Jords forneden Brugs 
og Hvile-Tid, i)aa = b + c + d + e, men (b) bruges bestandig, faa bru- 

b
ges den Part af Agerlandet — bestandig, for at vide hvad Part af (c) aarligen 

bruges, da naar Brugs-Tiden — c — 2, og Hvile-Tiden — h = 1, fa a 

maae den t~Deel af Agerlandet (c) aarligen bruges, altfaa den Andeel 

som ndgior den Part af al Agerlandet. Naar Jordens (d) 

BrugS-Tid fcrtteS = t' — r og Hvile-Tid rzz h' = 1, faa beregnes paa fam-

faafom t' — h'; altfaa den Part af al Agerlandet (a), fom i den Henseende 
d

bestandig bruges, bliver — —

Paa ligedan Maade beregnes den Part af Agerlandet, naar BrugS- 
Tiden fcrtteS —t"—2, og Hvile-Tiden — h"z= 5, da bliver Parten af 

er"
Agerlandet (e), som aarligen bruges t„ forø af al Agerlandet (a) udgier 

et"
den - Part; altfaa bliver den Part af Agerlandet fom aarligen bruges

dien af ~ bekiendt, naar for hver Sort af Agerlandet vides, hvor mange Aar 

i Rad hver Sort Jords Natur tillader at bruges, og hvor lang Tid famme ud
fordrer til fornoden Hvile overeenstemmeude medJordens Beskaffenhed, og naar 

Vcerdien
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Værdien af^ paa flig Maade faststettes, vil Bestemmelsen af det Stykke Jords

mon, som bor afgives til Vederlag for Tiende, i alle Henseender passe sig.
Til Beregningens Forkortning vil jeg da ved Opgavens Oplosning fatte 

dm Siorrelse, som er b-r-gn-l ~ , °g

stedse bruge den Benavnelse ~ til at bemcerke Hvad Park af Agerlandet aarli- 

gen bor bruges i Overeenstemmelse med Jordartens Natur.
Dersom man kan antage, ar kil en Gaard saaes omtrent ligemeget af 

alle Slags Kocnscrd, forflaaes under Navn af i Tonde Korn, et Middel-Tal 
af de almindelige Slags Korn, som kan faaes, f. Ex. naar til en Gaard kan 
faaes ligemeget af Rug, Byg, Havre og Boghvede, forflaaes under Navn 
af en Tsnde Korn 2 Skpr. Rug, 2 Skpr. Byg, 2 Skpr. Havre og 2 Skpr. 
Boghvede, kan derimod faaes dobbelt faa megen Rug fom Byg, dobbelt faa 
megen Boghvede som Byg, og ligesaa megen Havre fom Byg, da bemorrkee 
en Tonde Korn 2? S kp. Rug, zj Skp. BoghvSde, i| Skp. Byg, samt 
if Skp. Havre, naar man da fletter, at til Gaarden kan faaes af iste Slag- 
Korn nemlig Hvede («) Tender, af adet Slags nemlig Rug (/3) Tonder, af 
Zdie Slags nemlig Byg (y) Tonder, af 4de Slags nemlig Havre (S) Tonder, 
af 5te Slags nemlig Erter (e) Tender og af 6te Slags nemlig Boghvede (y) 
Tonder; men til Gaarden kan i alk faaes (a) Tender, da bliver Bemarkelfen 

af en Tende Korn — — Tonder Hvede 4- — Tonder Rug + — Tonder Byg 
a a a

-4- — Tonder Havre + — Tonder Erter + — Tender Boghvede, denne Stor- 
a a a

reffe tilkiendegiver overalt ved Opgavens Oplosning, hvad der foxstaaes under 
Navn af en Tonde Korn. Paa ligedan Maade vil og en Tsnde Korns PriiS 
bestemmes, uaar Middelprifen paa en Tonde Hvede, Rug, Byg, Havre, 
Ecker og Boghvede er bekiendt, da deraf letteligen bestemmes Vcerdien af 

— Tonder Hvede, — Tender Rug, — Tender Byg, Tonder Havre, — 
g a a a a

Tender Erler og ~ Tender Boghvede, naar de Værdier fammenlagges, ud-

giore
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giøre de Prisen paa en Tsnde Korn, som svarer til Opgavens Oplosning, og 
maae ved Tal-OpleSningeu anvendes, naar man paa det alleryderligste vil op
loft Opgaven.

Jordens aarlig Afgrode eller Mangefold efter en Tonde Udsted sættes uu 
111, saa at en Tonde Sædeland giver m Tsnder aarlig Afgrode, denne Stor- 
reife kan være forskiellig et Aar imod et andet og ulige i Hensigt til forfkiellig 
Sæde-Art, ikke desto mindre kan man efter Jordens Beffaffenhed noget uær 
bestemme, Hvor mange Fold hmr Jordart især kan aarligen indbringe, naar 
det frugtbare faavelfom ufrngtbare Aar i Durksnit beregnes, faaledes som i fore- 
gaaende er viist. Er da den Andeel af Gaardens Agerland, fom bruges om 

Aaret og, som forhen er nævnet, af al Agerlandet (a) er (b) Tonder aar

lig god Jord, som giver (f) Fold, altsaa giver den aarlig gode Jord i Afgrode 
Hvert Aar (bf) Tonder, den Part af anden Sort Jord, nemlig god Byg- 

tc
jord, som bruges om Aaret, er som forhen viist samme giver (g) Fold, 

altsaa dens aarlig Indtægt , den Andeel af zdie Sort Agerjord, som bru-

d
ges om Aaret, er, som forhen meldt = —, sættes dens Afgrodes Mangefold

, dk
“ k bliver dens aarlig Indtægt — —♦ Den Part af 4de Sort Agerjord,

et,y 
nemlig sandig og grnuftt Jord, fom bruges om Aaret, er fom forhen — 

ansættes samme at aarligen give i Durksnit (I) Fold, da bliver Indtægten deraf 
Ct^l ((‘o*

— , --, altsaa bliver Indtægten af de 4re Sorter Jorder =z bf+ —- 
t" -f- h" t -j- t*

d k et*  * 1
4--------V —^7-, og da al den Jord, som om Aaret tages i Brng er

2 V' “T~ 11”
b + 775 + |+ « stå bliver V«rdien af m —

tc d et" x 
+ t"+h+ T+F+lyJ

E Naar
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Naar Opgaven ffal paa det yderligste oplofts, maae denne bestemte Vcer- 
die af (m) bruges udi Beregningen.

Scrt til Exempel at b —57 c=io, d=io, e=g, da fom for
hen er meldt f—7, g — 5, k= 4, 1 = 3, c=2, h=iz c"=2, 
h“~5, faa bliver m = 92H- 18/i = 5™ Fold.

Vcerdien af Halmfoderet, fom frembringes af en Tonde Land,. anftrttcS 

= y Deel af en Tonde Scedekorns Vcerdie,. hvilken maae anfo-ttes del hoieste 

den kan ffatteres efter nyttigst Brug, matt an stet ker den end ikke for hoit om 

man stetter ~ , faa at Halmfoderet,, fom frembringes af en Tonde Land,

er af famme Vcerdie, font Halvdeelen af Sædekornet,, fom udfordres ril at be- 
faae den Tonde Land.

Omkostningerne med en Tonde Lands Dyrkning kan efter kyndige Land- 
mcends Samtykke ansteltes at vcrre ligefaa stor fom Vcerdien af Scrdekornet, da 
Dyrknings-Omkostningerne ere tillige des storre, js kostbarere Kornstrd der ffal 
faaes, en Tsnde Hvede f. Ex. koster langt mere at nedlcrgge end en Toude 
Havre, og en Tonde Rug, ffiont deu faaes paa stnnme Slags Jord,, fom 
en Tonde Havre, koster dog mere at nedlcegge end en Tonde Havre,, faafom 
hvor man kan kuns faae en Tonde Rug, der kan faa es 10 til 11 Skiepper Havre.

Grcrsningen af en Tonde Land udi 6 til 7 Maaneder an fattes = —

Deel af en Tsnde Korns Vcerdie, denne Storrelfe er meget foranderlig, og 
den allervanjkeligste noie at bestemme i Forhold til Vcerdien af det Korn, fom 

kunde faaes paa famme Plads. Der ringeste Vcerdien af ~ Deel kan anftrt-

1<s er f, det sterste if eller Af Jordens Natur og Beffassenhed maae 
denne Vcerdie faststettes, til Exempel vil jeg antage, at naar Jorden bruges i 

2 Aar, men hviler i et Aar, bliver — = —, naar Jorden bruges i ligefaa 
8 3

lang Tid, fom den hviler, og for Exempel bruges i 4 Aar, men hviler i 4 
„ Aar, 
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Aar, sattes ~ ~ il, naar Jorden bruges i 2 Aar og hviler i 5 Aar antages

— rz: —, da i Folge foregaaende, den Part afAgerjorden c, som bruges om
8 . 3

tc
Aaret er — , bliver den Andeel af Agerjorden c, som hviler, zzc —

tc tc + ch — ct ch , „ M
, altsaa dens aarltg Errcrsnings - Vocrdre —

- h Tender Korn. Den Andeel af Agerlandet, som bruges og hviler lige 

lang Tid, er — d, altsaa bliver den hvilende Andeel u Z d, ogGrcrSningS- 
Vnrdien af den Sort Jord aarligen ~ | d Tender Korn; Af den ringeste 

Sort Jord, som bruges i t" — 2 Aac og hviler i h" — 5 Aar, er ^7-^,

»et//
om Aaret i Brug, altsaa hviler e —p^-p^ =z py-p—, hvis Grcrsnings« 

eh"
Vardie om Aaret ——— ■ , ; folgeligen bliver Vcrrdien af den aarlig 

3r ~r3h z
Grasning — - h 4- d + Tender Korn, da Strceknin- 

,ch eh"
gen, som indbringer den GrceSning, er — ^p^ d + Tender 

Land, saa bliver en Tsnde Lands "GraSning 12=
.acl1 +j J+

3‘~t3h---------- - —--ti— Tonder Korns Vardie, altsaa faae«
_5lL_ + xd + -^l—

t + h ' T t" + h"

paa d4n Maade Vcrrdien af =2

2 cd 3 d ____ eh"

— --------------- 31<,-^3h" 05/ V-rrdierne af c, d, e, t, t", h,

— ------ - -4- * d -4--------------- ■
t-f-h 3 t"4-h"

li" ere bestemte, kan Vcrrdien af ~ deraf fastsattes; S«t til Exernpel, at 

E 2 L—10, 
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c—io, d~2o, ez=3o, t—2, h—i, t"=2, h"—5, da bliver
2 ch _ - o j eh/z ch

3H-3I1 9 9' 2 5' stzzd-3 h- — 31 ™ 7?' H^h —
30 „X I rl Trt  —1  ____ ------- OT-I 1 -------  2f“i~I54-77

3 „_33, 3d__10, t„+h„ — 7 —217, sslgel.gen^ —— 

. 24^ __ 307
34if 438

Saasom For- og Efter-Grasning kan noget nrer anfeeS halv faci fordeek- 
agtig fom Heel-GrcrSniug i 6 til 7 Maaneder, fan en Tonde Lands For- oz 

Efter-Grasning anscttteS til ~ Deel af en Tonde KornS Vcrrdie.

Sattes det Stykke Agerjord zzz x, fom skal gives til Vederlag for 
Tiendens Erlceggelft og indbringe aarligen famme Indragt, naar Omkostnin- 
5erne ere fraregnede, font Tienderi aarligen forhen indbragte, da bestemmes 

samme paa folgende Maade: Saasom Deel af Agerlandet (a), altfaa ~ 

Tonder Land aarligen dyrkes, faa betales Tienden in natura med — 
ion 

Tonder Lands Afgrode; men —- Tender Land giver ester foranforke Beneev- 

nelse til Afgrode ~ Tonder Korn tilligemed Halm-Foderet af Tondee 

Land, der tilsammen ndgior al den Indtcrgt, fom Tiendetageren har af en 
Gaards Jorders Tiende, da Halm-Foderets Vcrrdie, fom forhen navnet, er 

«f en Tonde Land ~ Deel af en Tonde Korns Vardie, bliver Halm-Foderet af 

— Tonder Land af famme Vcrrdie, fom —— Tonder Korn, altfaa bliver 

Tiendctagerens hele aarlig Jndtcrgt af en Gaards Tiende ~ — 4------—
ion i o nr 

Tsnder Korn.

Det Stykke Agerjord = x Tonder Land ffal give famme Jndtcegt, 

naar Omkostningerne ere fraregnede, deraf befaaes kuns Deel, altfaa ~ 

Tonder 
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Tonder Land, som giver i Afgrode aarligen — Tender Korn tilligemed Halm« 

Foderet, og naar Sadekornet frarcgncS, bliver Afgrodens Vcerdie : 

foruden Halm-Foderet, og naar Dyrknings-Omkostningerne regnes, 

fom forhen er navnt, for det samme som Sadekornet koster, bliver AfgrodenS 
, mx 2 x

virkelig Vardle — —-------—, hvortil maae lagges Værdien af Halm-

Foderet, Eftergrasning af det Agerland, fombesaaes, samt Grusning af det
Hvilende Agerland. Halm-FoderetS Vcerdie af en Tonde Land er efter foransorte 

m y Deel af ScrdekornetS Vardie, altsaa bliver Vcerdien af Halm-Foderet af 

x x
— Tonder Land — Tonder Korn. Gravningen af en Tonde Land er, som 

forhen navnt, " ~ Deel af ScedekornetS Vardie, fom kunde saaeS paa sam

me; men da x — — Tonder Land hviler til GrcrSning, saa bliver Vardien 

af GrceSlandetS aarlig Jndtcegt — — — —. For» og Ester-Grasnmg haves

paa Tonder Land, hvis Vcerdie i Folge foranforte bliver — , altsaa

bliver den aarlig Indtage af x Tonder Land =z — — — 4- — —
n n nr s ns

X
— og2 ns a

folgeligen

am a MX 2 X X X X X
7 4----------7 --------- 4- — 4~ — 4~io ii i o nr n n nr s ns 2 ns

am a
— 2X4-

X nx X X
IO

- 4- MX - - 4- 4- - 4-io r r s s 2 S
/am , a x Z I n I T "X( — 4- — ) : (m — 2 4- — 4------ -- 4~ —J 1 — Xkio io ry X. r s s

amrs 4- as
— Xio uns —* 20 IS 4’ io s 4~ i o nr — 5 r

E 3 i sie
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iste Ez'empel.
Sat at Gaardens Agerjorder = a =: 30 Tonder Land, at deraf de f 

Deele aarligen bruges, altsaa , og n — 4. Jorden ansattes at 
n 3

give aarligen femfold i Afgrode, felgeligen m — 5. Halm-FoderetS Vcerdie 
af en Tonde Land sattes uu 4 Mark, og, naar Middelpriftn paa en Tonde 
Korn antages n 8 Mark, bliver HalmfoderetS Vcerdie — f Deel af Sade- 

kornets, altsaa — ~ —, og da Graöntngen af en Tonde Land kan regnes til 
r 2

4 Mark, bliver ogfaa ~ altfaa s = 2, lige saavel fem r — 2, deraf 

ftlg-r,
amrs 4- 'as

at da x "----------- 1-------------------- —r---------------------i o «ms + io s — 20 is -f- i o nr — $ r 
bliver x -±1 >600 + 60

'200 20 — 80 4" 30 — is
altsaa x — NZ — 4^ Tonder Land.

Felgeligen stal af hver 30 Tonder Agerland fralagges'4^ Tander Land 
tU Vederlag for Tiendens Erlæggelse, faafremt de f Deele af Agerlandet aar
ligen kan bruges, og Jorden overhovedet giver femfold, samt anforte Priser 
paa Halmsoderet og GrcrSningen passer sig til Stedet, hvorpaa Beregningen 
anvendes, da altsaa Deele af alt Agerlandet maae udlagges til Vederlag 
for Tiende.

2det Exempel.
Antages som forhen at til Gaarden henhorer 30 Tonder Agerland, saa 

at S — 30, men at kunS den halve Deel af Agerlandet kan om Aarel vcere i 
Brug, saa den ovrige halve Deel maae hvilen og da Agerjorden hviler i 4 Aar, 
maae dens aarlig Afgrode og overhovedet regnes til fyvfold, naar al Jorden 

er nogenlunde god, altsaa m = 7, i ovrigt som forhen y — > men da 

GrceSningen formedelst Jordens Hvile bliver i det mindste dobbelt saa god, maae 

man fatte — — 1, saa at GraSningen da vil overhovedet kunde ansattes lige 

med 
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med en MiddelpriiS af Scrdekornets Vcrrdie, som kunde saaes paa GrcrSlaudet,. 
om det brugtes tit Ploiland, da bliver Vcerdien af

x 4^0 + 3°_____________________ 450  3_
140+10 — 40+40 — 10: 140 14

Allfaa maatte under de Betingelser af hver 30 Tonder Land udlceggeS 3^4 Tan
der Land til Vederlag for Tiendens ErlcrggelM fo tn blev allfaa de Deele af 
all Agerlandet; Dersom man scener m = 6, som paa ntange Steder vil 
kunde passe sig, naar de overflodige Aar saavelsom de Aaringer, da MiSvext 
indfalder, i Durksnit beregnes , da neppe med Vished vil ventes over sexfold 
af alle Slags, naar de allerbeste Aar Ml tillige bode paa de ringeste,, da bli
ver x — 34 , faa al der af Agerlandet maae udlcrgges^ de ^5 Deele til Ve
derlag for Tienden^

Da

d

3 die Erempek
Dersom en GaardS tilhorende Agerjorder — a,. som forhen, ansattes 

— 30 Tonder Land,, deraf s) — 5 Tonder Land aarlig god Jord,, c = 6 
Tonder god Bygjord,, d — 12 Tonder god Havrejord,, e — 7 Tender ringe 
Jord, stun udfordrer 5 Aars Hvile, for at kunde bruges i 2 Aar. Som for
hen ncrvnt sceltes t —2, h~ 1, 2,, h"_ 5,. da bliver i Folge for-

anførte den Part af Agerlandet,, fom aarligen bruges eller ~ j—

+----- H pr?—' folgeltgen — — — +------- \--------—— — — — —.

den aarliggode Jord giver (5) Fold— 7,. den gode Bygjord giver (g) Fold — 
den gode Havrejord giver (k) Fold — 4^ og den ringe Sandjord giver (1) 
Fold — 3, maae deraf bestemmes Vcerdien af m —

bf + r+h+T+^+F-):Cb+-4ä;"1'
faa at man faaer m == (35 + ¥ + V + V) : (§ + ¥ + ¥ + ¥), alt- 
faa — -,+= 5> Den Part,, som Vcerdien af en Tonde Lands frembragte

Halmfoder ndgior af samme Tønde Lands Scrdekorns Vcerdie,. nemligen — 
r

Deel kan uden Feiltagclfe anscetles, fom forhen — 4, da den Størrelse har 
omtrent lige stor Indflydelse saavel i Tiendens Vcerdie,, som i Jord-Vederla- 
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gets. Hvad Værdien af-^angaaer, da maae den bestemmes af den forhen 

anførte Ligning

7— c~tVh + d + e~F+i7< 

Ctc d r"e x
c-t-+h + 7 + e~7+i7j3 

faa at man befinder
i
7 — 6 — y + 12 + 7 — y __ 19

(6 — J2 + 6 + 7 — y) 3 29
altfaa bliver s — f 9: Da man af Bencrvnelfernes Talbestemmelftr har ud

funden at — -H, altfaa n = |y, famt s = — i, felgeligen

r = 2, men ligefom forhen a — 30, ni — 5, faa bliver ved Omstttning i 
den forhen fnndne Ligning

x — amis + as

10 mis + 10S — 2ors + to nr — 5 r

X = r 330 X ff_____________ ___________ \ _9S7O_
xCioo + 10 — 40) X (ff) + — ioy 2510^

altfaa x — 34268 Tonder Land:

Fslgeligen maatte under auferte Betingelser de -ff^ö Deele af Ager- 
landet afgives til Vederlag for Tiendes Erlceggelfe, eller af hver 128040  
Al. Agerland fralægges 16269  Al. til Vederlag for Tiendes Eclceggelfe, 
naar de locale Omstændigheder fvare til de udi Exemplet brugte Talbestem- 
melfer.

Til Lettelfe ved bestige Beregninger har jeg efter den forhen bestemte al
mindelig Lignig udregnet hosfoiede 6 Tabeller, fom viife, hvor megen Jord, 
der flfal afgives til Vederlag for Tiendens Erlcrggelfe, beregnet for hver 30 
Tender Agerland, Gaardens Jorder indeholde, naar Agerlandet giver over
hovedet enten Z, 4, 5, 6, 7 eller 8 Fold, hvoraf det bliver bekiendt hvad 
Part af Gaardens Agerjord, der ffal fralægges til Vederlag for Tiendens Er- 

lceggelfe.
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l«ggelse. Den iste Tabelle er beregnet for alle de Tilfaldet, hvori — er cn- 

ten — s, eller — ellerEE£, 03 er enten =z f, elfer — f, eller —

eller — /?, eller — 4, eller — A, eller — Deel af al det Agerland, 
som om Aaret bruges til Scrdeland, faint (m) ansat — 3. Den 2den Ta

belle er beregnet for alle de Tilfalder, da y enten — f, eller — f, eller ~ 

i, og y enten —, eller— eller — eller — A, eller — Z, eller 

~ Ti, eller —§ Deel af al det Agerland, fom om Aaret bruges til Scrdeland, 
famt (m) ansat — 4. Den zdie Tabelle er udregnet for alle de Tilscelder, da 

" enten — §, etter — £, eller — 1, og y enten f, eller — f, eller— 

I/ ellens, eller — Z, eller —eller — samtm — 5. Den 

4de Tabelle er beregnet for alle de Tilfaldet, da ~ enten — |, eller — Z, 

eller — 1, eller — ij , men ~ enten — f, eller — /T, eller — Z, etter— 

tt, eller — f, famt ni — 6. Den 5te Tabelle er beregnet for alle de Til

fælder, da ~ enten — 4, etter — 1, eller — if, og y enten — /T, eller 

Ez 1, eller — •&, eller — f, faml M —7. Den 6te Tabelle er udregnet 

for alle de Tilfcelder, da — enten — 4, eller == 1, eller — i4 , famt —
s n

enten —/T, eller — , eller —eller —og m —8. I ovrigt 

er Vcrrdien af Halmfoderet, fom en Tonde Land indbringer, nemlig - over

alt antagen i Deel af Scedekornets Voerdie,

Nye Saml. IT. B. F
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i. Tabelle.

Som udviser hvor megen Jord der ffal afgives ril Ve

derlag for Tiendens Erlæggelse, beregnet for 

hver 30 Tsnder Agerland, Gaardens Jor

der indeholde, naar Agerlander giver overho

vedet trefold, dam —z.

— — Den s
Dart, som Dcrr- 
dien asenTsnde 
k a ud 6 aarlig 
Grcrstting ud- 
gior af en Tsn- 
de Kadetorns 
Vcrrdie.

Den Part af Agerlandet, som om

Aaret bruges til Scrdeland —

T
3 5 J.

7
_5 
IX

1
2

6
II 3

i   1 

S 3
G G G G * G

cS— )n 
Tdr.

tj-1 " 3H 4aV 4xt«’ 415 41 .ULV4121 d

1 ____ 1_

5 9
2=4355 o_9_3_

DIS 8
- tM5254 311 G G

Den Andeel (x) Tonder Land, som 
ffal udlcegges kil Vederlag for Tiendens 
Erlcegqelfe.

IL Ta-
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II. Tabelle.

Som viser hvor megen Jord, der stal afgives for Tien

dens Erlæggelse, beregnet for hver 30 Ton

der Agerland, Gaardens Jorder indeholde, 

naar Agerlander giver overhovedet aarligen 

firefold, da m — 4.

Den Andeel (x) Tonder Land, fom 
stal udlcegges til Vederlag for Tiendens 
Erlæggelse.

— — Den 
s

Part, som Vær
dien as en Ton- 
de LandS aarlig 
Grcrsnina ud. 
gior af en Ton- 
de Scrdekorns 
Dcrrdie.

Drn Part af Agerlandet, som om

Aaret bruges til Scedeland — ~

1 f X
7 a <5

IX f

i ___ i
s 3 4a® 4Tg aX7*t92 41 411

4x14X7 
Tür.

2. — i_ 
s 9 ' 3 H 3ö-5 3 la 4ao 4W5 4H

i ___ 1_
s 9 3 ■/o 3Ü a 9

3 2.12. 3tåå 311 3M 4s79

43

HL Ta-
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HL Tabelle.

Som viser hvor megen Jord, der ffal afgives til Ve

derlag for Tiendens Erlceggelfe, beregnet for 

hver 30 Tsnder Agerland, Gaardens Jor

der indeholde, naar Agerlandet giver over

hovedet aarligen femfold, faa at m = 5.

— — Den 
s

Part, som Vwr- 
dun af en Toir- 
dc Lands aarlig 
Grcesning ud- 
qior af tn Ton
de Scrdekvrus 
Bcerdre.

Den Part af Agerlandet, som om

Aaret bruges til Scedeland —

T
3 -5

' 3 

t X 6 4
II

»I» 3l 0.4«.
3 8 3 ML 3-80 3 25 3514

2_ — 2_ 
s 9 SÅ «2-4 39X 3^86 3x% 3Ü .H5

3 245 34

I ___
s 34 3- 3 A 3/ä 3/0 QX =

329 34

Den Andeel (x) Tonder Land, som 
ffal udlcegges til Vederlag for Tiendens 
Erlceggelse.

IV. Ta-
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IV. Tabelle.

45

Som viser hvor megen Jord, der ffal afgives til Ve- 

derlag for Tiendens Erlæggelse, beregnet for 

hver 30 Tsnderland, Gaardens Jorder in

deholde, r.aar Agerlandet giver overhoveder 

aarligen sexfold, saa ar m “ 6.

Den Andeel (x) Tender Land, som 
ffal udlcrgges ril Vederlag for Tiendens 
Erlceggelse.

— — Drn 
s

Dart, som Vcrr- 
bien af en Ton
de Lands aarlig 
Grcröning ud- 
gier af en Ton
de Sædekorns 
Bwrdie.

Den Part af Agerlandet, som om

Aaret bruges til Scedeland ~ —

7
1

T
2

•fe
3

II øiu
□ 238

« 57
□ 98 332

-J04
□ 28'3

-78
□ 9 X

i __  7_
s 9 3tso

« I B3.
□ 5 2* 3-H 3W4 «66

□ 95

i __
s 3 Tb

*1-2—5 62, 3i 3t5- 3tx

- — i4 
s

oM
247

Ä

3 3i

F 3 V. Ta-
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V. Tabelle.

Som viser hvor meßen Jord der ffal afgives fli Ve

derlag for Tiendens Erlcrggelse, beregnet sor 

hver 30 Tender Agerland, Gaardens Jorder 

indeholde, naar Agerlandet giver overhove

det aarligen syvsold, saa at m — 7.

— — Den s
Part, som 
dien af en Ton- 
de Lands aarlig 
Gesesning ud- 
qisr af en Ton
de ScrdekornS 
Dairdie.

Den Part af Agerlandet, som om 

Aaret bruges til Scrdeland —

_5_
IX 1 6 f

_L — r
s

M M G 3Z

I ___

s 31. 3Å G

-L= rx
s 2445 2-H 3

Den Andeel (x) Tonder Land, fom 
skal udlcrgges til Vederlag for Tiendens 
Erlæggelse.

Vi. Ta-
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VI. Tabelle.
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Som viser hvor megen Jord, der ffal afgives til Ve

derlag for Ticndens Erlcrggelse, beregnet for 

hver 30 Tender Agerland, Gaardens Jor

der indeholde, naar Agerlandet giver over

hovedet enefold, saa ar m —

Den Andeel Tender Land (x), fom 
IlToI udloeggeS til Vederlag for Tiendens 
^Erlcrggelfe.

— — Den 
s

Part, fom Vcrr- 
Dien af en Ton
de Lands aarlig 
ErLsning ud- 
m'er af en Ton
de Sædekorns 
Pcrrdie.

Den Part af Agerlandet, som om

Aarel brugeo tilScrdeland =

5 
II

x 6
3

1 __ x
s

e O O Q-5LDI4

I ___ I
s

g JL 3Å 0-X2.5-47 G *

— —
s

2xfi M 3 G
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Ved et Exempel vil jeg oplyse Tabellernes Brug. Dersom Jorden gi
ver overhovedet femsold i Asgrode, og de | Deele af Agerlandet dyrkes, samt 
vides, at Vcerdien af en Tsnde Lands aarlig Groesning udgior de £ Deele af en 
Tonde ScedekornS Middelpriis, da viser den Zdie Tabelle, at der ffal for hver 
30 Tender Agerland, som tilhore Gaarden, afgives 4/3 Tender Land til Ve
derlag for Tiendens Etlceggelfe, altsaa ffal under de Betingelser afgives den 

Izz Deel, eller som er det samme som den///0 Deel af al Agerlandet, saa 
3 o

at af hver 2190  Alne ffal fralag ges 297 □ Alen, naar | Deel af Agerlan
det dyrkes om Aaret, Agerlandet giver overhovedet femsold, samt Vcrrdien af 
en Tonde Lands aarlig Grcrsning belsber sig tit | Deel af en Tonde ScedekornS 
MiddelpriiS.

Anmcerknitlg. Skionr jeg ved at summere en Mamgde Sogners gamle 
Matriculs Hartkorn udi Ringsted og Vordingborg Amter har befunden, at 
Summen af ethvert Sogns gamle Matriculs Hartkorn er sielden under 5 og 
ligefaa sielden over 6 Gange saa stor, som Summen af det Hartkorn, hvortil 
Kongelig Majestcets Tiende, samt Kirkens Tiende er matriculeret, vil dog der
af ei nogen sikker Regel kunde udfindes for Jorders Beregning til Vederlag foe 
Tiende, den jeg ellers formeener at vare fuldstmidigen bestemt ved denne ma- 
thematl.ee Afhandling.

Norsse
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Norffe Jnstcters

Beskrivelse
med 

Anmærkninger 
af

H. Ström.

det Norske Selskabs Skrifter er allerede heraf givet benved 2 Centurier.
De siden Tid efter anden samlede udgior omtrent 300, af hvilke denne 

Gang ikkun meddeeles det halve, da den heele Samling vilde blive for vidtloftig 
paa een Gang. Jeg har deri fulgt min forrige Maade, ar betegne de nye med 
et f. Ved de allerede bekiendte har jeg lader mig noie med at anfore Linnei 
trivielle Navne for Kortheds Skyld; hvorimod jeg paa de ovrige har givet en 
Definition, at man deraf fom i et -Aiekast kunde tiende dem, uden at lcefe den 
hele Beffcivelfe igiennem. Desuden har jeg ved Figurer oplyst dem, jeg ag
tede meest mcerkvcerdige, og i hosfoiede Anmærkninger -beskrevet deres Larver 
og Pupper (undertiden og aftegnet dem) faavidt de har vceret mig bekiendte, t 
hvilket sidste dette Stykke og folgende vil have et Fortrin for de forrige. I Hen
seende til den generiske og speeielle Navngivelse, har jeg fulgt den tiende Udgave 
of Linnei Syftema, og dem jeg ikke har kundet finde der, har jeg kaldet nye, 
uden derved at forekomme andres bedre Indsigt og Kyndighed. Endelig maae 
jeg og erindre, at jeg har udeladt dem, jeg allerede paa andre Steder har ind
givet eller herefter agter at indgive beskrevne paa en mere udforlig Maade.

Scarabæus.

1) Scarabæus Melolantha. Er stor af Castanie-brun Farve, be
sat paa de fleste Steder med en hvild Loddenhed, som er kiendeligst paa Over
livet og Brystet. Felehornenes forreste Deel er lang og ssnderskaaren i Blade. 

XTye Saml. II. 25. G Hver
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Hver af Vingedcckkerne har 4 ophøjede Striber font foreene sig bag ril. Vom
mens Bagdcel er spids og nedbøiek i Enden, neden under graaagtig med trekan
tede og hvide Pletter paa Siderne, een paa hver Indfficerelse. Sr af Monf 
Kahrfes Samling i Bergen, men ei funden her pan Stedet.

2) Scarabaeus aquaticus. Er kun et Par Linier lang og af Skikkelse 
oval. Overlivet er foran ganske Udct indfkaaret, men bagtil tver og oven til 
fiint punckeret ligesom Vingedakkerne, hvilke desuden have 10 meget fiine Stri
ber paa langs, knap kiendelige for blotte Aine. Skinnebenene have mange 
Tagger og Tierne og de bageste Fodder vedhængende Svomme^Haar. I Fole« 
hornene ere de 4 sidste Lecder sorte, men de andre rodbrune, ligesom de langt 
ud af Munden Hangende Famle-Storngler. Legemers Farve er sort og skinnende 
oventil og derhos soran noget blaaagtig, men neden under lysere sort eller sorte- 
graa. Føddernes Laar have samme sorte graa Farve, men Skinnebenene og Fod- 
saalerne ere rødbrune. Den svømmer i Vand, som en Dy ti fens.

Anmcrrkn. Scarabæus fafciatus og brunneus, ere i de soregaaende 
Stykker anførte. Her vil jeg kun bedrive deres Larver, som ere 
mig siden forekomne. Den j) som opholder sig i sorraadnede og for- 
torrede Birke, Stumper er en hvid Orm af Lcrngde som den nederste 
Leed af en lille Finger. Hovedet er guult og hele Kroppen besat med 
adspredte brune Borster. Først i Junii forvandler den sig til en hvid 
Puppe med 2 Skindagtige Vedhcrng bagtil. Deraf fremkom forom- 
melte Scarab, fafciatus forst i Julio. 2) Den anden forekommer kun 
sielden, og dog er Larven ganske almindelig at see deels i Faare Møg, 
deels under Iord-Torver eller Gronsvcer, naar Marken om Hosten 
opspadeS til Agerland. Den er trind, blaaagtig med sorte igien- 
nemskinnende Indvolde, samt sortcbrunt Hoved. Af de Larver jeg 
havde samlet om Hosten fremkom Insectet Aaret efter den 18 Junii.

Dermeftes.

3) Dermefles Murinus ? Middelmaadig stor, men tyk og convex 
med et Hoved som kan bsies ganske under Overlivet. Følehornene have forst et 
rundt Leed, siden et langt, derefter runde Leeder igien, som tage til i Størrelse, 
dog de 5 sidste tykkest. Overlivet ligner en i Spidsen asffaren Conus, med 
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noget indtrykte Sider. Vingedcekkerne Have 3 ikke meget kiendelige Striber 
Uden flade Sidekanter. Fodderne ere meget flade, og Farven overalt sort og 
skinnende som Kul med en guulagtig Glands paa nogle Steder; men paa endeel 
Mindre er Farven graaagtig sort og morkplettet.

?lNM. Naar den vedrores eller mcerker nogen Bevægelse, ligger den som 
dod, og saa sammeukrympet, ot intet Tegn fees, enten til Hoved, 
Fodder eller Folehornene. Fodderne ere og saa flade og ligge saa 
digt an i Bugen, at man med blotte Aine neppe kan see dem. Man 
skulde Derfor aldrig tanke det var et levende Dyr, men heller en Pille 
eller dod Klump. Saaledes sinder man den liggende i Mosse paa 
Klipperne eller Trce - Stammerne. Jeg kan ikke fte nogen vcescnlig 
Forffiel imellem denne og Dermeftes murinus Linnei: Men er 
Frifchs Tegning rigtig, som Linné henviser til, da er den ganske 
vift et filtret Species, som blank andet sees af Foddernes Skikkelse.

4) Dermeftes pertinax. Er omtrent dobbelt saa ftor som den sad« 
vanlige Cerambyx domefticus. Folehornene ere jevntykke og korte. Over
livet seer ud som en tynd, convex og noget puklet Plade, med 2 gule Pletter 
bagtil i Hiornerne. Vingedcekkerne ere punkterede paa langs, og hele Jnftctet 
cylindriff. Farven oven til fort eller work, men neden under lys og skinnende. 
Hovedet kan den ganske skiule under Overlivet.

5) Dermeftes polygraphus. Omtrent afStorrelse som en Loppe, 
Hovedet tykt, Overlivet rundt, Bagdelen ftumpet, og hele Jnftctet cylindrisk, 
samt bestroet med Puncter, som paa Vingedcekkerne gaaer i Rader paa langs. 
Folehornenes yderfte Leed er meget tyk. Farven overalt merk, men Vingedcek« 
kernes lysere. Folehornene og Fodderne bruune.

IlNM. Den holder til imellem Barken afFyrretrcr, som den maler til Meel 
og gior runde Huller i. Paa nogle af dem har jeg fundet de i 2det 
Stykke af Insect. Beskrivelse No. 5 anfordte Acari, fastsiddende 
öfter fine giennemsigrige Stramge, omtrent af Lcengde som Kroppen; 
men i Steden for de forommeldte gik meget langsomt (uden Tvivl fordi 
jeg ved LoSrivelsen havde beskadiget dem) var det forunderligt at see, 
Hvor hurtige disse vore, ei allene i ar lobe, men og i ot vende sig igien, 
saa ofte jeg veltede dem om paa Ryggen. De 2 forreste Fodder 
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ticne ben i Steden for Felehorne og flane altid langt frem, naar ben 
gaaer, og da Rumpe-Stilken (rettere Sue-Roret) hvormed den sid
der ferstet, folger med, naar den loöriveo, trakker den og samme ef

orer sig, uden ot hindres deraf i Gangen eller Lobet.
6) Dermefles piniperda. Af Srorrese fom en Loppe, og trind over

alt, med et under Overlivet beret Hoved og kladede Felehorne, fom have et 
langt Leed ncermesi Hovedet. Overlivet er indhunlt puncteret, og Vingedakkerne 
saavel punkterede fom stribede. Farven er brunsort, paa Skinnebenene allene 
rodbruun, og Munden, samt endeel as Folehornene ligeledes. Den holder tik 
i Fyrrens Bark.

7) f Dermeftes (Boleti)' atro-fufeus, margine thoracis an
tico fubreßexo, pedibus teflaceis. Er trind og jevntyk med beva-geligt 
Hoved, 3 tykke samt lodne Leeder forrest i Folehornene, et for Hoveder ind- 
siraaret Overliv, med en fammesteds rilbagebsiet Kant, og meget brede samt 
fiade Kanter paa Siderne som Lister, hvilket og, ffisnt i langt mindre Grad, 
fees paaVingedcrkkerne. Farvener brunsort, men Fodderne mere lysebrune.

Anm. Dens Larve er en liden hvid Orm i Boletus verficolor, som 
voxer paa halvraaden Birk. Den har guult Hoved, 2 brune oprejste 
eller opadboiede Horne i Rumpen, samt en guul Plet paa ncesie Leed 
oven for. Endskiont Puppen er foran meget bred, er dog Vommen 
lige smal, med 2 ligesaadanne opadboiedeHorne som tilforn. Midt 
i Junii M. fremkommer Insecter, der er ferst nogle Dage hvidt, 
ferend det faaer sin brune Farve.

8) Dermefles pulicarius. Er aflang og af Skerrelse fom en Luns. 
Hoveder kan den rrcekke ril sig og ffiule under Overlivet. Folehornene have i 
Enden 3 tykke Leeder, som gier en Klode. Overlivet og Vingedcrkkerne ere over
alt punkterede, og have udstaaende Kanter eller Lister, be sidste ere og kortere end 
den bagtil spidse Vom. Vingerne cre hvide, men Resten sort. Den holder 
til i Frse-Kaalens Blomster, løber hastig og kan let bringes til at flyve.

9) Dermeftes mufaeorum. Af samme Størrelse og andre Der- 
meflides liig i Skabning, da Hovedet cr borer under Overlivet, og Kroppen 
aflang rund. Oventil er den fort og ligesom bedcekket med smaa Skiel, af hvilke
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nogle ere hvide og giere den hvid-plettet. Ister sees i Overlivets bageste Hjer
ner 2 hvide og temmelig store Pletter. Neden under er den overalt graa.

Silpha.

10) Silpha 'Vespillo. Er et temmeligt stort Infect, med et fortil tvert, 
bagtil afrundet, og ovenpaa ujevnt Overliv. Vingedcekkerne ere korte og lige
som det hele Instet sorte, men tillige smukt mcerkede og afdeclre med 2 rodbrune 
og i Kanten bolgagtige Tverbaand. Folehornenes nederste og kladede Deel er 
rodbrunt, og Brystet loddent af guulstinnentze Haar.

11) Silpha littoralis. Temmelig ftor og ganste fort, undtagen at 
Felehorncnes 3 yderste Leder ere brune» Overlivet er lidet indffaarek fortil og 
ovenpaa glat; Vingedcekkerne bagtil tvert afstaarne, og ovenpaa mcerkedc med 
5 ophoiede Linier paa langs foruden Sommen og de flade Sidekanter.

12) Silpha atrata. Er mindre end de andre. Overliver foran til
rundet og lidt tilspidset; Vingedcekkerne mcrrkede med 3 knap synlige Striber 
eller Linier i Midten, som ikke strcrkke sig ned til Enden, og desuden forsynede 
med flade Sidekanter eller Lister. Farven overalt sort, og det hele Insect over# 
siroet med sine Puncter. Af dette Slags har jeg sundet en temmelig stor Sam
ling i raadne Trcre-Rodder, hvor ogfaa laae mange sorte og runde Piller, som 
syntes vcrre Frugten af en mig nbekiendr Vext.

13) Silpha opaca. Lidet sterre end den forrige og heraftcgnclFig. 2. Fig. 2. 
Overlivet glat, fortil tvert afstaaret og bagtil afrundet; Vingedcekkerne flad- 
kanrede med 3 ufuldkomne Linier paa hvert, fom hos de fleste andre; Farven 
oventil smudsig graa, men neden under sort. Den giver en Mcrngde grocögron
Farve af sia, uaar den gribes eller igiennemstinges med en Naal.

Coccinella.

14) Coccinella 2 p un Eta ta. Er et lidet ovalt og convex Infect, 
paa Overlivet sort med 2 hvide og store Pletter paa hver af Siderne, og 2 smaa 
sammenssiede saavel foran ved Hovedet, som bagtil; Vingedcekkerne rode med 
en rund sort Plet paa hver i Midten. Neden under er den heel sort.

15) Coccinella decem punEtata. Er kun liden med et hvidt og 
sort plettet Overliv, guulbrune Vingednkker, af hvilke ethvert har 5 sorte og
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runde Prikker', den storste ved Roden, 3 i Rad i Midten og 1 enkelt ved Bag- 
End en, som er mindst. Bugen sort, Fedderne brune.

16) Coccinella fedecim guttata? Har guulkOverliv, sorteSine, 
guulagtige VingedKkker, hver med 8 hvide Prikker i faadau Orden 1. 2. 3.1.1. 
neden under er den ligeledes guulfarvet. Linnei Beffrivelft afviger herfra i 
Henseende til de A Prikker paa Overlivet, som her ikke sindes, i Prikkernes Or
den paa Vingedcekkerne, og de sorte Sine, som ikke ucevneS.

ZlNM. Dens Pupper fandtes den 32teAugusti siddende i Mcengde fcestede til 
den undre Side af Birkebladene, og den 2den September vare alle
rede nogle af dem udklcekkede. Den sidder mcd Rumpen fast og ube- 
vcegelig til Bladet fom andre af det Slags, har 1 guul Plet paa hver 
Side af Overlivet, en liden guul Stribe i Midten, som endes bag
til med en liden, men kiendelig guul Plet. Paa Vommen fees 2 
jevnsides siddende gule Prikker paa hver af Siderne og der nedenfor 
3 lige fradanne siddende i Rad.

17) f Coccinella novem puflulata. Er en af de mindste med 
fort Overliv, hvis Sider ere hvide af 2 store og hvide Pletter, foruden Hove
dets bageste Deel, fom og er hvid og udgisr den tredie. Vingedcekkerne ere 
graa-agrig gronne, med 4 runde Pletter paa hver, af hvilke 1 sidder overst, 3 
i Rad nedenfor og endelig en enkelt imellem Vingedakkerne, overst ved Over
livet. Alle ere brune.

ANM. Den fremkommer fsrst »August afeu fortog noget guulplettetOrm, 
med 6 Fodder og adffillige Pigge paa Kroppen. Naar den vil for
vandle sig ril Puppe, faster den sig paa Selje« Heg- eller andre Blade 
med de 2 korte Bagfodder, afdrager sig faa Ormehnden, og forvand
les til en oval Puppe af en »inderlig Anseende, der ei vel lader sig 
beskrive, Hvorfor jeg vil have Lceserne henviist ril cn Afhandling om 
NorffeInserters Forvandling, indgivet til det Norffe Scrlffab, hvor 
jeg har aftegnet Larven og Puppen af Coccinella 14 guttata, der 
i det meeste kommer overeens med denne.

18) Coccinella decem puflulata. Af fcedvanlig Srorrelfe og 
ovalrund; af Farve fort og glindfende med 5 lysebrune Puncter paa hver Vin- 
gedcrkke, af hvilke de 2 sidde ovcrst, 2 dernedensor og den 5te i nederste Spidfe.

Over-
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Overlivet bar hvide Sidekanter, og Hoveder en hvid Plet. Bugen er fon og 
Fodderne red brune.

Chryfomela.

19) Chryfomcla Betulæ. Er kun er lider Insect af en aflang oval 
Skabning. Overlivet er meget indskaaret for Hovedet eg Vingedcrkkerne fiint 
puncterede i Rader. Farven cr gron og rodagtig, fom Kaabcr. Den sidder 
her under Aspe-Bladene, og fortårer deres underste Flade eller Epidermis. 
Dens Mg fces og under famme Blade siddende i lange Rader, det eene lige 
af det andet.

Anm. Den 9de Julii fandt jeg paa Llfpe-'Blade dens Larve afSkorrelfe, 
som en liden Luns, forst gron med fort Hoved og Ovcrliv, famt nogle 
Rader forte Kneppe langs Kroppen I Skabning lignede den en 
Larva coccinella, men uden Pigge. Siden blev den en Linie 
lang, og ganske fort med forke Knoppe, endelig den 22de et Par Li
nier lang, lys paa Kroppen med 2 Rader t«t fammen siddende forte 
Knoppe, der giorde ligesom en breed Rand langs ad Ryggen, for
uden en Rad af forte Knoppe paa Siderne, af den fcerdeles Egen
skab, at de, faafnart man rorte ved den, gave af sig en melkefarvet 
hvidDraabe, fom dog strax efter krakkede sig ind igien. Den 27de 
Julii krob den i Jorden, hvor den forvandlede sig til en hvid Puppe 
nred brune tØine. Den 12te Augusti fremkom Infectet.

20) Chryfomela alni. Den forrige lug, men lidt storre og med adspredte 
Puncter paa Vingedcekkerne. Den er ellers over og under gron og glindfende, 
undtagen Hovedet, Overlivet og Foderne, fom ere forte. 1775 giorde dette In
sect Elle-Trocerne paa mange Steder staldede ved at fortcere deis Blade. Man 
siger at den Snee som falder i det ndfprungne Lov om Foraaret, sikal vcereAar- 
sagen til deres Formerelfe; og nmaffee den Snee som i dette Aar faldt i tem
melig Mange, den 15, 17de og i8de Mai, har giert meget dertil. See her
om Norg. Nat. Hist. 1.227.

Anm. Dens Larve, som sees i Mcengde paa Elle-Trceets Blade, er i Be
gyndelsen fort, siden rodagtig bruun, henved 3 Linier lang, har 2 mor
te Indrrykkelser paaOvcrlivet, -iRad siddende forte og spidseKnoppe 
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paa h«er af Kroppens Sider, som endnu har 3 skiont mindre kiende- 
lige Rader af forte Kneppe. Af hver Knop ftemstikker el Haar. 
Med Bag-Enden fem er Heftet, kan de sue sig fast til Bladene, ja 
endog til Glas, og i denne Tilstand trcrkker den Orme-Huden af sig, 
og forvandles til Puppe. Dette ffede den 16de Julii og 8te Dage 
efter fremkom Inftcttt.

Fig. Z. 2i) Chryfomela coccinea. Mibdelmaadig stor og temmelig fmal. 
Hovedet fort, Ovel livet ligeledes i Midten fort, men paa Siderne og neden un
der heirodt; Vingeda'kkerne ligeledes hotrode, med 2 forte og ucesten runde Plet
ter paa hver, den bageste lidt stsrre end den forreste. Bugen flad, fortil fork, 
men bagtil guul; Fodderne forte, og Laarene fmale. Overlivet og Vingedcekkerne 
uden Kanter eller Lister, det fsrste fortil indffaaret for Hovedet og bagtil tverk, 
eller tverfnitlek.

22) Cryfomela exoleta. Af siedvanlig Skabning, men kun af Stor- 
reife fom en Luns, og overalt brandguul famt glindfende Farve. Vingedcekkerne 
langt kortere end Vommen. Holder til i hvide Rofer.

23) Chryfomela atricilla. Af Storrelfe, fom en Loppe, og bruun 
paa Folehorn, Vingedcekker og Fodder, men paa Hovedet, Overlivet og Bugen 
fort. Den hopper lidet, naar den flippes los, og studes paa Trceernes Blade.

Curculio.

24) Curculio granatius. Er af Storrelfe, fom en Loppe; Over
livet og Vingedcekkerne lige brede og ncesten af eenLcengde; Hovedet og Snabe
len af Lcengde font Overlivet. Overlivet indhuult puncteret, Vingedcekkerne li
geledes og derhos stribede paa langs. Fedderne uden Teender. Farven over
alt red, meest paa Vingedcekkerne. Fundet i Rifen-Gryn.

Fig. 4» 25) f Curculio (juniperi) longiroflris, ely tris fufeis, ordi
nibus pnn&orum flavefcentium crans verfis, femoribus dentatis. 
Er temmelig stor, og fees Fig. 4. Har lang nedboiet Snabel, korte Fole- 
horne, og Vingedcekkerne Puncter i 10 Rader ned ad, fom ere kiendelige endog 
for blotte ^5ine. Foddernes Laar ere alle Kolleagtige med en Tand paa indre 
Side. Farven er overalt fortebrnn og guul- (undertiden hvid-) plettet. Imel
lem Hineue sidde 2 gnule Prikker, paa Overlivet noglejsaa, men^paaWingr- 
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drekkerne mange saadanne, de fleste i lange Rader paa tvert, og gemeenlig paa 
Middelste Rad gisre Punctcrne en Cirkel i Midten.

AttM. Dette Insect har jeg baade fundet levende ved Enebrer-TrreetS 
Redder, faa og dod indflukkek i en Hule i samme Redder, der nret 
op passede til Legemet; den var altsaa deri avlet. I mange Styk
ker ligner den C ure uli o Abietis.

26) Curculio Pini. Er temmelig liig den forrige, men ikkun halv 
saa stor og uden Trender paa Laarene; Den har og Folehornene siddende urer
mere ved Spidsen af Snabelen, og i Bag-Enden 2 glatte Knoppe, der giere 
den sammesteds meget afbrudt og tver. Snabelen er efter Proportion baade 
kortere og tykkere. Farven er brun med 2 gule Tverbaand over Vingcdrekkerne, 
beftaaende af Punctcr, og det forreste afbrudt i Midten; Overlivet har og gule 
Puncter. Alle Punckerne bestaae af korte Haar.

27) f Curculio (falicis) breviroftris, ater, femoribus den- Fig. 5. 
tatis teflaceis. Den er middelmaadig stor (see Fig. 5.) med rødbrune Fod
der, hvilken Farve dog er kiendelrgst paa Laarene, som alle ere forsynede med
tn Tand. Af de 8 Yderste Lecder i Felehornene er den anden bagfra at regne 
lrengst. Overlivet er smalt og trindt; Farven sort, men paa Vingedrekkerne 
Meer skinnende sort, med mange hvide Pnkker eller Sk>rel, som i Midlen ere 
meest adspredte. Fundet i indviklede Selje-Blade.

28) f Curculio (dubius) bre viro (tris ater, femoribus mu
ticis teftaceis. Er den forrige gansse liig baade i Størrelse og Skabning, 
men Laarene have ingen Trender; og da anden Leed i forreste Part af Følehor« 
nene er hos hiin kiendelig lrengere end de efterfolgende, saa ere her de 2 forste 
nedenfra at regne af een Lrengde og lrengere end de efterfolgende. Farven er 
sort og skinnende, uden hvide Puncter, og FoDderneS rodbrune Farve mere 
mørf. Folehornene ere og hos denne langt kortere.

28) Curculio Pyri? MidDelmaadig stor med kort Mund, et ligefaa 
kort Hoved, som tilligemed Overlivet er puncteret; Vingedrekkerne ligeledes 
puncterede og stribede. Folehornene ere ganske sine, og Fodderne uden Tren
der, hvori den afviger fra Linnés Bessrivelse. Farven er hos nogle sorte- 
blaa, hos andre sort, men oltiD stinnende, og paa Fodder og Folehorne rod.

VEye Saml. II. 25, H Paa
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Paa hver Side af Bugen har den en lys ssinnende Streeg. Funden paa 
Elletræe.

30) f Curculio (ftriatus) breviroflris grifeus, elytris atro- 
ftriatis, femoribus muticis. Er middelmaadig stor med tyk Snabel, der 
er saa kort fom Overlivet, og temmelig korte Folehorne. Overlivet er stint 
puncteret, og dette saavelsom Snabelen har en siin Fure i Midten. Vinge- 
Lakkerne ere ligeledes stint puncterede i Rader paa langs, og have en graa-agtig, 
samt noget skinnende Farve med 4 sorte Linier eller Strimer paa langs, for
uden en i Sommen, som gier den fenne. Laarene ere kolleagtige uden Tander.

31) f Curculio (ribis) longiroflris, fufcus, thoracis late
ribus compreffis albis, femoribus muticis. Er knap saa stor som 
en Loppe, men tyk og, naar den sammenkrymper fig, rund. Hovedet fort .03 
tykt. Snabelen längere end Hovedet, men en god Deel kortere end Overlivek, 
der er paa Siderne meget indtrykt og hvidt, men oventil plat og sort; Vom
men med Vingedakkerne tyk, opheict og rund, oventil sortebrun og med hvidt 
marmoreret, men neden under besat »red hvide Skial. Laareue kolleagtige uden 
Tander. Holder til paa RibStraetS Blade.

32) Curculio Alni? Er lidet storre, og har en lang og tyk Snabel, 
ved hvis Rod stdde de i Enden kolleagtige Folehorne. Overlivet er besat med 
Haar, Vingedakkerne ligeledes og stribede, det forste aflangt, de andre ovale 
og noget morkplettede. Ellers er Farven brun og skinnende, og Linene sorte. 
Den har desuden den Egenskab, at den hopper. De 2 hvide Pletter paa hver 
Vingedcekke, som Linné melder om, har den ikke.

ANM. Paa Kanten af Elletræernes Blade mærkes om Sommeren rod
brune og fortorrede Pletter, hvor den everste og underste epider
mis (Vladstde) er adfkildt og gior en Pukkel. Derinden for lig
ger dennes Larve eller Orm, der er guulagtig uden Fedder, har brunt 
Hoved og Halsskjold, samt 2 morke Prikker paa hver af Kroppens 
tvende forreste Leeder. Naar den har fortæret en Deel af Bladets 
Marv og foraarfaget forommeldke Pukkel, gior den et Skillerum 
eller Trcrevceg i den eene Ende deraf, og ligger der for ot forvandles. 
Fer st i August fremkommer forommeldke Cure, faltatrix.

Attela-
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Attelabus.

33) Attelabus Betulæ. Omtrent dobbelt fa a stor fom en Loppe, 
samt ganffe sort og skinnende. Det fom fF’inec t)cn frei Curculiones, er, 
ot den bagtil er meget breed og stumpet, og at Folehornenes Leeder ere lige 
lange, de 3 sidste undtagen, fom giere en aflang Klode. Munden er lang. 
Hovedet, saavel fom der trinde Overliv (hvilke adskilles ved en liden Halskrave) 
ere befatte med sine Haar, hvorimod Vingednkkerne, der ere uden Haar, have 
indhalede Puncter i Rader paa langs. De bageste Fodders Laar see ud, som 
en aflang og tyk Kelle. Om den hopper, har jeg ei erfaret.

Cerambyx.

34) Cerambyx bajulus ß ? Temmelig stor med korte Folehorne, Fig. 6. 
hviS andet Leed er lcengere end de andre; Overlivet rundt, oventil plak med 2
glatte Knoppe, ellers ta-t befat med en hvid Lodenhed; Vingedcrkkerne blodc og 
megen lodne, famt ligesom med en Fernis besmurte. Farven er fortebrun og 
Laarene kolle-agtige. As Monf. Kahrs Samling i Bergen.

35) Cerambyx curfor. Er af Skabning og Storrelfe omtrent font 
Cerambyx inquifitor i det iste Stykke i det Norffe Selff. Skrifter. Pan
den er rod, Folehornene ligeledes, og sidde paa 2 rode Knoppe. Overlivet 
har paa hver af Siderne en udstaaende Spidse og Vingedcrkkerne fortil 2 ud- 
staaende Hiorner, og paa langs nogle ophoiede Linier, imellem hvilke forme
res visse brede ©tritner, af hvilke de 2 i Midten eller ncermest ©ommen ere 
gronagtig mørfe, de efterfølgende rode, de efterfølgende atter grønagtig mørke, 
hvorpaa følge Sidekanterne, der ere rødagnge. Fødderne ere røde, og Bugen 
rodagtig med en lys ffinnende Lodenhed.

Leptura.

36) Leptura quadrifafciata. Er et temmeligt stort og langagtigt 
Infect, fort med brunrode Hine og 4 brunrode Tverbaand over Vingedakkerne, 
af hvilke det fom indtager deres forreste Deel er jevnt, de 2 mellemste bølge- 
agtige, og det sidste fom en brunrod Plet. Forestiller mon sig derimod Grun
den brunrod, har den 4 forte Tverbaand, af hvilke det sidste ender Vingedcrk- 

H 2 kerne
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kerne eller udgior Spidsen Overlivet har t bageste Ende L stumpede Spidser 
eller udstaaende Hiorner.

AnM. Dette Insect har jeg fnndet dodt indstuttet i en halvraaden Birke
stamme, hvor det vist nok var avlet. Ellers fees det og i temmelig 
Mcengde paa Blomsterne af Angelica fylveftris og Valeriana 
fylveflris for at ind sue disse Blomstrcs Saft og Honning; ligesom 
og efterfolgende Leptura attenuata, Scarabæus fafciatus og 
mange Slags Fluer pleie iMcengde al forsamle stg paa samme Blomster» 

Fig» ia. Z7) Leptura attenuata. Ligeledes et broget og ganske smukt, tuett 
noget langagtigere Insect. Hele Kroppen er sort, undtagen Vingedcrkkerne, 
der ere gule med 2 sorte Tverbaand bagtil, en sort Sireeg langs Sommen, 2 
sorte Pletter, een i hver Kant af Vingedcrkkerne, saaog 5 sorte Pletter i Rad, 
een i Midten, eller Sommen og 2 lige deraf paa hver Side. Folehornene, der ere 
af Lcrngde som Kroppen, ere gule i det nederste af hver Leed, ellers forrev Fsd- 
derne gule og forte, da de 2 forreste Par ere allene forte paa Skinnebenene, 
men det bageste paa det nederste af Laarene. Overliver langagtigt og trindt 
med en udstaaende Knude paa hver Side og en Tiorne bagril i hvert Hiorne.

38) Leptura myftica. Dette meget smukke Infect har jeg kun en
gang feet dodt og halv fordærvet. Vingedcekkernes forreste Deel er rodbrun, 
Resten fort, med 2 hvide Tverbaand, af hvilke det forreste er bolgeagtigt og 
gier en spids Vinkel i Sommen, det ander bredere uden Bolger; Bugen eller 
Vommen rod, og det af Overliver som var tilbage, rodbcunt; Fodderne sorte.

Cantharis.

39) Cantharis livida. Af middelmaadig Storrelfe. De lange Fe- 
lehorne og Hovedet fortil rode, Ainene med den bageste Deel afHovedct sorte; 
Fodderne rode, Vingedcrkkerne lysebrune og kun fvrtagtige bagtil i Enden; Over
livet rodt; Vommen sort med rodagtige Sidekanter. Funder paa Silje-Trcrer.

40) Cantharis rufa. Temmelig stor og ncrsteu overalt brunrod, 
undtagen Hinene og Vingerne, somere sorte; Vommen ligeledes sort, og de 
2 stdste Leeder allene rodbrune. Folehornene korte, og endogfaa hos Hun
nen, indffaaren som en Sav. Da den blev igiennemstukken med en Naal,

satte
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satte den mange hvide ?Eg af famme Skikkelse. Dette temmelig rare Insect 
blev fundet paa Birkelrcre.

41) Cantharis fang vinea. Er middelmaadig stor og ncrsten over
alt fort, undtagen Ovcrlivet 013 Vingedcrkkerne, der ere blodrode, dog har det 
forste, som er rundt, en sort Plet eller mork Fordybelse ved Roden. Pup- 
pen, fom er hvid, har jeg sundet liggende i hule Birketræer gansse synlig og 
for Dagen. Det samme har jeg og mcerket hos flere Pupper af dette Slags.

AllM. Det er derfor desto mere at undre,, at disse Infecters Forvand
ling er faa lidet bekiendk, fom maae fluttes of Linnés OtöSyfte- 
mat. Nat. edit. 10 reform, pag. 401. Cantharidis larvæ, 
exceptis primis parentum fim ili bus etiamnum latent. 
Dog maae jeg sige, ar endssiont jeg har feet adskillige af deres Pup
per, fom fagt er, er mig dog ikke Larven til »rogen af dem bekieudt, 
ude», ril Cantharis minima, som folger.

42) Cantharis minima. Den er omtrent dobbelt faa stor font en 
Loppe, fort paa Folehorn, Hoved og Overliv, undtage», at det sidste har rod
gule Sidekanter. Vingerne og Vingedackkerue ere graa, med 2 gule Pletter 
i Ende», af de sidsteø der ere omtrent to trediedeele kortere e»,d Vingerre. Vom
me», er guul paa Siderne og har gule Ringe baade over og under; Fod
derne merke.

AnM. Dens Larve-er en Orm henved 4 Linier lang, smal, og for og 
bag tilspidset. Hovedet er sirkantet, haardt og brunt, har 2 stcrrke 
Bidekiaver med er, Tand inde», til paa hver, foruden 2 korte eenlee- 
dede, famt haarde Famle -Redskaber. Den har Z Par korte Fod
der under forste og andet Leed af Kroppen, hvorefter folger.5 smaa 
Ringe og derefter atter 5 runde, af hvilke den sidste, fom giorRum- 
pen, er ganske lide»,. Farven er gro»» med merkt marmoreret. Denne 
Orm, son, fees gaaende paa Birketrcre og inden for sammes sprukne 
Blade, forvandler sig forst i Junio til en hvid Puppe, der i det 
meesie kommer overeenö med andre afde haardssalledes Art, ikkun at 
Fokehornene ligge boiede under de forreste Fedder og derfra op til Ho
vedet igien, som en L,)kke. Den ligger ellers synlig i en eller an
den Sprekke af Barken og forvandler sig til Flue midt i Julio.

H 5 Elater.
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Elater.
Fig. 7. 43) f Elater (lividus) thorace rufo, elytris mollibus, li

vidis. Er lang og final, med fort Hoved eg Folehorn, redt Overliv, der 
har en liden Indreykkelse i Midten og spidse Hjerner, fom andre af dette Slags. 
Vingedcrkkerne ere temmelig blede, saa jeg i Begyndelsen antog den for en Can
tharis; deres Farve er lysebrun, Fedderncs nederste Deel ligeledes brun og 
Vommen sort med hvidagtige Kanter. I Brystet sidder en Pigge med et der
imod svarende Hul i Vommen, hvori Piggen falder ind, naar Insectet krum
luer sig og giver et lydeligt Knep, som b^kiendt er.

Anm. Endffionr Linné skriver Sylt. Nat. edit. 10 reform, p. 
405. Elateris larvæ etiamnum latent har jeg dog fundetetPar 
Stykker deraf, saasom Larva Elateris mefomeli, bedreven og 
aftegnet i en Afhandl, indsendt til det Kongel. Norffe Selffab; lige- 
gesom og til denne ncervcerende, der opholder sig i forraadnede Birke
træer, erlang, smal, temmelig trind og haard, brun oventil, med 
lyse Ringe eller Skillermnme imellem Leedcrne, men hvid under. 
Den har et brunt og haardt Hoved, og en Stiertfficl, som en haard 
Plade, omkringsat med stumpede Tagger eller Tander, af hvilke de 
2 bageste vare tvekloftede. Under Stierten sidder en enkelt Fod som 
en Hage. Omtrent forst i Mai forvandler den sig til en hvid Puppe 
med sammenfoiede Vinger og Fodder, og et ned til Fodderne boiet 
Hoved. Den bevorger sig ikke, uden naar den vedrores. Efter 
otte Dage forvandles den til forommeldte Elater lividus.

44) Elater teffellatus. Er paa undre Side fortegraa, men oven
til noget morkere, famt hist og her ffinnende, formedelst gule og glindfende 
Haar. Dens Fodder ere rsdbrune, dog meest i Enden.

Anm. Dette Infect blev mig engang tilsendt af en god Ven, fom for« 
langede at vide, hvad for et det var, og tillige berettede folgende, fom 
forekom ham meget mcerkvcerdigt. Han saae det i en Have hängende 
i en Spindelvæv, og Spindelen i Arbejde med at omspinde det med 
sine Traade, men mcerkede tillige, saa ofte Spindelen ncermede sig 
for at indspilide den, at den gav et Knep, der forekom ham fom en 
Pikken i et Uhrvcerk, og giorde at Spindelen ved hvert Knep retire

rede 
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rede tilbage, men strax angreb den igien og igientog dette mange 
Gange. Omsider, da den havde faaet den ganffe indspunden, at 
den ikke kunde rere sig eller kneppe mere, sprang den til og becd den 
i Halsen fer at ud sne denS Blod, som og var det eeneste Sked be- 
qvemt dertil, formedelst den haarde Skal, hvormed dette Slags 
Insecter er omgivet. Jeg har allerede i foregaaende No. viist, hvor
ledes del gaaer til med disse saa kaldte Smelderes eller SprlNgbas- 
sers Kncppen, og ligesom den derved kan hoppe op, og komme sig paa 
Fodderne igien, naar den er falden paa Ryggen, faa kan den og 
med famme ffrakke sin Fiende, fom fees af det foranforte. Man 
finder dem ellers ofte dode og emgivne med et hvidt Spid, som en 
Skiorte, og dette er just Spindlenes Arbejde.

Cicindela.

Cicindela riparia. Af middelmaadig Storrelse, og med et ncr- 
sten trindt Overliv. Vingedcrkkerne have mange Indhulinger og Ophoielser, der 
gaae i lange Rader og giere dem meget rynkede. Farven er overalt Kaabergron 
og glindsende, som gier den ganffe anseelig. Linné beskriver den uden Vin
ger, men jeg har altid fundet Vinger hos den. Holder til ved Vandene.

46) Cicindela aquatica. Er lüg den forrige, men liden, har 
fremstaaende Mund, store Hine, bredt Overliv, dog foran bredest, oventil 
puncteret, og paa Siderne listet. Vingedcekkernc cre puncterede og stribede paa 
langs. Farven fom poleret Kaaber, men paa Bugen mere fort. Holder ril 
paa fugtige Steder.

47) f Cicindela (marina) teftacea, thorace cordato, elytris Fig. 8. 
abbreviatis - marginatis. Er knap st or re end en Luns. Hovedet stort og
bredt, UKsten jevntykt og ligefaa langt som Overlivet, der er hiertedannet og 
har en Fure paa langs. Vingedcrkkrne, som ere kortere end Vommen, have 
lange adspredte Haar og kiendelige Side-Lister. De bageste Fodders Laar have 
en vedhængende Klump, som hos Cicindclæ og Carabi er sædvanligt, og 
Folehorneue 11 Leeder, af hvilke det yderste er oval. Farven er overalt lyse
brun.

9(11111.
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AttM. Den opholder figblanr Sreene i Stranden, teet ved Flod-Maalek, 
ultsaa ved det salte Vand, ligesom hine ved det fcerffe, kan flyde 
oven paa Vandet, naarman fletter den derpaa, og hielper flg tem
melig vel frem med Fodderne, men synes dog ikke ak kunne leve under 
Vandet. For Tydelig'heds Skyld har jeg forestillet dette rare Insect 
i overnaturlig S tercel se, som sees Fig. 8»

Carabus.

48) Carabus violaceus. Er temmelig flor. Overlivet ncrsken afeen 
Breede overalt, med en opadboiek Liste eller Kant paa Siderne, der bagtil er 
bredest. I Midten har det en dyb Fure. Vingedakkerne med Vonnnen spid
ser temmelig bagtil, og er oventil overalt punkteret uden Striber. Farven er 
overall sort, men OverlivetS og Vuigcdcekkernes Side-Lister smuk violetblaae.

Fig. p. 49) Carabus cephalotes. Kan i Henseende ril de store regnes 
blank de middelmaadige. Hoveder langagtigt, Overlivet lidet, hiertedannet 
Dg plat med fine Side Lister og en Fordybelse bagtil; Vommen eller Bagdelen 
tyk fornemmelig i Enden og nevboiet eller pcrredannet; Vingedcekkerne meget 
(tint punkterede uden Striber og boie fig langt ind paa Vommens Sid-r; Far
ven bcrgsort og ffin nende som af en Fernis. Frifchs Tegning Passer -sig ikke; 
Her gives cn b^dre.

50) Carabus ferrugineus. Er et Par Linier lang, smal og jevn- 
tyk, med et oval-rundt Overliv, der neden til er vel faa bredt som oventil, og 
temmelig langt adffilt fraVingedcrkkerne. I Midten har det en kiendelig Fure, 
men ingen Indtrykkelse. Farven er undertiden brunn, men oftere sortrod. 
Man finder dem mangfoldig i Have-Muld, eller under Stene i Haverne.

51) Carabus quadripuftulatus. Et Par Linier lang, sort eg ffin- 
uende med 2 runde og guulbrune Pletter paa hver af Vingedcekkerne, af hvilke 
den eene ncrrmer fig til Overlivet, fom er bagtil bredest og afrundet. I min 
Teanebog finder jeg den paa eet Sted beffrevet med elytris abbreviatis, samt 
guulbrun Vom og Fodder, paa el ander Sted sort overall endog paa Fodderne.

Meloe.
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Meloe.
52) Meloe profcarabæus. Er et middelmaadig stort Insect, an, 

seeligt af sin morkeblaae Farve. Hovedet er glat og nedboiet, Folehornene lange 
med mange Leeder, af hvilke de middelste ere tykkest. Overlivel oventil plat, 
paa Siderne trindt, ellers kort og jevntykt; Vingedcekkerne astange, samt blode 
og boielige soni Papir og uden Vinger. Vommen har 3 Spidser i Enden, af 
hvilke den middelste er dobbelt. Af Monf Kahrfes Samling i Bergen.

Staphylinus.

53) Staphylinus bipuftulatus. Er i| Linie lang, med bredt Hoved, 
smalt Overliv, korte Vingedcekker og 2 Spidser i Rumpen, som Syle. Farven 
er overalt sort, med en rod eller rustfarvet Plet paa hver af Vingedakkerne. Fs- 
lehornenes zdie Leed er lcengst, og de Z forreste nemlig 9de, rode og ute,tykkest. 
Fnndet ved Elve-Bredde.

54) t Staphylinus (marinus) ater, pedibus antennisque obfcu- 
re teftaceis. Noget lcengere enden Lnus, men langt smallere, af Farve sort, 
med merkebrune Fodder, kolleagtige Folehorne, da de forreste Leeder ere tykkest; 
Vingeddcekkerne korte og befatte med korte Haar, at see til, som Chågrin.

Anni. Den opholder sig under Steene i Stranden, ligesom forommeldte 
Cicindela marina, og flyder paa Vandet, altid holdende Rum, 
pen med sine 2 Spidser opreist, men synes dog ikke at eljlke det vaade 
Element videre, end at den opholder sig derved. Om dens adffil« 
lige endog paa Vingedcekkerne siddende Haar, hvilke den har tilfcel- 
les med Cicindela marina, ffulle riene dem som Svomme-Haar, 
veed jeg ikke.

Blatta.
55) Blatta lapponica. Den forekommer her utibertibeii, men ikke 

ofte. Der er ellers et bekiendt Insect, som jeg kun kortelig vil beskrive. Dens 
Folehorne har 61 Leeder. Overlivet er rundt, pladr, igiennemsigtigr og brunt, 
men i Midten sort; Vingedcekkerne lancetlige, tynde og igiennemsigtige, i Mid» 
ten igiennemdragne med en Sene, hvorfra gaaer mange andre som Grene af en 
Stamme. I Rumpen har den 2 Blade sammensatte af 9 Leeder.

Nye Saml. II. B. I §6)
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Fig. rg. 56) f Blatta (alba) elytris concoloribus, abdomine tefta- 
ceo. Er temmelig stor med et under Overlivet boier Hoved, sorte Aine, 
lange Folchorne, et ovalt og plat Ovcrliv og Vingedcekkcr, der er meget tynde 
samt stribede paa lange; Vingerne derunder af samme Bessaffenhcd, men kor
tere. Vommen har i Enden 2 mod hinanden borede samt ledede Spidser. 
Fsdderne lange og tisrncde. Farven paa Vommen brun, men ellers overalt 
hvid. Monf Kahrfes Samling i Bergen, men ikke sunden her paa 

Stedet.
Anm. De i Bergen saa kaldte K'M'kelakker (Blatta orientalis) ere 

endnu her paa Landet ubekiendte, saavidt jeg vecd, i det mindste har 
jeg ingen seet; men i Bergen ere de meget almindelige, og giere stor 
Skade ister paa Skovler og Skoe. Ventelig ere de did henbragte 
udenlands fra med Skibe.

Gyyllus.

Fig. 10. 57) Gryllus bipun&atus. Er en liden artig Græshoppe med et
bevcegeligt Hoved og ssraa indgaaende Pande saa at Munden sidder digt an i 
Brystet. Folehornene ere korte opreiste og jevntykke. I Steden for Overliv 
og Vingedcrkker, sees her ikkun et langt Haardt Skiold, som ved Hovedet er smalt, 
breeder sig siden ned, og gaaer atter spids hen ril Stierten. I Midten er det ep# 
hoiet som en Baade -Kiel. De bageste Fedder, som den hopper med, ere som 
sædvanligt meget lange imod hine med tykke Laar. Farven er merkegraa med 
2 trekantede og sorte Pletter, hvor Vingedcckkerne ere bredest.

Fig. ii. 58) f Gryllus (rufefcens) thorace lineato, corpore fupra vi
ridi, elytrorum margine rufefcente. Den er af Srsrrelse og Skab« 
uing, som Fig. n udviser; Hovedet rodbrunt, dog oventil grasgrent; Over
livet i Midten indknebet og bagtil bredest; for Resten grcesgront med en ophsiet 
Slrime i Midten og hvid Omfatniug paa Siderne, inden til atter omfattet med 
sort. Vingedcekkerne graegronne, men den ssindagtige Deel redagtig. Vin
gerne oven til redagtige, for Resten hvide eller lyse. Vommen merk, men 
neden under gron. Hunnens vulva bestaaer af 4 tykke mod hinanden boiede 
Spidser, hvorimod Hannen ikkun har 2 opreiste Spidser paa Stierten. Fod
derne ere paa Hunnen rode, paa Hannen grønne, Leederne i Følehornene hos 

begge
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begge henved 20. Hannen giver i Gmsset en knarkcndeLyd fra sig ved at gnie 
Bag-Fodderne til Vingedakkerue. Den ligner Gryllus viridulus.

Cicada.

59) Cicada leucophtalma. Er af sædvanlig Sterrelse og Skab
ning, omtrent som de almindelige brune, hvis Larver og Pupper ligge i det 
Skum paa Gccesset kaldet Lappe- eller Troldkierling-Spyt. Farven paa 
denne er fortebrun og Linene allene hvidagrige. Paa Overlivet narmest Hove
det sidde ogsaa nogle hvidaglige Pletter.

60) Cicada leucocephala. Af samme Stsrrelse og Skabning. 
Farven er sort overalt, undtagen paa Hovedet, Linene og den forreste halve Deel 
af Overlivet, der er hvidt.

61) Cicada lateralis. Er sortebrun med hvide Sidekanter paa Vin- 
gedcrkkerne. Ainene og Munden ligeledes hvide. Een har jeg ftet ikkun deri 
adskilt fra denne, at OverlivetS Sider vare hvide, ligesaavel som Vingedakker- 
neS. Den kunde maassee vcere en egen Art.

62) f Cicada (leucomela) nigra, capite, thorace antice 
ely tris que margine albis. Adssilles fra de foregaaende derved, at Hove
det med ben forreste Deel af Overlivet, samt Vingedcekkernes Sidekanter, til
lige ere hvide. Paa Hoveders Sider har den og mange sorte og hvide Strimer 
vrxelviis om hinanden.

63) Cicada interrupta. Er undertiden fort paa Hoved og Overliv, 
undertiden guul og sortprikket; Vingedakkerne gule, med 2 sorte Striber paa 
langs, af hvilke den eene begynder bagfra og endes noget mere end midt paa 
Vingedakket; den anden forfra, og naaer ei gansse ned til Spidsen. Begge 
ere i Begyndelsen breede, men bliver efterhaanden smallere. Den gule Farve 
paa dette Insect er undertiden hvid; Vingerne og Vommen oventil blaa.

64) Cicada flavicollis. Har guult Hoved og Overliv, rod Pande, 
rsdagtig brune Vinger, dog alleroverst gule. Vommen undertiden rod, un
dertiden sort og allene rod i Enden; Fodderne rode.

65) Cicada flava. Er gansse guul med 2 sorte og fine Punetec 
midt paa Hovedet, foruden 2 smaa til hinanden stodende og korte Linier, hvor 
Hovedet narmer sig til Overlivet.

I 2 Cimex.
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Cimex.
66) Cimex juniperinus. Er i fit Slag stor og breed, af Farve 

grøn Med gule Sidekanter saavel paa Overlivet som Vingedcekkerne. Ryg- 
ffildtet (apex thoracis) stort og gnult i Spidsen; Vommen oventil gron, ne
den under sort; Folehornene grønne med 5 Leeder, af hvilke den ncermest Ho
vedet er mindst; Hovedets Snude indffaaren, hvorimod det neden under har 
en Ridse paa langs, hvoraf Sueroret fremkommer.

Fig- 13*  67) Cimex prafinus. Den forrige liig i Skabning og Størrelse.

Overlivet med Hovedet foran tilspidset, men bagtil breedt; Rygssildtet langt 
og hvidt i Spidsen. Følehornene have 4 Leeder med en hvid Ring imellem hver 
Leed. Farven nedentil brun, oventil en Blanding af rødt og grent, hvori 
det rode har Overhaand. Paa nedre Side ere Vingedakkerne heel rode.

pig. I4t 68) Cimex equeftris. Langagtig og smal. Af Folehornenes 4 
Leeder er den forreste tykkest; Hovedet fort, i Midten redt; Overlivet i Mid
ten rødt, som cn Tverstreg, men for og bagtil sort; Vingedeekkerne rede, med 
en sort Plet paa hver, som ncesten overfficer dem paa tvert. Vommen rod 
med 5 sorte Puncter paa hver af Siderne og 3 i Midten. Dens Spidse med 
Fødderne og Følehornene, altsammen sort.

69) Cimex campe (tris. Er mindre end forrige og heel grøn, dog 
saa, at Hovedet og Overlivet er noget mørkere end Rygffildtet og Vingedcrk- 
kerne. De sidste have til Slutning en langagtig brun Plet, hvorefter følger 
den lyse Spidse. Hinene ere sorte, Følehornene mørfe, Vommen grøn, men 
oventil sort, Fødderne grønne. Den sees overalt paa Engene.

70) Cimex faltatorius. Af samme Anseende, men lidt mindre. 
Farven for det meeste sort, men paa VingedcrkkerneS nederste Deel brunagtig 
med adskillige ophøjede Striber, som ere sorte, foruden nogle sorte og hvide 
Pletter paa yderste Side. Den opholder sig ved Havstranden og Elve-Bredde, 
og hopper som cn Cicada.

71) Cimex dolabratus. Hovedet er mørkt og har ved hvert Hie 

en sort Streg; Overlivet sort og hvidkantet paa Siderne, desuden merrket i 
Midten med en hvidagtig Streg paa langs, der og skakker sig ned over Ryg-

ffildtet.
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fTift'tct. Vingedcekkerne rødagtig mørfe met» kiendelig hvide Sidekanter; Vom- 
men grønagtig, og Fødderne fan vel fem Følehornene mørke.

72) Cimex ftriatus. Er fmuk og vel fan stor fom Cimex equeftris 
pan Fig. r4. Kroppen fort, men Fødderne rode. Overlivtt har 3 gule Pletter, af 
hvilke den største sidder i Midten; Rygfkildtet er og guult; Vingedcekkerne 
gule og fortstribede med en brandguul Kantpunct. I Følehornene er det zdie 
eller nev ft sidste Leed (ikke det sidste, fom Linné skriver) ved bafin eller bagtil 
hvid. Vommen fort og hvidstribet.

73) Cimex abietis. Hovedet og Kroppen fort; Overlivet foran 
fort, men bagtil redt; Rygfkildtet fort; Vingedcekkerne fortil blegrede, i Midten 
rødbrune og i Spidfen mcerkede med mørke og lyfe Strimer vexelviis, og just 
imellem dette og det rødbrune sidder en sølvfarvet Kantpunct. Fodderne rød
brune, og Laarene paa de 2 forreste langt tykkere end paa de andre, faml til Slut
ning forsynede med en Tand. Holder til i Iordhnller og Tørvgicrder.

74) f Cimex (alni) ovatus, rufo-ferrugineus, apice macu
la cordata albida, abdomine fupra atro, margine albo-macnlato. 
Af Skabning fom den aftegnede Cimex prafinus. Følehornenes yderste Leed 
kokleagtig; Farven paa Hoved og Vingedakke rod eller brunrod; paa Overli
vet ligeledes, fom desuden er stribet paa langs; Vommen oventil fort med 5 å 
6 hvide Puncter paa hver nf Siderne; Rygfkildtet hiertedannet og rødagtigr 
med cn fort Omfatning.

AnM. Dennes Puppe har jeg forestillet Fig. gr, da den feer ganske Fig. 31. 
artig ud og fees her i Mamgde ei allene paa Elletrae, men ifcer paa 
Birkens Blade og Kogler i stor Mcengde, og teet fammensiddende. 
Den kunde derfor helst kaldes Cirnex betnlæ, men tm Linné har 
en anden under dette Navn, har jeg til Forffiel kaldet den C. alni. 
Den ferer ellers cn flem Lugt med sig, fom alle Cimices.

Papilio.

75) Papilio Antiopa. Er en af.de storste Sommerfugle, og heel 
fort paa Kroppen og Vingerne, hvilke bagtil have en breed og hvid Bremme, 
og for ved samme en Rad himmelblaae Pletter, foruden to hvide Pletter i Vin
gernes yttre Kant. Vingerne ere og bagtil ujevne og belgagtige i Kanten.

I 3 76)
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76) Papilio C. album, faa kaldet formedelst den hvide Figur de un
dre Vingers undre Side er market med og ligner er C. Den ec ellers af 
Storrelse og Anseende som de almindelige brune og sorte Papiliones urticæ. 
Vingerne ere bagtil meget ujevnt ind)?aarne og fligede, af Farve brandgule og 
sorte, de forreste isar have isar foruden den sorte Rand bagtil 3 sorte Pletter 
fasthamgende ril yttre Kant, og 3 mindre omtrent midt paa Vingen.

Anm. Larven er bekiendt. Puppen, som er brun, og havde forpaa 
6 Solvpletter i 2 Rader, 3 i hver Rad, fandt jeg 1777 for st i Septem
ber Hangende ved en RibSqvist, og den 23de i samme Manned var 
allerede Sommerfuglen fremkommen, uagtet Frifch flger, at den 
forst fremkommer om Vaaren eller Foraarer efter.

77) Papilio Aglaja. Er en stor Sommerfugl, af en smuk brand- 
guul Farve med mange sorte Striber og Puncter paa Vingerne, og det faavel 
paa undre som ovre Side, hvorimod de undre Vinger paa undre Side er gron- 
agtige med mange solvfarvede Pletter, omtrent 20 paa hver. Den er her al
mindelig nok.

78) Papilio Euphrofyne. Den forrige meget liig, men mindre. 
Farven er oventil mere lysbrun, og under de undre Vinger mere guul og rod 
med 9 solvfarvede Pletter paa hver; 7 bagtil, den 8de midt i et guult bolgag- 
tigt Tverbaand omgivet med sorte Kanter, og den 9de ved Roden. Kroppen 
er sort og besadt med brune Haar. Ei saa almindelig.

79) Papilio Niobe? Er rodbrnn med mange sorte Pletter og Sener 
paa Vingerne. De ovre have paa undre Side ikkun nogle morke og ssyede 
Pletter, som svare imod de sorte paa hiin Side; de undre Vinger derimod, 
som ere vexelviis gule og rodbrune, have forst bagtil 7 Solv- Pletter, saa 2 
storre i hver af Sidekanterne, saa 1 lang og smal i midten og endelig 3 andre, 
af hvilke den middelste er kun en liden solvfarvet Prikke. Hele Kroppen er be
sat med gule Haar. Fundet paa et hoik Field.

80) Papilio Jurtina. Dens Farve er msrkebrun, dog under de overste 
Vinger guulbrun, med en rund og fort Plet, i hvis Midte en nye lys Prikke. 
Samme sidder henved Spidsen af Vingen og viser sig paa begge Sider, hvori
mod de undre Vinger ingen saadan Plet have, Folehornene ere fortil kun gansse 
lider tykkere end bagtil.

80
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gi) Papilio Mirra. Er middelmaadig stor og har nogle smaa Tan
der bag i de undre Vinger. Farven paa de ovre Vinger mork mcd er braud- 
guult Tverbaand bagtrl, som viser sig baade over og under; de have og pnn begge 
Sider henved Spidsener flovt rundr og fort Aie med hvid Hiesteen. De un
dre Vinger have oventil ligesaadank Tvcrrbaand, med 3 ligesaadanne skiont min
dre Hine, hvorimod de paa undre Side cre graaagtige brune med 7 smaa Hine, 
hvis sorte Hiesteen med en hvid Prikke i er omgiver med 2 gule eller brune Ringe, 
og as disse cre 2 henved den indre Kanl sammenfoiede.

Sphinx.

82) Sphinx fuciformis. Seer ud som en Humle (Bombylius) Fig. 17» 
og er omtrent af famine Srorrelse. Folchornene tiltage i Tykkelse fremad, Ho
veder er lidet, Overlivet loddent og guulagtigt, Vommen lodden som paa en
Humle med 3 Tverbaand, as hvilke det overste er lyseguult, det middelste sort, 
det bageste brandgunlt, dog paa Siderne lyseguult, hvorpaa folger den sorte og 
lodne Rumpe. Vingerne blanke med brune Sener paa langs og en sortebrun 
Brcemme bagtil. De undre Vinger ere meget korte mod hine. See Fig. 17.

Monf Kahrfes Samling i Bergen.
83) Sphinx filipendulæ. Er kun liden med smalle Viuger og lange 

Folehorne, der tiltage i Tykkelse fremad. Hele Kroppen er sort og lodden, og 
Folehorncne sorte. Overlivet har 2 hvide Streger, der stede til hinanden og 
bestaae af hvide Haar. Fedderne hvide. Vingerne, som meest pryde den, 
ere blaa mcd 5 coccinel-rede Pletter, 2 fortil sammenhcengende, de andre i Mid
ten ovale og mere adskilte; de undre Vinger ganske coccinel-rede. Er funden 
paa et af de overste Fielde.

Phalæna.

84) Phalæna bombyx vinula. Er en bekiendt stor og lodden Nat- Fig. 16. 
fugl, af Farve lysgroa og sortplettet. Overlivet, som er meget loddent, har 4
sorte Puncter i en Fiirkant, samt en sort Strime, og Vingerne 3de brune Se
ner, imellem hvilke Farven er vatret med sorte Puncter og Strinrer i Rad bag
til. Folehornene ere meget sterede eller fryndsede.
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ANM. DenS Larve har jeg i Sondmors Beskrivelse allero e beskrevet un
der det Navn koV-AtlMe, og siden harHr. Conf. R. Müller givet oS 
denne af ham saa kaldte Pile-karve med dobbelt Hale, saa udforlig be
skrevet paa Dansk, at jeg inter sinder at tillægge, delte eene undtagen, 
at jeg har fundet dens Kokke endog paa Enebærtrae, og det ved den 
Anledning, at jeg engang fandt Natfuglen siddende paa et saadant 
Trcee, og mærkede at den af Bagenden udgydte en guul Vædske i stor 
Mcengde. Da jeg nu deraf sinktede, at den nylig var udklækket, og 
folede nærmere ved Roden af Træet, hvor den fad teet ovenfor, fandt 
jeg dens Kokke siddende nær ved samme Rod, eller imellem Stam
men og Jorden, og kunde tydelig see af dens Materie og Farve, at 
den havde betient sig af EuebærtræetS Bark til dens Forfærdigelse. 
Ellers har jeg ogfaa havt Larven indsiuttet i en QS^e, og havt den 
Fornoielfe at fee den tilstoppe og tæfte sin Kokke med Stykker af et 
gammelt Stykke Birketræe fom jeg lagde for den.

85) Phalæna bombyx co (Tus, er stor og langagtig med nedboiede 
Vinger, der ere lyfegraa, og have mange morke Skygger, samt sorte bolg- 
agtige Tverlinier baade over og under. Overlivet har nærmest Hovedet en tynd 
Halskrave, der er sort, men brun i Kanten. Folchoruene ere korte, tykke og 
paa den eene Side haarde etter fryndstde.

ANM. Dens Larve er den afPlinius saa kaldte Co (Tus, som Romerne 
brugte som en delicat Spise; og saavidt jeg kan see af dens Tegning 
hos Frifch og flere, er den just den store rode Larve, jeg i SondM. 
Beskrivelse har meldet om, under det Navn Aame, hvorom jeg en 
anden Gang kan give vissere Underretning, naar den Larve af samme 
Art, som jeg for nærværende Tid har liggende under Forvandling, 
faaer udviklet sig. Denne kiodrode Larve giorde sig et Spind et Par 
Tommer dybt i Jorden, hvori den laae til eftecsolgende Aar 1776 i 
Junii, da jeg eftersaae den og befandt den endnu levende, samt ufor
andret, uden for saavidt, ak Farven var bleven blakket; den var og 
endnu i Stand at tilspinde et Hul jeg havde gjort i dens Kokke, men 
sortorredes siden i sin Puppestkal. Ellers havde Hr. Schnabel i 

Hardan-
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Hardanger en ligefaadan kisdrod Larve, Hvoraf fremkom en Bom
byx c o filis.

86) Phalæna bombyx Caja. Er maadelig stor, men meget an
seelig; Hoveder og Overlivet besat med en brun Lodenhed. De overste Vinger 
lys caffeebrune, med hvide Sirimer, af hvilke de 2 nederste og storste gaae i 
Kryds, og alle tilsammen afdeele den caffeebrune Grund t 6 Deele eller Plet
ter. Den hvide Strime, som sidder ncest Overlivet, har 4 brune Pletter. Un
der-Vingerne ere blodrede med 6 sorte og runde Pletter, Vommen ligeledes 
med 4 sorte Pletter langs Ryggen. De haarde Folehorne ere oventil hvide.

87) Phalæna bombyx coryli, er af de fmaa, fom sees Fig. 18. Fig. ig. 
Dens Overliv og Fodder ere meget lodne, Vingerne sammentrykte og af ulige
Farve, da den forreste halve Deel eller lidt mere er brun, med forte Tegninger, 
ister et lidet Aie, eller o med en Prikke i Midten, siddende henved yttre Kant, 
men den bageste Deel graa med msrke bolgagtige Tverlinier. Vommen har 
paa Ryggen lodne Ophoielstr i Rad ned ad.

ANM. Dens Larve, fom her er almindelig nok, har jeg aldrig feet paa 
Haffel (corylus), men altid paa Birk, og er nu graa og hvid bun- 
tet, nu ganste Hvid, nu igien hvid med 3 graa og bolgagtige Linier 
paa Siderne, alt efter Hudefkifternes Forandring. Foran Har den 
2 rodbrune Haardustker, paa 4de og Ate Ring forfra ar regne 2 lige 
faadanne, og ligeledes i paa Stierten, som undertiden er fort. I 
sidste Hudeffifte Har jeg og feet den med brune og korte Haarqvaste 
Hele Ryggen igiennem, da sees og tydeligere end fer 3 Rader smaa 
Knoppe langs Siderne, alle besatte med Haar. I Forstningen 
eller Midten af September legger den sig i et fammenkryllet Birke
blad og forvandles til Puppe. Fluen fremkommer i Mai.

88) Phalæna bombyx pudibunda. Er maadelig stor, med me
get fierede Folehorne; Overlivet er meget loddent, og Hele Kroppen graa med en 
sort Tverstribe i Nakken teet forved Vingerne, samt 2 jevnsides siddende sorte 
Pletter nederft af Hver Leed paa Vommen; Vingerne langagtige og graa med 
4 sortebrune og smalle Strimer eller Tverlinier over de ovre, men kun en over 
de undre Vinger.

£lye Saml. II. B. 89)
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89) Phalæna bombyx camelina, er ganske artig formedelst de 2 
Camecl-Pukler den har paa Ryggen, eller rettere de Ophoielser Vingerne have 
i overste Kant, af hvilke de forreste hore de ovre, men den bageste de undre Vin
ger til. Vingerne ere ellers ganske sammentrykte, og de everste mork rod- 
Lrnne med 6 eller 7 Jndskiorrelser bagtil. Oveclivet er hoik og plat med en 
Samling af korte og ligesom jevnt afklippede Haar at see til som en Kurv. See 
Fig. -y.

AtNN. Dens Larve, som Her ofte sees paa Birke-, Elle- og Hassel« 
Trceer, er mcerkocrrdig deraf, at den, medens den hviler, reiser 
Legemers forreste Deel med Hovedet og Forfsdderne i Veiret, og 
bsier sig ganske bag over, for ligesom nt sse op ril Himmelen, under
tiden boier den tillige Rumpen hen til Hoveder, og seer da ud som 
en paa Kaur staaende Ring. Paa Stierten har den 2 opheiede 
Spidser, rode i det overste med fremstikkende Dyrsie af Hver. For 
Resten er Farven gron med en guul Linie paa Siderne, og en rod- 
guul Prikke bagenfor Hvert Aandehul. Den hviler om Dagen og. 
«der om Natten, legger sig i September imellem Jorden og Mossen, 
for ar indtrcrde i sin Puppestand. Fluen fremkommer i Junio.

90) Phalæna noftna fuliginofa. Er liden, samt kort og breed 
med et loddent og morkerodt Overliv, samt en purpurrod Vom, der Har 3 Ra
der sorte og sammenhomgende Pletter oventil. De evre Vinger smudsig- eller 
mork-rode, met) 2 sorte Puncter Henved yderste Sidekant; Under-Vingerne der
imod morkere med en sort Halv Maane. Vingerne ere ellers bagtil meest rode, 
vg de fine Felehorne hvide paa ovre Side.

ANM. I nogle faa Poster, men ister i Henseende til de undre Vingers 
Farve, afviger denne fra en anden, som jeg paa et andet Sted har 
beskrevet tilligemed dens Larve, fom jeg 1774 forst i April fandt 
gaaende i Sneen. Dog ligne de hinanden i saa meget, at jeg neppe 
kan troe, at de ere adskilte Arter, allerhelst Larva Phalænæ 
no&uæ fuliginofæ beskrives pilofa ferruginea, som forom- 
meld te paa Sneen gaaende Larve ogsaa var.

91) Phalæna noftua gamma. Den har 2 opadboiede og fierede 
Horne foran, imellem hvilke fidder den oprullede Tunge; omkring Halsen nogle

Fiere
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Fiere i Form af m Krave, paa Overlivet store Haar, og paa Vonnnen en hei 
Haardusk. Over-VingerneS Farve er violet-mork, bolgagtig og ujevn, med en 
guul Figur i Midten, der ligner det gradfke Gamma; Undervingerne ere der
imod fortil brunagtige, bagtil morte.

ANM. Dens Larve, som hersees paa Petersttle, finder jeg hos mig 
beskrevet, som en Larva geometra; imidlertid da den har 2 Pac 
Bugfodder, som ikke ellers antreffes hosLarvæ geometræ, kan 
den henregnes till^o^uas, som og Fluens og Sommerfuglens Skab
ning udviser. Den har ellers lidet Hoved og smal Krop, der tiltager i 
Tykkelse bagtil. Farven er gron med en lidet kiendelig hvid Linie 
langs Siderne; ellers sees over den hele Krop ligesom fine gronne 
Linier og adspredte Haar. Mod Slutningen af August indspandt den 
sig med et hvidt Spind imellem nogle Peterfille-Blade og Laaget af 
en 2Ejke, hvori jeg holdt den forvaret, og omtrent en Maaned efter, 
nemlig den 25te September, fremkom Sommerfuglen. Dens Puppe 
har jeg og fundet om Hosten liggende blank indsamlet Petersille.

92) Phalæna noEtua interrogationis. Er temmelig stor og ligner 
den forrige. Den har en dobbelt oprullet Tunge, haarfine Folehorne, lod
dent Overliv, og merk purpurfarvede eller sorte Vinger, paa hvilke den forreste 
og nederste Deel er lysest, men den middelste meest sort, hvori og sees en guul 
og krum Stribe eller Figur med en guul Punct under; bagtil have de og 2 Tver- 
baand, det everste lidet og jevnt, det bageste breedere og ujevnt. At Uudervin- 
gerne paa undre Side ere guulagtige, har jeg ikke observeret. Dog bliver den 
nok ingen anden etib Phalæna noétua interrogationis Linnæi.

93) t Phalæna noEhia (hyemalis) feticornis, ipirilinguis, 
alis fuperioribus, atro-ferrugineo fufceque variegatis, punctis lu
cidis difperfis. N«sten af samme Stamr og Storrelse, og ganske sort at 
see til, dog noget brun eller rodagtig paa Vingerne med lyse Puncter og Pletter, 
ister een n«sten Nyredannet, skiont sidet kiendelig Plet henved yttre Kant og 
mange guulagtige Puncter bagtil, der gier cn ukiendelig bolgagtig Linie. Fod
derne have rodagtige Ringe.

ANM. Dens Larve fandtes i Havemuld tal under Jordfforpen den 8de 
Februari, da Jorden var nylig optøet og fugtig. Den var 1 Tomme 

K 2 lang,
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lang, jevntyk, gron og rodagtigt mcd lysebrunt Hoved. Den for
vandler sig til Puppe forsi i Majo og giorde forud i Mossen en Hule, 
hvis Vcrgge den jevnede med et sine Spind, og siod i samme opreisi, 
ja om Puppen end undertiden, naar man rorte ved den, be
gav sig dybere ned i Hulen, kom den dog altid frem tgien , da den 
stedse viiste sig levende og sogte altid at siaae heir med Fordelen, og 
tillige at have noget til Bedcekkelse. Den 13 Junii fremkom Som
merfuglen.

94) Phalæna nothia gothica. Er middelmaadig stor med meget 
loddent Overliv. Folehornene ere hos Hannen lidet fierede. Farven paa de ovre 
Vinger brunagtig graa og glindsende, mcd en kiendelig sort Plet henved yttre 
Kanten, der paa den udvcndende eller mod samme ytire Kant vendende Side er 
indhulet som en halv Maane, og brcrmmet med en fin hvid Linie, som dog ofte 
fattes. Endnu en anden kort og bred Linie sees henved hiin Side af Vingen. 
De tmdre Vinger astegraa med en merk bolgeagtig Linie bagtil, og en mork Plet 
i Midten.

Anm. Larven er en grcesgron Orm, som jeg engang fandt liggende i 
Barken af et gammelt Aare- eller Elle-Trce. Den indtraade i Pup- 

- pestanden den 8de Augusti, og Phalanen fremkom sidst i April Aa- 
ret efter, da Luften endnu var meget kold.

Fig. 24. 95) f Phalæna nofhia (populi) fub-peétinicornis, fpirilin-
guis, alis fuperioribus fufco-cinereis, macula reniformi et linea 
transverfali punétorum atrorum infignitis. Omtrent af Sterelse og 
Statur, som den forrige. De ovre Vinger have en redagtiq graae Farve, mcd 
en nyredannet Plet omtrent midt paa Vingen og en rund derovenfor, som dog 
hos Hannen er mindst kiendelig. Disse Pletters Farve adstiller sig ikke fra 
Resien uden ved den hvidagtige Som eller Ring, ssm de have uden om sig og den 
blegredbrune Malning, som omgiver den nyredauncde, dog ere de med alt dette 
endnu ikke meget kiendelige. Det tydeligste Kiendemarke ere nogle sorte Teen
der, i Rud og i Enden as Vingerne havende en lys Linie som et Tverbaand ak 
sidde paa. Hannens Folehorne ere noget fryndsede.

Anm. Larven er guul- eller bleggron med sort Hoved, som dog sildigere 
bliver grent med en sort Tegning omtrent som et Hebraist Schin ty. 

’ Hvor 
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Hvor 2 Aspeblade ncerme sig tit hinanden, spinder den dem sammen 
for nt ligge i Skiul derimellem, og gnaver imidlertid paa Bladenes 
Sider, endskiont jeg og har market ot den kan cede dem paa Kanten. 
Hvor 2 Aspeblade hcenge tilsammen og have en Pukkel eller Ophoielse 
i Midten, der kan man vidst vente at sinde en saadan Orm. Den 
kryber ned i Jorden forst i Augusto, og fsrst i April Anret efter, da 
Veiret endnu var meget koldt, fremkom Phalanen.

96) f Phalæna nofhia (rivofa) feticornis fpirilinguis, alis Fig. 25. 
planis, atro-purpureis, rivulis luteis. Er kun liden, med loddent 
Overliv og lodne Ophsielftr paa Vommen. Farven paa Over-Vingerne merk
og lyS violet, dog paa de fleste Steder mork og ganske anseelig, formedelst den 
krumme gule og i Midten ncesten afbrudte Linie de have, og som int)flutter 2 
andre morke Linier. Neden under er Farven brun med et merkt Tverbaand 
over de undre Vinger. Af Monf. Kahrfes Samling.

97) f Phalæna noftua (furcata) fpirilinguis antennis fub- Fig. 22. 
criftatis, alis fuperioribus rufo-grifeis, macula furcata nota tis,
fubtus purpurafcentibus. Hannen har korte Fryndser paa Folehornene. 
Farven hos begge-lige, nemlig redagtig graa, med en mork Skattering hist og 
her paa de ovre Vinger, og 2 lysegraa Pletter, den eene rund, den anden nyre
dannet, foruden en anden mork Figur, der ligner en Tvefoyk. Vommen, 
Fodderne og Vingernes undre Side meest henved yttre Kant, have en bleeg 
Purpurfarve.

ANM. Dens Larve, som opholder sig paa Vidien (falix cinerea) er 
forst perlefarvet, med 3 hvide Linier paa langs, og endnu 2 mindre 
kiendelige imellem hine paa Siderne, foruden en sort glindsende Punct 
paa hver af Bugfodderne og Efterskuerne, men tilsidst bliver Hove
det hvidt, som Porcellain, og Kroppen guulgron. Sidst i Junis 
indtr«der den i Puppestanden, og sidst i Julio Anret efter fremkom
mer Sommerfuglen.

98) t Phalæna noftua (ferruginea) fpirilinguis feticornis, Fig. 23. 
alis fuperioribus fafciis tribus fufcis, ultima e figuris oblongis 
parallelis compofita. Den er heel igennem rodbrun, dog neden under
mere rod end oventil. Hannen har og en mere rodbrun og friskere Farve paa

K 3 Vingerne
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Vingerne end Hunnen. Paa de ovre Vinger have de begge ligesom 3 brune 
Tverbaand, af hvilke det middelste er det smalleste og meest belgeagtigt, men 
det bageste sammensat af mange aflange Figurer. Vommen har rundt om eg 
i Enden en rod Loddenhed.

AttM. Larven, som opholder sig paa Hasseltrcee, er af en smuk eege- 
brun Farve, og har en kiendelig hvid Linie paa hver Side, ellers 
glat, jevntyk og over hele Legemet bestroel med lyse Puncter. Den 
ceder om Natten, men kryber ned i Jorden eller Mossen om Dagen. 
Efterår den var bleven iZ Tomme lang, lagde den sig til Rolighed 
den 24de Junii, og den 6te September i samme Aar var allerede 
Phalcenen fremkommen.

Fig. 26« 99) f Phafæna n o Etna (lutea) læ te lutea, alis ere&is luteis,
fuperioribus fafcia obliqua ferruginea maculisque lateralibus con
coloribus infignitis. Den har opruller Tunge og overalt en smuk guul Farve, 
dog meest paa ovre Side, hvor og Vingerne have et sikraa og i Kanten bolge- 
agtigt Tverbaand, som er rodt rustfarvet, med nogle smaa Puncter i Rad ne
denfor, og 2 storre i Kanten, foruden andre smaa derimellem af samme Rust- 
farve. Paa nedre Side have de en mork rustfarvet Plet bagtil ved Spidsen. 
Fundet paa Elletrcee.

Fig. 27. 100) f Phalæna noftua (præcox) fpirilinguis criftata, grifea,
alis fuperioribus lituris atris teftaceisque maculaque reniformi in
tus teftacea infignitis. Overlivct er oventil plat og firekantet, med 2 lodne Op- 
Hoielfer fortil. Vingerne langs fladliggende og graa, de overste tegnede med ad
skillige morke og lyse Skatteringer, og to nyredannede Pletter, begge lyfegraa, 
men den nederste og stsrste inden i brun. Nogle brune Skygger sees baade 
over og under Pletterne. I Steden for Fryndfer ere de bagtil vatrede med 
bolgeagtige Linier, og derimod fortil meest lyse.

AllM. Larven, som opholder sig paa Elletrcee, er temmelig stor, gren 
og strimet, med mange gule Strimer paa langs og tvert, og i hver 
Qvadrat, som de hinanden overfficerende Strimer giere, sidde ge- 
meenlig 4 gule Puncter. Den ceder kun om Natten, og giemmec 
fig om Dagen i Jorden eller i et af andre Orme sammenkryllet Elle- 
blad. Da een, som jeg holdte indstuttet i et Glas, ei fandrJord, 

men 
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men kun nogle Ellcblade for sig, beed den samme i mange Stykker, 
indsvobte sig dermed og overgik saa i sin Puppestund. En anden, 
som indkrob i Jorden den 24de Julii, kom allerede den 6te Septem
ber frem igien som Flue, hvilket jeg og med Phalæna noétua ex- 
foleta har observeret, hvis Larve i det meeste kommer overeens med 
denne, og ligger ligesaa kort i sin Forvandling.

101) f Phalæna noétua (punclata) fpirilinguis, criftata, atro- Fig. 28. 
fufca, alis fuperioribus fnfco-alboque variegaris, punflis albis 
duobus. Den er af en sortgraa med lysegraat og hvidt blandet Farve paa
de evreVinger, som desuden have forstvedRoden en hvid eller lys Plet, dernæst 
i yltre Kant, noget mere end midt paa Vingen, et lidet Nul eller Aic med en 
Prikke i som en Aicsteen, samt i hiin Kant, hvor Vingerne samles, 10 hvide 
Pletter, som for begge Vingerne giere 4, men da den eene Vinge ligger paa 
den anden, komme fim de 3 tilsyne. Alt dette sees tydeligst hos Hunnen, som 
er best regnet. See Fig. 28. b.

ANM. Dens Larve opholder sig paa BirkcttKe, og er ganske anseelig, 
da Ryggen, som er Floieksort, har for hver Leed to hvide og paa 
skraa siddende Pletter paa Siderne, af hvilke den overste er störst, 
og begge lodne eller haarede. Allene det tredie Leed forfra fattes 
hvide Pletter, og har i dets Sted 4 forte og ikke meget hoie Haar« 
qvaste. Langs Siderne gaaer trende Rader Knoppe, somide to 
overste Rader ere lakrode, men i den nederste og kiendeligste, lak
rede og hvide fatte vexekviis. AtleKnoppene have smaa hvide Haar- 
qvaste. Midt i August iudspandt den sig med Mosset under Laaget 
afdenMske, hvori jeg havde den forvaret. Forst i Julio fremkom 
Phalamen. See Larvens Figur 28. a.

102) f Phalæna n o Elna (obfcura) fpirilinguis criflata, alis 
fuperioribus atro-cinereis nitidis punÉtatis, inferioribus totis ar

genteis. Er kun liden, og sortegraa, de overste Vinger ligeledes, samt 
meget scrtprikkede og derhos glindsende, hvorimod alle Vingerne paa undre 
Side ere meget lyse, og de underste, ister paa begge Sider, solvfarvet hvide. 
Folehornene traadlignende og sorte, Fodderne hvidringede.

AlttN.
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Fig. 29. AllM. Dens lodne Larve er i Begyndelsen kun sort, med to Rader 
gule Prikker langs ad Ryggen, og en Rad af lakrode Kneppe paa 
hver Side. Siben bliver Ryggen Floielsort med blaa-aglig sorte 
Afdelinger imellem Leederne. For hver Leed faner den mi to store 
og gule Pletter, en paa hver Side af det Floielsorte, og i samme 
gule Pletter to gule Kneppe med Haarqvaste. Paa de sorte Sider 
sees især nær ved Fodderne en lakrod Linie med Knoppe af samme 
Farve og hvide Haarqvaste. Halskraven er guul med en lakrod Jnd- 
stkicerelse, og det eene med det andet gier den ganske anseelig. Den 
ceder Birk- og Blaabcer-Blade, indspinder stg i August paa samme 
Maade som den ncest foregaaende, og fremkommer fom Flue omtrent 
paa samme Tid.

Fig. 2i. 103) f Phalæna noEtua (bombycina) elinguis, criftata, alis
fuperioribus cinerafcentibus, macula poftica ferruginea, litura 
alba. Den har sammentrykte Vinger og fryndsede Folehorue. Hannen (ikke 
Hunnen, saavidrjeg har mærket) har paa Overlivet, som gaaer ffraas opad, en 
sort eller brun og breed Strime. Ellers er hele Kroppen lysegraa, de lodne 
Forfoddec noget msrkere; de sverste Vinger noget astkegsaa, meden rodbrun 
og temmelig stor Plet bagril, som har to morke Skygger, og forved sig, ret i 
yderste Kant af Vingen, en liden hvid Streeg, foruden et Par lyse Linier for
til i det graa; Vommen har i Enden to lodne Opheielser, som stikke op i Veiret 
imellem Vingerne. *)

AnM. Larven er almindelig paaAspeblade, hvor den dog ikke sees gaaende, 
men indspnnden eller krumstuttet under et Blad eller imellem 2 Blade. 
I Begyndelsen er den violet med en kiendelig guul Plet foran paa 
Ryggen. Siden, naar den skifter Hud, bliver Ryggen heel igiennem 
guul, og faaer 2 violette Opheielser en for og en anden bag ved Stier
ten; hvorimod Resten er lys violetrod med een eller flere Rader afgute 
Knoppe paa Siderne. Huden af denne Larve er glat og glindsende, 
men seer dog noget loddent ud formedelst adspredte Haar, som ister 

sidde 

*) Nu seer /eg dog, at ben maae være Phalæna bomhyx curtula Linnæi. Ligesom 
den og i Statur mere ligner en Bombyx end Noctua.
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sidde paa Knoppene. Sidst i Julii indspinder den sig i et hvidt 
Spind og indkrceder i Puppestanden. Phalomen fremkommer Aa- 
ret efter, sidst i Majo.

104) Phalæna geometra elinguaria. Den havde ingen Tunge, Fig. 32. 
ikke heller Fiere paa Folehornene, altsaa maassee en Hun. Naar de sorte -Aine 
undtageö, erden heel igiennem pallieguul, med et breedt og lidt morkere Tver-
baand paa de ovre Vinger, som dog er bredest i Vingernes yttre Kant, og des
uden indfattet i Kanten med en brun Linie, samt i midten market med en mørf 
Plet, som og sees paa undre Side. Der sees og Tegn af Tverbaanders brune 
Linier, men intet videre. Fandtes paa Svark Orr.

105) Phalæna geometra betularia. Er stor med liden Tunge. 
Fjerede Fslehorne har jeg ikke mnrket hos den. Farven er hvid, ffionr ikke fuee- 
hvid, og overalt besprengt med sorte Puncter. Desuden har Overlivet foran en 
sort Tverstreg, og de ovre Vinger 3 sone, bolgeagtige og halv- afbrudte Tver- 
baand, af hvilke det forreste og bageste er kicndeligst, men det middelste mecst 
uordentlig og klumpagtigt. Folehornene ere sorte og hvid-ringede, ligesom 
Fødderne.

Anm. Dens Larve, som sees her baade paa Aspe- og BirkeTrcr, fan 
blive 2Z Tommer lang. Hovedet har cn plat og brun Pande mar
ket med to skraa Linier. For Resten er Legemet brun- eller rodagtig 
graat med mange lyse Prikker og Kuoppe, af hvilke 2 forved hvert 
Leed ere kiendeliqst, og 2 sammensiddende paa Stierten og 2 noget 
siorre paa andet Leed ncrst Bagfodderne. Under 6, 7 og 8de Leed 
bagfra sidder en enkelt Knop. Bagtil har den mange hvasse Spid
ser, hvormed den faster sig til alt hvad den rorer ved, saa den ikke 
uden med Vansselighed kan rykkes af Stedet. Den ceder om Nat
ten og hviler om Dagen, kryber ned i Jorden forst i September, og 
frmkommer fom Flue sidst i Majo. Larvens og Sommerfuglens 
Aftegning i Suenffe Selss. Skrivter for 1755 Tab. 6 er kun 
siet, her gives en bedre Fig. 32. a Larven, b Sommerfuglen.

106) Phalæna geometra pufaria. Er kun nnddelmaadig og gan- 
sike hvid, med 3 graa-agnge eller perlefarvede Tverlinier paa de ovre Vinger, 
men kun 2 paa de underste. De forste ere paa nedre Side henved Spidsen

IrTye Saml. II. B. L lige- 
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ligesom besprengte med et graat Stov, ligesom de og oventil have nogle lige 
faadanne, men minbte kiendelige Stovpuncter. Folehornene paa Hannen fle- 
rede, undtagen Spidsen, som er bar.

AllM. Dens Larve er en liden smak og trind Spander, med lidet Ho- 
ved, gront i Midten, men ellers rsdagtigt. Samme gronne Farve 
fees og paa Bugen, men ellers er hele Kroppen rodgran og brun ved 
Leederne, samt mcerket med 2 jevnsides siddende fkiont smaa Puncter 
paa de fleste Leeder. Dog ere mange af disse Orme ganffe gronne 
med en rod Linie langs ad Ryggen, hvilke jeg i Begyndelsen ansaae 
for en egen Art. Jeg har cg maerket ved flere Larver, at de endog 
paa samme Slags Trcee kan vcere af ulige Farve. Disse opholde 
sig paa Birk- Hassel- eg Ellekreee, helst det sidste, legge sig til Ro
lighed i Jorden i September, og fremkomme som Fluer i Junio.

107) Phalæna geometra papilionaria. Den er heel soegron med 
2 hvide Tverlinier over og under Vingerne, som desuden have hvidagtige Frynd- 
ser. Folehornene ere paa begge Sider fierede, men i Spidsen bare, hvilke 
Spidser ere guulagtige ligesom Fodderne.

Fig. 30. log) t Phalæna geometra (difcolor) pe&inicornis, criftata, 
alis albidis, anticis fa fci i s duabus ferrugineis, maculis fufeis. 
Den har oprciste Vinger af en brunagtig hvid Farve, og punccerede eller mork- 
prikkede, og de oversie desuden markeds med 2 rodbrune Tverbaand, af hvilke 
det bageste er meget bolgeagtigt og har fortil en fort Strime eller Kant, for og 
bag ved samme fees 3 merke Pletter, af hvilke den nederste bagtil ligner et I. 
Overlivet er guulagtigt og har 3 gule Fiere, en paa hver Side, og en i Mid
ten, foruden 4 forte Puncter i en Fiirkant bagtil.

HMN. Larven eller Spandercn, som opholder sig paa Aspetrae, er rf 
Tomme lang, jevnsmal med buttet Hoved, ellers overalt glat, oven
til msrk eller violetrod, dog lysere imellem Lcederne, paa Siderne 
guul med en Rad rode Pletter, i hvilke Aandehullcrne sidde. Naar 
den hviler, reiser den Forfodderne og Hovedet i Veiret, som Larva 
Phalæna noftua camelina. Ved Slutningen af Junii Maa« 
ned lagge de sig til Rolighed i Zorden., og omtrent midt i Martio 

kommer 
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kommer den frem som Phalcrue. Sommerfuglen ligner Phalæna 
geometra alniaria.

109) Phalæna geometra viridata. Er ftor og heel spanff- eller Fig. 34» 
ssegrsn, undtagen -Atnene og Følebomene, som ere brune. Føddernes nederste 
Deel er hvid. Tvert over alle Vingerne gaaer og et hvidt Baand eller Lime 
bølgeagtig eller tandet i øverste Rand. Allene de undre Vinger ere bolgeagtige 
og ujevne bagtil.

no) t Phalæna geometra (angulata) feticornis, alis angu- Fig. 33.
latis, ereétis omnibus ferrugineis, anticis ftrigis 3 transverfis, 

*duabus approximatis. Den er heel eegebrun, dog lys, og paa Vingerne 
4)uncleret med faa og fine Puncter. De øverste have desuden 3 smalle og morke- 
brune Tverbaand, af hvilke de 2 forreste nemne sig mcest til hinanden, og 
krumme fig hen til Fordeelen og Vingens yttre Kant, hvor de og ere meest tykke 
og ni ør fe; lige det samme kan figeS om det bagcste, endffiont det et krummer 
sig faa meget. Ved Roden og i Spidsen er Farven guulaglig, og det gule i 
Spidsen er med en liden hvidagtig Linie omgivet. Under-Vingerne (som t 
Tegningen fremvises) have fun 2 brune Tverbaand paa undre Side, men et den 
everste. See Fig. 33. a Larven, b Sommerfuglen.

ANM. Spanderen, som opholder fig paa Birketrae og sees hcengende un
der dets Greene, er fortil smal, men bagtil tyk, og har hen vedBagdee- 
len 4 Knoppe eller Spidser, 2 og 2 jevnfides, alle omgivne af en lyS 
Skrime. Farven er graa-agrig rødbrun, dog ujevn, dåden paa 
nogle Steder er mørkere end paa andre. Den hviler om Dagen og 
«der om Natten, indspandt fig i et Btrkeblad fidst i August, og frem
kom som Phalcrne fidst i April.

in) Phalæna geometra triftata? Er liden, men smuk af fin sorte Fig. 35. 
og hvide Farve, ifevr dens trende hvide Tverbaand over Vingerne, af hvilke 
det øverste kun er en hvid Strinte, det andet noget kiendeligere, belgeagtigt og 
sortprikket, men det tredie og bageste bredest, samt ligeledes bølgeagtigt og sort
prikket. Imellem disse Baand er Farven son og hvidplettet, meest bagtil og 
i Spidsen, hvor de have en temmelig stor og hvid Plet. Dette bagcste Tver
baand sees paa alle Vingerne baade under og over. Ellers har den oprullet 
Tunge, forte Folehorne og fort Krop. Man kan tvivle om den er Phala na 

L 2 geume- 
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geometra triftata, siden dennes bagcste Tverbaand bedrives meest smalt, 
d.n fan altsaa vare en Middelart imellem denne og Phalæna geometra 
lidftata.

us) f Phalæna geometra (fafciata) feticornis, alis omnibus 
albis, fuperioribus fafcia lata cærulea. Er kun liden, med fort Ho
ved og Snude, hvilken sidste seer ud som to teet sammensiddende Prene, Tun
gen oprullet, Kroppen hvid, Vingerne ligeledes hvide, de overste hvide med 
en morkeblaa balis, og et breedt morkeblaat Tverbaand, bolgeagtigt i Kan
terne, men meest i den bageste. Funden paa Seljetrcve.

113) f Phalæna geometra (alba) feticornis, alis albis, anticis 
macula triangulari in margine exteriore, bafique ferrugineis. 
Er liden og ncrsten overalt hvid. Hovedet og Felchornene redbrnne, Ainene 
forte, Bugen og Fodderne hvide, de ovre Vinger hvide med redbrun balls, 
en trekantet Plet i yttreKant, der er rodbrun og bolgeagtig paa Siderne, i him 
Kant to morkePuncter, og bagtil, foruden et morkt eller skyet Tverbaand, en 
mork Plet i Spidsen. Den trekantede Plet in margine exteriore har en 
sort Punct i Midten. De undre Vinger hvide med en sorr Prik i Midten, og 
tt ssyet Tverbaand bagtil, alt paa undre Side.

Anm. Dens Puppe, som jeg har fundet i et sammenkryllet Elleblad, 
er bestandig gron, undtagen til Slutning, da Sommerfuglens hvide 
og brune Farve skinner igiennem og gior Puppens Vom hvid, men 
dens forreste Deel brunplettet. Phalcenen fremkom deraf den 9de 
Augusti.

114) Phalæna geometra miata. Er middelmaadig stor. Farven 
gronagtig (dog hos nogle mere graa en gron) paa Vingerne, med adskillige 
bolgeagtige Striber ogPnncter, dcels graa, deels gronne, faa at af disse graa 
og gronne Linier formeres visse bolgeagtige Tverbaand, af hvilke eet i Midten 
tr det kiendeligste. Paa undre Side er den guulagtigtig.

Fig. 36*  115) Phalæna geometra juniperata. Er liden, af graa Farve,
med to morkegraa Tverbaand paa Vingerne, af hvilke det overfle er lidet, det 
andet stort, og langt bredere i yttreKant afVingen, end ihiin. SammeBaand 
er og bagtil meget bolgeagtigt. I Spidserne have de en sort Streeg, og paa 
undre Side en morkegraa Farve, indtil hvor bemeldte breede Baand aflader, 

siden
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siden lysere. De undre Vinger ere kun lysegraa med en mork Tverlinie. Hos 
endeel er Farven imellem de tvende Baand lysere og noget rodgraa, og disse 
cre noget storre end hine, ventelig Hunnerne.

n6) f Phalæna geometra (autumnalis) feticornis, alis an
ticis grifeis, fafciis duabus undulatis, lituris tribus in apice. Er 
kun liden, og har i Almindelighed en graa Farve paa Vingerne, med 2 kien- 
delige og belgeagtige Baand af graa Farve, foruden andre graa og belgagtige 
Tverlinier baade over og under Tverbaandene. I Spidserne have de 3 sorte, 
men korte Linier, af hvilke de 2 undertiden ere sammenhængende, og kan an- 
sees som een. Hos nogle er den overste belgeagtige Tverlinie deelt i 2 Parter. 
Kiennets Forssiel er, at nogle imellem Tverbaandene ere mere gronne end graa, 
og at de 2 sorte Strege i Spidsen, som paa hine staae lige imod hinanden, ere 
her sammenhcengende. De undre Vinger ere kun lysegraa med en bolgeagtig 
Tverlinie. Ligner juniperata.

Amn. Dens Larve eller Spander, som er den sidste man seer paa Trcrerne 
om Hosten, sammenkryller den eene Side af ElletraekS Blade, som 
derover blive brune og fortorrede. Dens Farve er i Begyndelsen 
morkeblaa og grenagtig paa Bugen, men siden bliver den en Blan
ding af redt, grent og blaak, og det tilforn brune Hoved med merkt 
marmoreret. Hele Kroppen har store og adspredte Haar. Sidst i 
September eller forst i October kryber den i Jorden, og fremkommer 
som Phalcrne forst i Junio.

117) f Phalæna geometra (rufefcens) feticornis, alis rotun- Fig. 37. 
datis, anticis bafi fufco-fubfafciatis, difco lineato rufefcente.
Ved Vingernes Rod'sidder et sort Tverbaand, der efter et hvidt, med 3 merke 
og runde Pletter, og atter derpaa et stort Rum midt paa Vingen morkt henved 
yttre Kant, men ellers mestendeels lyserodt med rode belgeagtige Linier. Bag« 
til i Spidsen er Farven mork med en graa bolgeagtig og todeelt Linie. Frynd- 
ferne ere rodagtige og have sorte Tander. En anden mindre Sort (uden Tvivl 
Hannen) seer lidt anderledes ud, da den er mindre rod og mere mork, ister er
de rode belgeagtige Linier her sorte.

118) f Phalæna tortrix (betuliperda) teftaceo-fufca, fafciis 
alarum duabus obliquis regionem rhombeam includentibus.

L 3 Dens
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DenS Fave er deels merk eller rodbrun, decks mere graa end brun, dog Hun
nen mere rodbrun end Hannen. Paa Vingerne har den 2de ikke alttd lige kien- 
delige Tverbaand, af hvilke det forreste krummer sig bagtil, der bageste fortil, 
og indstutte en Rhornboiff Plet lyfere end den ovrige Farve, besynderlig for 
paa Vingerne. Tverbaandene ere ellers i Farve ikke synderlig adffilte fra Re
sten. De undre Vinger ere graa og skinnende.

AttM. Dens Larve opholder sig ncrsten paa alle her voxende Trcrer, men 
meest paa Birken, hvis Blade Ven sammenspinder, sammenkryller 
og oparder; ofte i den Grad, ak det skader Trceet. I det mindste 
er det BonderneS Mening, at de, i de Aaringer, naar de ere meest 
overflodige, saaledes fortorre Trcret, at Nceveren et Vil lobe, el
ler at Birkebarken, som her bruges til Husenes og Torve-Tagenes 
Takning, ei lader sig skille fra Trcret. Den er af Farve graa eller 
morkegraa med en brun Halskrave omgivet, fortil med en hvid Som, 
og har paa Kroppen mange forte og skinnende Puncter, hvoraf frem« 
stikke enke^e Haar. Naar den falder ned af Trcret eller Bladene, 
hafper den sig op igien efter en Spindetraad, som den altid har i 
Munden efter andre TorEricum deres Art. Af de Larver, jeg 
engang udklcrkkede, fremkom Fluen midt i August; men da de sees 
paa. Trceerne hele Sommeren igieuuem, legge de nok mere end eet 
Kuld om Aarek.

119) f Phalæna tortrix (maculata) alis fufco-ferrugineis, ma
cula dorfali communi nivea. Den ligner den forrige fuldkommen i Sker- 
relse og Skikkelse, er og mork- eller rodbrun ligesom hiin, men med den mær
kelige Forffiel, at den midt paa Vingerne haren stor oval Plet, der strakker 
sig over begge Vinger og er sneehvid. Findes ofte paa Elletrcr.

120) f Phalæna tortrix (reticulata) alis flavo - ferrugineis, 
reticulatis, macula marginali curva fufca. Den er noget mindre, 
foran mere end scedvanlig bred, af Farve guulbrun paa de overste Vinger, som 
have mange brune Linier paa langs og kryds, og i yttre Kant, ret i Midten, 
en morkebrun Plet, som en Vinkelhage, hvis nederste Gren, dog er ganske 
tynd og lidet kiendelig, mod hin brede. De undre Vinger ere hvidagtige, lige
som Vommen og Fodderne. Den ligner Phalæna tortrix Moderiana.
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127) f Phalæna tortrix (cardui) alis fupcrioribus atro-fufcis, 
argenteo punéfatis, fafcia media glauca. Er liden, af fort og brun 
Farve med et selvfarvet eller graaagtigt Tverbaand, omtrent i Midten af Vin
gerne, og en ligefarvct ssraa Liyie mod Slutning. Ellers fees og mange solv- 
farvede Pnncter og fmaa Linier hist og her. Undervingerne have paa undre 
Sive et kiendelig hvidt Tverbaand.

AttM. Dens Larve fammenkrySer Bladene af Carduus heterophyl- 
las eller Ulve-Linet, paa langs, og det ved et Spind, der er lfize, 
faa langt fom Bladet. Inden i dette Spind lober den ofte fra den 
eene Ende afBladet til den anden, og ceder imidlertid, dog kun hist 
og her, det grenne af Bladet, faa intet sidder tilbage, uden den 
undre hvide epidermis. Hvor man derfor feer disse Blades Kan
ter famme-nfoiede og den hvide Side afBladet ar fromvise sig, kan 
man vist vente at finde disse Orme. Naar den vil indtråde i Pup
pestanden, fom sseer midt i Julio, ved HocstettenS Begyndelse, gior 
den inden for det store Spind et andet mindre,^«t ved Bladets Ribbe 
for at legge sig der til Rolighed. Sidst i Julio fremkommer Fluen, 
endssiont man ofte i Steden for den fefr liggende i Spindet en graa 
med en lys Ring omgivet Kokke af en liden Gioge-Hveps, som for- 
færer Larverne og giemmer sig inden for deres Spind.

122) f Phalæna pyralis (grifea) palpis recurvatis, alis grifeis, 
pedibus teftaceis. Den har en oprullet Tnnge, 2 opadboiede eller krumme 
Hornet Panden; haarfine, ffiont temmelig tykke, Folehorne og platte Vinger, 
der bagtil vige fra hinanden in formam deltoideam, eller en stumpet Vin^ 
kel. Bagdeelen er guulagtig; Ainene forte, Vingerne graa med en fort Punct 
r Midten, og Fodderne brune.

Anm. Larven, som man finder i sammenkryllede og fortorrede Elleblade, 
er henved 7 Linier lang og af en bleg Farve, med en smudsig gren 
og bred Streg langs ad Ryggen. Hovedet er derimod redbrunt 
med 2 sorte Hine-Puncter og et hosfoiet fortebrunt samt kloftet todelt 
HalSrSkiold. Den indspandt sig midt i September i Mosse, og 
fremkom i Fluestand den 24de Julii.

123)
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123) f [Phalænaftinea (violacea), antennarum apicibus albis. 
DenS Vinger ere finale og spidse i Enden, hvorfor de bagtil gisre en stor 
Kloft, naar de fammenfsieS. Felehornene temmelig lange og omtrent den for« 
reste halve Deel hvid, for Resten er Farven overalt violet, men Vommen ly
sere. Den er liden, og findes paa Elletræ.

123) Phalæna tinea Frifchella? Er liden, samt ganske sort eller 
work med en auldfarvet Glands. Folehornene cre lange og have under For- 
stsrrelses Glasset at see ril hvide Ringe. Alle Vingerne ere omkringsalte med 
lange Haar.

ANM. Dens lille brune Larve har sort Hoved og Halsskjold, 2 sorte 
og glatte Knoppe paa 2den og 3de Leed, 1 sort Plet paa Stierten og 
forte Fsdder. Det mcrrkvcrrdigste ved den er dette, at den gier en 
trind og brun Hylse eller Kokke om sig, staaende paa skraaes af Birke
ost Hasselbladene, dog helst de ferste. Dens ovcrste Deel har en 
Ryg eller Kiel, fom kommer deraf, at den der fonderssicer Kokken, 
«aar den Bliver den for trang, og giver den en nye Tilfeming. Saa- 
ledes bcrr det sin Kokke som en Snegl sit Huus, og det faaledes at 
den gaaer fort med Forfoddsrne, hvor Kokken er aaben, holdende 
Bagdeelen med Kokken i Veiret. Midt i Junio fcester den sig til 
Bladet og forvandles til en fort Puppe. I Begyndelfen af Julii 
Maaned fremkommer Myggen.

124) Phalæna tinea elongella. Er af en Mygges Stsrrelfe, men 
meget smal, Vingerne jevnfmale og bagtil lidt opadboiede, fom en krum 
Kniv; Felehornene ligesaa lange som Vingerne. Med Fedderne staaer den 
hoit oprejst og hviler bagtil paa Vingerne. De overste Vinger rodbrune 
med et stort sort Flos paa indre Side, men paa undre Side sortgraa og 
skinnende ligesom de undre Vinger, der ere meget flossede paa begge Sider, 
men meest den indre. Vommen er hvidagtig, Foddernes palmæ eller den 
nederste Deel ligeledes; Resten rodbrunt, og det andet Pars korte Skinuebeen 
(tibiæ) tykkere og mere flossede enD paa de andre. Hovedet har forpaa 2 finale 
opbsiede Horne.

Aum. Dens Larve er lang, smal og grcrsgron med 6 Fsdder, foran 
og to stumpede Spidfer i Steden for Fsdder paa 6te, 7de og 8de 

Ring 
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Ring forfra. Dens Puppe ligger indenfor et fint, hvidt, samt glat 
og skinnende Spind, der seer ud som er Stykke ovalt Glas eller Skind, 
og sidder under Elletrcrers Blade. Puppens Farve er hvid, med 
brune Tcerninger, i Rad langs ad Ryggen. Fluen fremkommer i 
September.

f 125) Phalæna tinea (aurea) alis aureis, antennis, abdo
mine pedibusque argenteis. Er ganffe liden, smal og med bagril sam
mentrykte Vinger. Den har opruller Tunge, 2 opadboiede Horne, samt en 
lyo Haarqvast i Nakken. Den har og en Guldfarve med nogle hvide og solvfar- 
vede Pletter i Vingernes yrrre eller nedre Kant. -Ainene ere blaae med sorte 
Hinestene, Vommen, Jodderne og Folehornene solvfarvede.

tzlnm. Det er indenfor Birketræers yderste grove Bark og dens Sprek- 
ker, man finder dens lille Larve i stor Mangde. Dens Farve er 
gron, som spanffgron, ofte ogsaa en Blanding af rodt og gront. De 
indeholde og a!lle en spansikgron farvet Vcrdffe. Fluen fremkommer 
ved St. Hansdag.

126) f Phalæna tinea (variegata) alis grifeis, lituris macu
lisque atris. Er liden med smale Vinger, bredest bagtil. Vingernes Farve 
er graasikinnende med en sort Strime paa langs, hvor Vingerne foies sammen, 
og nogle nedadgaaende sorte Puncter. Vingernes undre Side er msrk.

Anm. Den fremkom midt i August af en sort Puppe. Larven er en li
den violet Blad-Vikler, med lyse Pletter, der spinder sig ind i Elle- 
trcrers Blade.

127) j Phalæna alucita (dida&ylites) alis patentibus fiflis. 
anticis albis bifidis, pofticis cinereis tripartitis. Hinene ere sorte, Fod
derne lange og hvide, Vommen ligeledes hvid, samr lang og smal. De for
reste Vinger ligeledes lange og smale samt deelte i 2 Parter ved en Indfficrrelse, 
fom dog ikke strakker sig hen til Midten, deres Farve hvid, men Fryndserne 
graa, hvorimod de undre Vinger ere deelte i 3 Parter, alle graa. De bageste 
Fodder have lange Tiorner. Den kunde vcere Phalæna alucita didadyla, 
i Fald dens Farve, som jeg har sundet bestandig, ikke var forffietlig fra samme.

Uye Saml. II. B. M Libel-
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Libellula.
128) Libellula ænea. Er temmelig stor; Hovedet og Overlivet kaa- 

bergrent og glindfende; Hinene grenne, Vingerne lidet guulagtige, ved Ro
den ligeledes noget gule med en rsdagtig Kantpunct. For Resten er Underlcr- 
derne blege. Overlivet haaret oventil og Vommen paa undre Side brunstribet. 
2 Enden havde den 4 Hager, de overste randede paa undre Side. Fundet paa 
Birketrcee ved Vandene.

129) t Libellula (cærulea) alis aqueis, corpore atro, macu
lis ceruleis. Synes at vcrre nye. Linene blaaagtige; Overlivet brunt 
nred 3 blaa Striber paa Siderne; Vingerne vandfarvede eller blanke med forte 
Kantpuncter og hvidagtigeBiel-Hinder (membrana: accefforiæ) ved Roden. 
Hvor de feestes ril Kroppen sidder og nogle hvide eller blaaeagtige Puneter. Vom
men er sort, dens 2de forreste Leder tykke og ncesten omgivne med en blaa Ring, 
den 3de indknebet og blaa paa Siderne, de andre bkaaplettede, med 4re Pletter 
oventil og 2 storre neden til paa hver Ring, hvorimod de smaaBie-Leeder, ikkun 
have i blaa Plet paa hver Side og en anden knap kiendelig i Midten. I Rum
pen fadde 2 lancetagtige Blade, og et mindre Blad i Midten dannet fom en indhuult 
Spade. Fodderne og Vommens undre Side, famt alt hvad de blaa Pletter 
ikke indtage er fort. Den er ellers een of de storste.

130) f Libellula (pumila) ceftaceo-fufca, alis hyalinis, punElo 
marginali nullo. Den er knap tredie Deelen faa stor, fom de fcrdvanlige 
eller middelmaadige, altfaa meget lider». Farve»» overalt merk, dog meest rod
brun paa Siderne og under Vommen, fom ogfaa har lyfe redbrune Ringe paa 
undre Side. Vingerne vandfarvede, dog tillige noget gule at fee til, naar 
de holdes sammen. Disse have ingen Kantpunct paa Vingerne font andre Li
bel lulæ, men 2 fine Hager i Rumpen og merke Fodder. Tre Stykker af 
dem bleve mig fra en Sceter-Dal tilbragte, og vare alle fuldkomne lige.

Ephemera.

Fig.38. 131) f Ephemera (leucophtalma) cauda bifeta, corpore
fubluteo, oculis albis papillofis. Kan regnes blank store af dette Slags; 
thi Tegningen forestiller den vel liden. Den har 2 meget kiendelig hvide Hine, 
hvori fees en fort Hiesteen, fom vender sig for Tilffueren, ligesom Injectet felv 
-‘l ; vendes.
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vendes. Imellem de store Arne stdde 3 smaa i en Trekant og i smaa Forhoie4- 
ftr. Kroppen er guul, dog meest pan Siderne, oventil mortere og paa Over« 
livet sorkrsd; Vingerne gule i overste Rad, ellers noget blaaffinnende; Un
dervingerne korte, dog storre end hos endeel andre; Rumpehaarene lange og 
hvide, og ved Roden af samme sidde 2 mod Hinanden borede smaa Hager eller 
Haar.

132) f Ephemera (caudata) bifeta fufca, fubtus lutea, alis 
rufefcentibus. Den har, foruden de store Hine, 2 derimellenr som runde 
Knoppe siddende ncrr ved Folehornene, der have temmelig lange Fslehaar. 
Overlivct er fort og guulstribet; Vommen redagtig brun, men guul neden under; 
Vingerne rodffinnende som Ksaber; Undecvingenre asiange og meget smaa, og 
de 2 Rumpehaar dobbelt saa lange som Kroppen.

133) Ephemera Inoculata. Er den almindeligste. Dens Hine 
ere neden til smalle, men oventil udvidede som en Trille, og indrage der meeste 
af Hovedet. Et Par mindre Hine sidde som sædvanligt strap nedenfor. Over
livet er oventil nedtryktog sort, men paa Siderne rodagrigt, Vommen trind, 
guulagtig, og naar de nederste morke Leeder undtsges, giennemsigtig. Rumpes 
Haarene ere 2 Gange saa lange som Kroppen og oste hvide; de 2 bageste Pac 
Fodder hvidagtige; Vingerne lyse og lidt rodffinnende; Undervingerne aflang 
runde og meget smaa. Opholder sig som de andre ved Vand.

134) t Ephemera (ciliata) bifeta, fubincarnata, alis fub- 
fufcis, margine ciliatis. Er kun lider storre end Culex vulgaris, hac 
flore morke Aine, og 2 andre smaa derimellem. Overlivet ophsiet og msrkt, 
men Vommen rsdagtigt med lyse Kanter paa Leederne. Stierthaarene, som 
ere hvide og omtrent af Loengde som Kroppen, vige bagtil meget fra hinanden, 
og have en liden Pigge siddende im-llem sig. Vingerne ere noget morke at see 
til, og kiendelig flossede i bageste Kant. De sniaa Vinger ere og Uendelige. 
Alle gedderne hvidagtige og lige lange. Den ligner meget Ephemera nigra.

Phryganea.

135) Phryganea nigra. Den er smal, langagtig og sott, medet 
Slags Glands, helst midt paa Vingerne, hvor Farven er meest sort. Fole-

M s horvene.
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hornene, der'ere rre Gange faa lange font Kroppen, have lyse Ringe; lig»-' 
ledes ere og Fodderne noget lyse eller blakkede.

136) Phryganea umbrofa. Er af Anseende som en sortagtig Ti
nea eller Mol. Dens Folehorne ere af Lcengde fom Kroppen, og det eene 
Par Famlestcengler at see til som smaa Fodder. De rette Fodder have temme
lig store skiont faa Tiorner. De overste Vinger sorte og besprengte med guul- 
agtige Pletter, de underste allene sorte; Fodderne ligeledes, men Leederne paa 
de bageste guulbrune.

137) Phryganea fufca. Er liden, smal og langagtig, samt der
hos trind, da Vingerne boie sig sammen, som 2 halve Cylindre. Vingerne 
ere ellers langt längere end Kroppen; Følehornene ganffe lidet kortere, og Far
ven overalt fort eller msrk. Da Bugstiellene have smaa Biessiel paa Siderne, 
der ere sortere end Resten, kan samme ansees som 7 maculæ laterales, hvilke 
Linné tillegger den.

Anm. Dette Insect parrer sig paa denne Maade: Mas minor in
cumbit foeminæ duplo fere majori, et abdomen ad 
dextrum ejuslatus deflexum ita refleflit et incurvat, ut 
matricem foeminæ exfertam, apice attingat. De opholde 
sig ellers alle ved Vandene.

Hemerobius.

138) Hemerobius perla. Den ligner en Li bellula, og seer tem
melig stor ud formedelst sine store Vinger, men har ellers en liden Krop. Ho
vedet er mestendeels fort og grenplettet, Ainene guldfarvede, medens den lever, 
men siden mørke; Felehornene fine og omtrent af Lorngde som Kroppen; Over
livet sort og grønt, og Vommen sort, men grøn paa Siderne. Dens fire 
Vinger ere aflang runde, hvide og giennemsigtige som Cristal, samt igiennem- 
vcevede med grønne Sener, som under Forstørrelses. Glasset sees at vare lodne 
eller besatte med Haar. I øverste Rand ere de smaa Tver-Sener todeelte, og 
i nederste Rand sidder en Kantpunct eller grøn Plet ligesom paa Libellulæ. 
De give en stem Lugt og findes ved Vandene, dog ikke ndeu langst iud i Landet, 
hvor Varmen er sisrst.

>. 139)
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139) Hemerobius hircus. Er langt mindre, men af samme Skab
ning i det meeste. Felehornene ere omtrent af Lcrngde som Kroppen; Vom
men lodden og bagtil klyfret; Vingerne ovale med todeelte Scener i begge Kan
terne, men paa de undre Vinger allene i den sverste. Farven er hvid, og Ai« 
nene allene sorte. Vingerne have Haar paa Senerne, ligesom den forrige, samt 
brunaglige Puncter, hvilke giere paa de forreste 2 merke, men lidet kiendelige 
Tvcrbaand. Vommen er noget work. Findes ligeledes ved Vande og Elve.

Raphidia.

140) Raphida ophiopfis. Er lidet Infect af ustrdvanlig Skabning, 
formedelst der lanae fmale og cylindriffe Overliv,, der seer ud som en lang Hals. 
Hovedet er foran bredt, men bagril smalt; Fslehornene fine og lidet längere 
end Hovedet og Overlivet tilsammen; Vommen temmelig lang, ryk og trind; 
Vingerne fine og igiennemvoevede med Seener, ligesom en Hemerobius, de 
staae og paa Kant og have en Kantpunct, ligesom paa samme. Hele Insecters 
Legeme er fort og allene Vommens Sider guulstribede. Jeg har kun eenganz 
Pmdet den i nye Bygninger, hvor den nok var henbragt med Tommeret.
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Anatomist

Beskrivelse
over

et Foster med tvende Hoveder
af

H. Callifen.

Lcrst den 12te Januarii 1781.

et er ikke allene ved at vcere opmcrrksom paa Naturens ordentlige Gang og 
de bestandige Love, efter hvilke dens Virkninger bestyres; men end

og ved at iagttage dens Afvigelser fra den scedvanlige Orden, ot der banes Vei 
ril Kundskab, og aabneS ofte nye Adgange til at kige lidet ind i dens skiulte 
Vcerksteder.

Men Naturens Afvigelser fra dens almindelige Love ere faa og sieldne, 
det synes derfor at vcere af desto mere Vigtighed, at betragte dem nred Opmcerk- 
fomhed, naar de forekomme, da det er forst af mange samlede og hinanden lig
nende Tilfcelde man omsider kan blive i Stand til at udlede Slutninger. I 
denne Henseende har jeg troet, at det ikke kunne vcrre upasseligt efter det Kongel. 
Selskabs Hensigter ot forelcrgge samme en Beskrivelse over et Misfoster med 
tvende Hoveder, som for faa Aar siden blev fedt her i Byen af en Matros- 
Kone 35 Aar gammel, der forhen havde bragt trends levende Born tit Verden.

Bemeldte Moder til dette Misfoster havde imedens hendes Svangerskab, 
ester Mandens Udsigende, ikke formcerket noget nfcrdvanligt, som havde giort sår
deles Indtryk paa hendes Sind eller Indbildningskraft, og som man kunde til
skrive denne Fosterets usædvanlige Dannelse. Men ester Fodselen steete det, 

som 
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som almindelige« pleier at skee efter MisfostereS Fodseler. Moderen tilffrev 
denne Hcendelse det hastige Indtryk et Billede havde giort paa hendes Sind, 
som dog allerede nogle Aar iblant endeel andre var hängendes i hendes Kam
mer, og som forestillede Janus bifrons. Fod se len var og maatte nodvendig 
vcere langsom og besvarlig, dog blev den efter tvende Dages Fedsels Arbeide 
endt allene ved Naturens Virkning, det eene Hoveds naturlige Stilling i den 
everste Aabning af Bakkenet, som var meget vel dannet, gav den ellers ikke 
nduelige Jordemoder ingen Mistanke om noget «sædvanligt Tilfalde; ferst da 
det eene Hoved allerede var passeret de yderlige blode Fodsels-Veie, forundret 
over den Forhindring som endnu kunde forhale Fødselens Ende, opdagede hun 
paa den heire Side det andet Hoved, som da allerede var gaaet igiennem den 
overste Aabning af Bakkenet, og som nogle Timer derefter ogsaa blev fedt; 
hele Fødselen blev da hastig tilendebragt, og i Henseende til Navlestrengen, 
Morkogen og dets Afsondring var intet asvigcndes fra den naturlige Tilstand.

Moderens Barselseng var uden usadvanlige Tilfalde, eg hendes atleti
ske Helbred blev ved denne FedselS Handling aldeles ikke svakket eller forandret. 
Fosteret var ded, men dets meget fuldkomne Dannelse og friske Udseende, faa*  
velsom Moderens Forsikringer, at have sundet til tydelige Bevagelser af Bar
net kort føretit. Fedselens Begyndelse, gav tilfulde tilkiende, at Barnet var 
dod under Fødselen. IordemoderenS Bestrabelser ved Aareladning igiennem 
Navlestrengen, Badninger, IndblaSning af Luft i Lungerne, og andre op- 
vakkende Midler at bringe Barnet igien til Live var ogsaa forgieves. Jeg var 
fa a haldig ved IordemoderenS og en Vens Formagling at fa ae Barnet til Un
dersøgelse. Fosterets udvortes Dannelse fees af den fsrste Tabelle, det var et Pi
gebarn af en fuldkommen Bygning, af ioZ Punds Vagt, Haar og Negle 
vare som de plejer at vare paa suldbaarne Festere, dog havde de ikke den fulde 
Langde disse pleier at have.

Det havde tvende sarffildte Hoveder, af den ved nyefedte Børn sad- 
vanligeStørrelse, dog varFiguren for saavidt forandret, at Hovederne paa den 
Side de vendte imod hinanden vare mere stade end paa den udvortes Side, hvil
ket syntes at vare foraarsaget af Trykningen imod hinanden. Det heire Ho
ved, som det sidste der kom frem, havde lidt meget af Trykningen under Fød
selen, saa at Huden ikke alene paa adskillige Steder var beffadiget, men paa 

den 
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den hoire Side hvor os parietale Issebrende siden fandtes at være brækket, 
var en stor Samling af underlebet Blod. Disse Virkninger af Trykningen, 
den voldsomme Dreining Hals-Virvelbeeuene og den deri indfluttede Rygmarv 
nodvendig maatte være underkastet imedens det eene sidstfødte Hoved endnu var 
indklemt i den overste Aabniug af Bakkenet, har efter al Rimelighed og foraar« 
faget Barnets Dod.

Begge Ansigterne vare fuldkommen naturlige, hver Hoved havde sin 
særstildre Hals, fom hen imod Brystet ncermede sig mere og mere tilfammen, og 
ved den nederste Deel af Halfen stedte sammen. Paa dette Sted var imellem 
begge Halsene en bevcegelig Forheining ot finde, som siden blev opdaget at 
være et enkelt Noglebeen og et Skulderblad, Brystet var aldeles enkelt, men 
endeel bredere end det pleier at være ved andre Bern, Underlivet var oventil ili- 
gemaade bredere end sædvanlig, men neden til nærmede det sig til den naturlige 
Storrelse. Navlen og Navlestrengen var aldeles som den pleier at vare. Ar
mene vare fuldkommene af sædvanlig Tal, Figur og Storrelse, ligeledes Bec« 
nene, undtagen at Fodderne vare dreiede faaledes, at Saalerne (PlantX) af 
begge Fodderne vare dreiede ind og opad, som de pleier al være ved de faa 
kaldte Varis.

For des Høiere at kunde underfoge dette Misfosters indvortes Bygning, 
fpreitede jeg noget af den grovere Vox-Injccnon i Navlestrengens Vena, hvil
ken Blodaare jeg fandt ikkun enkelt, men tillige med de sædvanlige Pulsaarer 
noget storre end de pleie at være. Begge Hoveder og Halsene viiste aldeles in
gen Særdelesheder af Pulsaarernes og BlodaarerneS Uddeeling, faa og Ner
vene og de fandfelige Organa vare fuldkommen naturlige, hver Hals havde 
sine Hoved- og Hals.Pulsaarer (arterias carotides og vertebralas) sine 
venas jugulares ex og internas, sine nervos vagos, inttrcoftales 
recurrentes og ganglia cervicalia, ikkun de ydre Halsnerver gav plexus 
brachiales paa sædvanlig Maade fra sig, de indvortes derimod ikkun ubety
delige Mujkelgrene, Musklerne paa den indvortes Side af Halsene indplantede 
sig paa de imellemværende Nogle- og Skulderbeen. Huulheden af Brystet viiste 
mere mærkværdigt, omend ffiont denne var af betydelig Breede og Storrelse, 
faa var dog ikkun tvende Brysthinde-Sække, tvende Lunger, de sædvanlige 
Mediaftina anterius & pofterius, en Pericardium og et Hierte rilstæde.

Alle
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Alle anatomiske Beskrivelser af dobbelte Misfostere kommer deri overeens, at 
ikkun findes et Hierte i dem, dette synes derfor at vare en stadig og vis Indret
ning af Naturen, fom tydelig sigter til Barnets Conservation: Tvende Hierter 
vilde neppe med en fuldkommen lige Kraft kunde bevage Blodet til de faller 
Deele af begge Fosters, et derimod eller 2 fammenvoxne, fom ved de famme 
Muskel-Trende tratte sig fammen, giør hele Circulatrons-Systemet mere sikker; 
Uddeelingen af Aarerne var ganske fardeles. For at ikke blive keedfom- 
melig ved en lss og utydelig Beskrivelse af Aarernes Gang, har jeg sogr at 
afbilde dem i den anden Tabelle.

Hjertet syntes at vare dobbelt og fammenvoxen, da det ikke allene var 
meget storre end det pleier at vare, men endog de Furer paa Spidsen og den 
bageste Rand af Hiertet, saavelsom Hierte HreneS Tal og Aarernes Udspring 
af Hiertet viiste det. Den forste Figur afbilder Hiertet udtaget af Hiertepun- 
gen (Pericardium) og Udlober af de store Aarer, saaledes fom de fees fra 
Hjertets forreste og sverste Flade:

A. Er det forreste Hjertekammer (Ventriculus anterior) af det storre 
og hejre Hierte.

B. Det bageste Hjertekammer (Ventriculus pofterior) af samme Hierte.
C. Furen (8ulcus) hvoraf fees Gierdet (Septum) imellem begge Hierte- 

kamilterne.
D. Den ^ire Hiertefak (auricula dextra) af samme Hierte.
E. Den venstre Hiertefak.
F. Den venstre Hiertefak af det venstre Hierte.
G. Eu Deel af det mindre, venstre og noget bagtil med det storre hsire 

sammengroede Hierte.
H. Den opstigende store Pulsaare (aorta afcendens) af det hoire Hierte.
I. En Deel af den nedstigende store Pulsaare.
K. Den Hojre Nogleaare (arteria fubclavia dextra).
L. Stammen af den hoire Hoved-Pulsaare (Truncus arceriæ caroti

dis dextrae.
M. Stammen af den venstre Hoved-Pulsaare (carotis finiftra).
NN. En Deel af Lunge-Pulsaaren (arteria pulmonalis) som allene gik 

til den hoire Lunge.
Nye Saml, II. B. N O. Den
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O. Den tilbageforende Lungeaare (vena pulmonalis)*
P. En Deel af den ovre store Huulaare (vena cava superior).

Denne Huulaares Decking i tvende Hovedgrene, hvoraf den hoire gav 
" tvende tilbageforende Halsaarec (venas jugulares) til det hoire Ho

ved og den tilbageforende Nsgleaare^(venam fubclaviam) til den hoire 
Arm. Den venstre gav

RR. Tvende tilbageforende Halsaarer (venas jugulares) tit det venstre 
Hoved, og

S. Nsgleaaren til den venstre Arm.
T. En Deel af den mindre aorta fra det venstre og mindre Hierte, hvor 

tillige fees denne Pulsaares opstigende Deel og Krumning.
U. Den hoire Pnlsaare (carotis) til det venstre Hoved.
X. Den venstre Hoved-PulSaare til samme Hoved.
Y. Den nedstigende mindre aorta.
Z. Nogle-Pulsaaren (arteria fubclavia) til den venstre Arm.
a. Den venstre Lunge-Pulsaare (arteria pulmonalia finiftra).
b. Tubus arteriofus, som gaaer ind i den mindre aorta.

Den anden Figur viser Hjertet fra den bageste og underste Side, hel
dende med dens Grund eller brede Deel frem ad.

A. Den underste og bageste Flade af Hiertek.
BB. Den hoire Hiertescrk af det mindre Hierte.
C. Den venstre Hiertestrk af samme Hierle.
D. Det mindre og venstre Hierte.
E. Den mindre aorta med dens Udgang og Opstigning.
FF. De tvende Hoved-Pulsaarer (carotides) til det venstre Hoved.
G. Den nedstigende Deel af samme aorta.
H. Nogle-Pulsaaren (arteria fubclavia) til venstre Arm.
II. Den store Krumning denne aorta gior for at naae den anden store ned

stigende aorta, udi hvilken den indgaaer.
KK. Den venstre Lunge-Pulsaare.
L. Tubus arteriofus b i den ftrste Figur, hvis Indlob i aorta her 

fees.
M. Den venstre tilbageforende Lungeaare (vena pulmonalis).

NN.
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NN. Huulaarens Scrk (Saccus venæ cavæ).
O. Den opstigende Huulaare.
P. Den hsire tilbageforende Nsgleaare (vena fubclavia dextra).

De tilbagefereudeHalsaarer (venæ jugulares) til det hsire Hoved. 
RR, De tilbageforende Halsaarer til det venstre Hoved.
8. Den nedstigende Huulaare (vena cava defcendens).
T. Den anden og storre nedstigende aorta. 
UU. Hoved-Aarerne (carotides) til det hsire Hoved.
X. En Ring eller He, som den nedstigende aorta gisr.
Y. Nogle-PulSaaren til den hsire Arm.
Z. Den hsire Lunge-Pulsaare.
a. (Bn Tubus arteriofus, fom ikke kan sees, men paa det Sted gaaer 

imellem Lunge-Pulsaaren og Begyndelsen af den nedstigende aorta.
b. Den hsire tilbageforende Lungaare (vena pulmonalis dextra).
c. Den hsire Hierteftrk af det stsrre og hsire Hierte.
d. Den venstre Hierteftek af samme Hierte.

Lungerne vare af den ftedvanlige Figur, allene noget sterrr, hver af dem 
havde sit eget Luftror (arteria afpera) som uden Deeling gik til denne Lunge 
allene, de havde og hver sin egen Arterie og Vene, som gik til Hjertet paa 
forskiellige Steder, Glandula Thymus var naturlig, dog storre end som 
scrdvanlig. Distributionen af Nerverne var saaledes, at begge Nervi vagi 
geleide ocfophagum paa hver Side igiennem diaphragma. De udven
dige Intercostal-Nerver gjorde uden til deres ftedvanlige Ganglia og Grene, 
men de indvendige gav ikkun fmaa ubetydelige Grene, alle 4 Intercostal-Ner
ver giennemborede endelig Mellemgulvet paa forffiellige Steder.

Ved Aabningen af Underlivet fandtes 2 ftrrfkildte Maver af scrdvanlig 
Figur og forffiellig Storrelse, hver med sin egen Mavepibe (ofophagus) og 
hver sin egen Pylorus og Tolvsinger-Tarm, men forend de kom til den anden 
Krumning, stedte de sammen og formeerte derefter ikkun en Tarm-Kanal.

Dette er forestillet i den anden Tabelle, hvorpaa sees begge Ventriculi 
af ulige Stsrrelse.

N 2 AA.
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A A. Begge Mavepiber.
BB. Pylori og Inteftini duodeni Begyndelse. 
C. Deres Sammenfletning i en Tarmhuulhed.

Leveren var storre end scedvanlig, dog kun enkelt og forsynet med <tt 
Galdegang, som indborede sig i det enkelte Duoderhum. Det store Omen
tum fulgte begge Maver og var for Resten som scedvanlig. Men der fandtes 
Z mindre Omenta, et i den mindre Krumning af hver Mave, og det tredie 
imellem begge Maver, alle 3 saavelsom det store Omentum lode sig igiennem 
den Winslovflke Aabning opblcese. Ved de evrige Indvolde i Underlivet var 
aldeles intet usædvanligt. De sire Intercostal-Nerver, saavelsom de fire Ner
ver af det 8de Par formerede et stort ganglion femilunare, hvoraf, efter 
den almindelige Orden, Plexus blevc formerede.

Mellemgulvet havde 4 Crura til Giennemgang for begge Mavepiber, 
een Aabning for Aorta og een til Vena cava.

Den tredie Tabelle viser Skelettet, hvis begge Hoveder (Pig. 1.) vare 
af naturlig Dannelse, undtagen nt den indvendige Side var mere flad paa begge, 
formodentlig af Hovedernes Sammentrykning imod hinanden; den udvendige 
Side var mere convex. Begge Columnæ vertebrarum (Fig. 2.) lige til 
Spidsen af Ofla coccygis vare as scedvanlig Figur og Sammenfletning; ud, 
vendig vare Ribbene paa soedvanlig Maade dannede og foreenede med Virvel- 
bene, men indad imellem begge Rygradene vare Udvoxninger eller Rudimenta 
af Ribbeen, som foreenede begge Rygradene tilsammen bagtil.

Brystbenet (Sternum) var meget breedt, og viiste store og dobbelte 
Ossifications-Puncter; paa Midten af den overste Deel af Brystbenet var det 
iredie Nogle- eller Kravebeen (Clavicula) befcestet, dette gik frem midt imellem 
begge Hals-Virvelbene, og havde et tredie Skulderblad (Fig. 2 a) af sårdeles 
Dannelse, som sad imellem de tvende Rygrade. Dette Skulderblad havde og 
sine scerdeles Muskler til Bevcegelse, alle andre Been vare af den fledvanlige 
Dannelse.

Bemærkelser over Misfostere findes ikke sielden. I de gode og troevcrr- 
dige Skrifter er henimod 600 tilstcede, men meget sielden ere dog anatomiske 
Beskrivelser deraf, da iblanr denne Mcrngde neppe 60, og de fleste endda me
get loseligen findes anatomisk bepkrevne.

Kund<
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Kundskab om den udvortes Dannelse nf Mis fo stere og deres Afbildning 
synes allene nt tilfredsstille en unyttig NySgierrighed, det er heller ikke ot nægte, 
at af Misfostere ikke kan haves den sande og udvidede Nytte, som nf Efterforsk, 
ning og anatomisk Kundskab om den bestandige og sædvanlige Bygning nf det 
menneskelige Legeme, men det er dog behageligt, nt finde Naturens Handlin
ger felv i fine Afvigelser bestemte, ordentlige og passende; og ikke sielden inde
holder anatomiske Beffrivelser af Monftra, en Sæd til Sandhed, som al
drig af den sædvanlige Legemets Bygning kunde have været udledet.

Iblant Misfostere i Almindelighed, synes de som enten aldeles eller dog 
til de betydeligste Decle af Legemet ere dobbelte, nt vcere de mærkværdigste. Af 
disse, hvoraf omtrent 185 Efterretninger kan samles, som bære Præg af Sand
heden, ere de almindeligste, hvor tvende hele Fostere paa een eller anden Deel 
ere sammenvoxne, af det Slags har den asdode Hr. von Haller efterladt 0- 
€11 ypperlig Beskrivelse.

Der findes nf disse fuldkommen dobbelte Fostere næsten 70 bemærkede, og 
mærkværdigt er det, nt jo mere Monftra fra dette Slags afvige, jo sieldnere 
ere de.

Afdem som har ikkun et Bækken, men 2 Hoveder, 2 Bryste og 2 eller 
3 Been, findes 45 anmærkede; af dem som ikkun havde et Hoved, men Lege
met paa adskillige Maader dobbelt 40; af dem hvor et mindre Foster var sam- 
menvoxet med et storre fuldkomment 17; og endelig af dem som med 2 Hoveder 
ikkun havde en Krop og sædvanlige Lemmer 13, og af alle disse er næsten to tre- 
biedeel af det andet Kion. Jeg overgaaer den Mængde af andre udvortes Van
skabninger paa enkelte Legemets Deele, saa og Forsætninger og Forandringer af 
Indvoldene, dobbelt Blære, Moder og Moderskede, as hvilke fidste jeg i 
Colleétaneis Hafn. har bekiendtgiort nogle. Iligemaade de mange Be
skrivelser nf vanskabte Dyr, saa og de som allene efter Traditiones ere be
skrevne , og de som mere synes at være anferte til at opvække Forundring og 
Overtroe, end nt stadfæste Sandheden. Iblant de Misfostere med 2 Hoveder 
og en Krop, som nogenledes ligner dette nu beskrevne, eller i det mindste dog 
har ikkun et Bækken, er især Beffrivelser i Auguftino, Jacobo RufHo, 
Buchanano, Paræo, Riolano, Bianchi, Schenkio, Brunero, Morris, 
Lemmery, Sculceto.

N 3 Nnar



102 G Om et Foster med tvende Hoveder.

Naar man sammenligner de anatomiske Beskrivelser af flige Vanskab- 
tunger i Almindelighed, faa finder vi i det Hele, at de ere saaledes byggede, 
<tt hver Deel har en tilstrækkelig Marngde af Blodkar og Nerver, og staaer i saa« 
dan Forbindelse med det Hele, at intet fattes til Livs og Helbreds muelige Con
servation. Naar og fligt et Misfoster har levet og voxel i Moderen den hele 
Tid af Svangerskabet, kan man med stsrste Rimelighed flutte, ar Livet ogfaa 
uden for Moderen efter Fodselen kan vedblive. Erfarenhed stadfcester og, at 
sammenvoxne og med betydelige dobbelte Deele forsynede Misfostere ikke allene 
har levet, men og har levet sunde; ja endeel har opnaaet en moden og nogle en 
hoi Alder.

Af det Slags hvor et fuldkommen Foster har baaret paa et mindre som 
var sammenvoxet ved Brystet, finder vi mcerkvcrrdige Exempler i vores Bar- 
tholins anatomiske Historier, i Paræo, Columbo, Langio, Beriverio, 
Borello og Valisnero, t TransaÉtionibus Philofophicis, i Aétis
N. C., i AQis Ac. Sc. Parif m. v. De fleste af disse har opnaaet en 
moden Alder, nogle har havt strrskildte, andre falleds Folelser, nogle ere dode 
tilsammen; ved andre har det eene Foster betydelig overlevet det andet.

Af dem hvor 2 fuldkomne Fostere ved Brystet vare sammengroede og 
som har beholdt Livet, finder vi iblanr andre Exempler i Ruyifch, i Journal 
des Scavans, i Commentariis Litterariis Norimb., i Scriptis 
Academ. Sc. Parif

I Journal de Trevoux bliver en Tvillinge-Fedning 10 Aar gam
mel beskreven, som var sammenvoxen ved den bageste Deel af Hovedet. Iblant 
de Misfostere som havde 2 Hoveder og ikkun et Bakken, og ligner vores be
skrevne, har adskillige, som af de forhen citerede Antores ere anmærkede, be
holdt Livet og opnaaet en fuldkommen Alder. Martinez taler iligemaade om 
en Mand med 2 Hoveder, som blev baarer omkring i Madrit for at vises for 
Penge.

Jeg vil ikke keede det Kongel. Scelskab med at anfsre flere Vidnesbyrd, 
da disse ere tilstrækkelige til ae vise, at de enten aldeles eller dog ved de betyde
ligste Deele, dobbelte Fostere kan leve og ere almindeligen af Naturen forsy
nede med de Organer, som notwendig udfocdres til Livets Underholdning. Ikke 
allene ved Menneskene, men ogfaa ved Dyr viser Naturen den sanune Omhyg

gelighed
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getighed for Livets Vedligeholdelse, endog ved de usadvanlig dannede Skab, 
ninger. Linné har seel en voxen Slange med 2 Hoveder. Gislerius har 
lange fodt en Skildpade med 2 Hoveder. Buchner fbrtcdkr, (it ^ong Lud
vig den XV har skudt en Hind med 2 Hoveder; ja Plinius har allerede feet 
en voxen Tyr med 4 Hine. Slige Misfostere kan altsaa leve, om de ikke ved 
<n tilstedende Handelse bliver Livet berovet.

I aldre Tider, da Overtroe og Vankundighed endnu mere bestemte Fol
kets Tankemaade og Handlinger, giorde man sig ingen Umage for at vedlige
holde flige Misforsteres Liv, men overlod dein til deres egen Skiebne, for- 
femte de nodvendige Redningsmidler, og ikke sielden ftlv berovede dem Livet. 
Dr. Luther yttrede endnu noget af denne Tankemaade: derfor sinde vi den 
florste Deel levende Misfostere forst i de nyere Tider. Men endffiont vi i 
vore Tider vel ikke fra denne Side have at frygte for flige Fostcres Undergang; 
faa er dog en anden og naturlig Aarsag, som altid udsaner deres Liv for stor 
Fare, men denne ligger ncesten allene i Fodselens Handlingen. Om Bakkenet 
af Moderen er snever, eller og ikkun af en maadelig Viide; eller Stillingen 
af Barnet er ikke aldeles fordcelagtig eller af Fodseleshielperen ikke med megen 
Forsigtighed bliver behandlet, saa synes det at vare ncesten physisk umueligt, ae 
ct Foster med 2 fuldkomne Hoveder kan komme levende til Verden, det maae 
enten ved den langvarige Trykning i Moderens Bakken og isar den overste 
Aabning omkomme, eller naar ikke begge Hoveder paa engang kan gaae igien- 
nem Bakkenets Aabninger, maae Hals-Virvelbenene af det eene Hoved, ester, 
og imedens det andet er fremkommet, faa voldsom dreieS, at derved Rygmar
ven betydelig maae lide; eller og den fremkomne Deel bliver af Iordemoderen 
faa voldsom trukket, at derved foraarsages Barnets Dod, hvilket sidste faa 
get mere er at befrygte, som oftest den sande Beskaffenhed af Fosteret ikke tid
lig kan blive opdaget, men sadvanlig bliver taget for en naturlig Tvitting-Fodsel. 
Naar derimod Moderens Bakken i alle sine Dimensioner og Deele er af fuld
kommen Slerrelse, kan Misfostere med 2 fuldkomne Hoveder ikke allene levende 
fodes uden KonstenS Hielp, men ogfaa naar FodfelS-Handlingen gaaer meget 
langsomt og begge Hoveder tilsammen indtrader i Bakkenets Aabninger, ved 
Tangens Hielp befordres og Fosterets Liv derved frelses. Ved det beskrevne 
Foster seer man, at det hoire Hoved isar haver lidt en voldsom Trykning, da 

det
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det udvendige os parietale er brudt, og det er uden Tvivl denne Trykning 
som har foraarsagec Barnets Dod.

Man har fra de aldste Tider af strabt ar udfinde Aarsagen ril Misfo- 
stere, og hvorfor den Dannelse af og til saa betydelig afviger fra den naturlige 
Skabning. Fra de crldste Tider af har man troet, at Modrenes Indbildnings
kraft kunde have Indflydelse j Fosterers Dannelse. 5 Heliodoro, Sorano, 
Oppiano, Empedocle, Plutarcho, Galeno, Plinio finde vi denne Forkla
ring. Denne Hypothese, som ogsaa iblant de nyere, isar Male branche, har 
forsvaret og Haller saa fyndig igiendrevet, er vift nok den almindeligste, og vil 
altid finde en Srettei det menneskelige Hierres Tilboielighed ril hellere ar faste 
Troe ril det Meraculose og til en Mangde tvetydige Erfaringer, end til at er- 
kiende sin Uvidenhed. Iblant den store Mangde Observationer, hvor stacke 
Sindsbevagelser, som Skrak, Vrede eller Langsel have givet Anledning 
til adskillige Vanskabninger, ere ikke een eeneste som jo i denne Henseende er saa 
uvis, at nasten intet deraf med nogen Rimelighed kan siutteö. De allerfleste 
opdager fsrft den foregivne Aarfag efter Fodselen, og der maatte i Sandhed 
vare meget sart, om i de 9 Maaneder af Svangerskabet ikke skulde vare han
der noget, som nogenledes kunde trakkes derhen. Af samme Slags er ogfaa 
det Billede, som skulde Have givet Anledning til del beskrevne Misfoster, 
hvorpaa vist ikke var bleven tankt, om denne Handelst ikke var indlobet. Vi 
seer daglig, at de Fruentimmer, som er af den folsomste og bevageligsteSinds- 
og Legems-Forfatning, igiennemgaaer i alle Perioder af Svangerskabet de hef
tigste Sindsbevagelser, uden nogen Indflydelse pan Fosteret; andre, som un
der anholdende Indbildning og heftigste Frygt for at bringe Misfostere til Ver
den, foder sunde Born; vi seer ar Planteriget, hvor Sielevirkninger ikke kan 
antages, bringe en Mangde Vanskabninger frem; og endelig, at i det hele 
Dyrrige medfodle Brak, Hareskaar, Udvoxninger, Pletter, Drejninger, for
eger eller formindsket Tal af Deelene, forkeert Leie og andre urigtige Dannel
ser forekomme, uden at mindste Grund dertil or at opdage. Jeg vil af Haller 
ikke anfore de physiologiske Grunde, Hvilket i det Hele viser, at Sielens Virk
ninger ikke vel kan give Anledning til Misfostere i Almindelighed, og ifar til 
de dobbelte Fostere.

Ligefaa
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Ligesaa lidet og endnu meget mindre kan man antage, at flige dobbelte 
Fosters dannes af Levninger af to scerjkildte Fosters, fom ved en Hcendelse, Tryk
ning eller mekaniske Krcefter paa denne Maade vare voxede fammen, deres Byg
ning er alt for nsiagkig sammenstemmende, og alt for fuld af guddommelig Kunst, 
at man kunde troe dette.

Den sande Aarfag til Misfostere er og vil maaskee altid blive skiult for 
Menneskene; men saa meget kan vi med Vished flutte, at Grundvolden maae 
allene ligge i de forste Stamina af Fosterets Udvikling.

Allerede i Hjertet, som den forste levendes Punkt det menneskelige fvage 
Syn kan opdage, maae Grunden v«re tilsinde, helst i dobbelte Fosters, da de 
ikkun ere forsynede med et Hjerte. Det synes, at Skaberen har fastsat Spe
cies i Naturens Riger, som aldrig vil forogeS eller formindskes, men i disse 
Grcendser har han tilladt Afvigelser i Henseende til Farven, Storrelsen, Leis, 
Figur m. v., og en agtsom Naturforsker vil ogsaa i Vanskabninger tiende dm 
Almægtiges Finger.

Nye Saml. IL B. O H.
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om

en Cnr paa et blindfodt Pigebarn 9 Aar gammel.

er vist en smigrende Fordecl for en practisk Lage, som belonner til stsrste 
Deel den Bekymring og Besværlighed, hvormed han daglig er omgi-

ver, naar han kan have Leilighed ar frelse er Menneffe fra en nar og vis Dod: 
eller naar han kan satte et Menneske i den Stand, at nyde LivetS Lyksalighe
der, som ellers maatte vare tabte for ham. Chirurgien synes i den Henseende 
tit have en vis Fortrin for Medicinen; mange haldige chirurgiske Operationer 
viser uimodsigelig og nasten med en mathematijk Vished Konstens Virksomhed; 
hvorimod Medicinens Virkninger synes at vare meer lkiulte, og ikke sielden til
egnes det Konsten, hvad dog Naturen allene har frembragt.

Det glader mig ved denne narvarende Beretning at kunde deelagtiggiore 
det Kongel. Vidensk. Salskab i den Forneielse, jeg for nogen Tid har havt 

, ved at forskaffe et Barn sit Syn, som fra Moders Liv var blind fedt til Ver
den, som uden Konstens Hielp, upaatvivlig bestandig, havde maattet vare en 
af de ypperligste Sandsers Brug berovet, og derved have savnet Kundskaben 
om alle de Vellyster og Herligheder i Naturen, hvilke Skaberen igiennem Sy« 
nets Varktoier saa rigelige« udoser i fornuftige Skabningers Siele.

Barnet var en Pige fra Alfen, nar ved Sonderborg, af Bondestanden, 
9 Aar gammel. Hun havde en medfodt Star paa begge Ainene. Staren 
var meer hvid end graae, forsynet med morke Striber, syntes ot vare noget 
indtrykket paa den forreste Flade, og lovede derfor ikke det lykkeligste Udfald af 
Operationen. Ved stark Lysning kunde hun neppe skille Lys fra mork, thi 
pupilla var stark sammentrukken; men ved et meget svag Lys, som narmede 
sig til Morken, hvorved pupilla var stark ndvidet, knude hun noget bedre 
tiende Lysningen, dog uden at adskille de omkringstaaende Objecter.

Da BarnetS Foraldre var fattige, saa var hendes Opdragelse og Siele- 
EvnerS Dyrkelse aldeles forsomt, og hun allene opvoxet under Naturens Han

der. 
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der. Eenfoldig, som under disse Omstændigheder stedvanlig, syntes hun saa 
meget meer, da hende alle de Kundskaber og Erfaringer, som Synet kunde 
tilvejebringe, aldeles manglede. Jeg kunde derfor ikke fuldkommen have den 
Fornolelse at udvikle Forskiellen af hendes Forestillinger om de adskillige Ting, 
som fandtes omkring hende, for at ligne dem med dem, som Synet tillige med 
andre SandserS Hielp forffaffer os: dog kunde jeg tydelig marke, at hendes 
andre Sandstrs Folelfer var ulige skarpere og finere, end andre Menneskers. 
Den mindste uvandte Lyd giorde hende opmcerkfom. Lydet allene af UhretS 
Bevcegelfe i min Lomme, som jeg selv ikke kunde fornemme, tildrog sig hendes 
Opmcrrksomhed, og hun spurgte hvad det skulde betyde. Hendes Folelse med 
Fingerne var overmande noiagtig: saa at en enkelt Silketraad, som ved nogle 
indspundne Silkeormes Tilstcrdevcerelse var ved Haanden, for hende var meget 
kiendelig. Naar jeg gav hende tvende Klcedcprover af lige Fiinhed og Stor- 
relse, kunde hun finde Forffiel, naar Farven var meget forskiellig, som hvid, 
sort eller hoirod, dog uden at kunde bestemme, hvori Forskiellen bestod.

Det er meget almindelig, og vi seer det strdvanlig, at ved en eller an
den Sandses, og ister Synets Mangel, de andre Sandser ved noiagtigere An- 
vendning og Agtpaagivenhed saalcdeS bliver skicrrpede, at derved Mangeln bli
ver mindre folelig. Det er meget naturlig, at vi udvcelger den letteste Vei at 
samle Kundffab og Erfaringer paa, og naar Synet viser os den, saa forsom
mer vi FolelsenS, Lugtens eller HorelstnS noiagtige Anvendning til dette Hie- 
meed. De menneskelige SandserS Brug kunde vist i Henseende til Redska
bernes Bygning blive langt fuldkomnere end de almindelig ere, om de bestan
dig med den mueligste Flid og Agtpaagisenhed bleve anvendte og ovede. Mm 
lille Patient kunde og giore de stedvanlige og tidt igientagne Forretninger med 
den samme Noiagtighed, som om de vare leedte ved Synet. Hun kunde efter 
Moderens Beretning i deres eget Huns finde Sengen, Bordet m. v., gaae i 
Gaarden, klcede sig af og paa, finde Munden, Nossen, Hinene, den store 
Taae rc. med den samme Noiagtighed som om hun kunde see.

Omendsikiont jeg giorde mig megen Umage, at giore hende de Fordeele 
og Behageligheder begribelig, som Synet forskasser os, og som hun formo
dentlig selv kunde vente at vinde ved at blive opereret; saa syntes hun dog me
get ligegyldig derved, og uvillig ar underkaste sig Operationen. Allene Over-

O 2 talelsec 
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ralelftr af hendes Moder, og Lofterom Mad og Drikke, som hun elskede, for- 
maaede hende dertil, og gjorde det, som derimod Lofter om nye Klader og 
Pynt ikke kunde udvirke. Saa vist er der, hvad alk en gammel Philosoph har 
lcrrt, at det er umuelig at vare ulykkelig ved Mangeln af det Gode, hvilket 
man ikke kiender, og hvorom man ingen Begreb har.

Andre har allerede bemarket tillige med mig, at blindfodte Folkes Aine som 
oftest har en fremmed, ulige og hastig Bevagelse, som synes ikke saa meget Villien un
derkastet, som ved dem som kan see. Musklerne har ved de forste ikke acquireret den 
Fcrrdighed ogAvelse, al vende Ainene med Fastighed til visse Objecta, ogafsamme 
Aarsag er det, at nyefedte Born pleie ar ffeele, indkil de ved Avelsen og igien- 
tagne Erfaringer (cm at vende Linene lige imod de Objecter, som de vil be
tragte. Denne Omstændighed var ogsaa ved denne Pige tilstade, hvilket gjorde 
Operationen meget vanskelig, iscer da den blev foretaget i en Kielder, under et 
falsk LyS, som ved Refractionen af Solens Srraaler blev foraarsaget. Jeg 
troede heller at maatte veelge Depressionen afStaren, fremfor Extractionen, da 
den forste iblant de mange Star-Operationer, endog de tynde og usammenhan- 
gende, jeg har havt Leilighed at giore, allctider for mig har havt et haldigere 
Udfald, og desuden den uordentlige Bevcegelse af ^Zier giorde Extractionen meer 
usikkert og vanskelig. Jeg giorde da Operationen med den scedvanlige runde 
Naal efter St.Yves Methode. Paa der venstre Hie, hvorpaa jeg forst giorde 
Operationen, var Staren temmelig haard, Kristalhinden klar og ingen opac 
mucus interfil'd al i s tilstade, Depressionen vilde ogsaa have skeet hastig og 
let, om ikke den Syges Urolighed havde giort den meer vanskelig og besvcerlig.

En praclisk Lage har ofte Leilighed, isar ved Udovelsen af Chirurgien, 
at see hos de Syge hastige Anfald af Smerter, Angst, Frygt, Haab, Glade, 
Forundring og Taknemmelighed, men sielden er den kommet mig for med saa- 
dan Hastighed, som narmede sig til Raftrie, som hos denne Pige, da hun 
ved Starens Nedtrykning sik det forste Glimt af Verden: jeg var nod til at lade 
hende med Magt holde indtil Operationen var endt og Hiet tilbunden, da hun 
ogsaa snart igien kom til sin forrige rolige Sindsforfatning. Hun bad mig selv 
at operere hende ogsaa paa det andet Aie, og jeg foiede hende saa meget hellere 
deri, da Foraldrenes fattige Omftandigher ikke tillod en lange Ophold i Byen, 
og den Syge lovede ved den Operation ar vare meer rolig, om lige Folelser ved 

Starens 
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St«renS Nedtrykning ffulde foraarfages. Staren var meget bled og af det 
melkagtige Slags. Nedtrykningen var derfor ikke muelig, og jeg strable kuns 
ved Naalens adffillige Bevcrgelfer, vel at destruere Kristal-Kapfeln, for at be
fordre Reforbtioncn. Hun gav ikke de samme Tegn paa Forundring og Glade 
tilkiende, hvorpaa hun selv saavel som de narstaaende vare forbereedte, siden 
puppilla under Operationen ikke blev befrier fra det opace Legeme Efterår 
begge Hine vare forbundne, blev huil strax bragt i Sengen paa et morkt Sted. 
Hinenes Nerver er efter Skar-Operarionen i Almindelighed, og isar ved Vlind- 
fodre, saa lidet vandte til lyse StraalerS Indlrykke, al de uden betydelig Fare 
ei kunde raale den. Jeg har saavel her som udenlands seer mange Exempler, 
hvor Operateuren ikke har kunder imedstaae denFornoielse eller Forfængelighed, ar 
forevise Patienten strax efter Operationen adffillige Objecta, og derved paa en
gang rilinretgiorr Frugterne af en velgjort Operation og foraarsaget en ulcrgelig 
Blindhed.

Ved Eftersporgftl, hvorledes det var forekommet hende under Opera
tionen, kunde hun ikke giere anden Oplysning, end at hun havde feer en me
get stcerk Klarhed, fom havde sat hende ud af sig selv, uden at hun kunde giere 
noiere Forklaring derom.

Tilfaldene efter Operationen vare meget gelinde, og udkrcevede ikkun de 
scrdvaulige Midler. Efter ti Dages Forlob aabnede jeg Hinene ved et maade- 
ligtLyS, og havde den Fornoielse, at see beggej pupiller sorte og klare, saavel 
paa det Hie, hvorStceren var fast, som ogsaa paa det, hvor den var flydende. 
Erfaringen har ofte Icvrt mig, ar ogsaa flydende Stccrer kan hceldig opereres med 
Naalen, ikke ved Nedtrykning, som under disse Omstændigheder er umuelig, 
men ved en stcerk Dissolution af Kristal-Capseln og Bevægelsen af den flydende 
Stcer; da som oftest Stceren ved de indsugende Aarer bliver optaget; jeg siger 
som oftest, og ikke alletider, thi Syftema reforbens er ikke ved alle af lige 
Virksomhed, ei heller er en Operation alletider tilstrækkelig til nt foraarsage den; 
jeg har adffillige Gange ved Melkstceren igienraget Operationen 3 Gange i 4 
Uger, naar Tilfaldene har tilladt det, og har endelig reusseret at befordre deus 
Indsugning.

Min lille Patient fem ved Hinenes Aabning »testen i samme Agitation, 
som under Operationen; jeg var derfor nsdt til hastig at lukke dem, og siden 

O 3 daglig



no C*  Om en Eur paa et blindfodt Pigebarn, 

daglig at aabne dem noget, forst ved et svagt Lys og en meget kort Tid, og 
siden lcengere og ved et stärkere Lys. Tre Uger efter Operationen knnde hun 
vare med ubedcekkede Hine, og uden alt for heftige Sindsbevcegelftr taale de 
mange Indtryk, som denne nye Sands og de mange fremmede Forestillinger 
af de Objecter som var omkring hende gav Anledning til.

Jeg vil ikke keede Scelffaber med en vidtloftg Fortcrlning af smaa Om- 
sicrndigheder, som for mig dog ikke var ubehagelig ak anmcrrke, men allene til« 
foie nogle almindelige Anmærkninger, som kunde endog vcrre mcrrkvorrdig for 
en Naturforsker, og som rildcels kommer overeens med de faae bekiendte An
mcrrkninger om Forholden af Synet ved blindfodre Folk, som er hjulpet til denne 
Sandses Brug.

Legemer, som er omkring 06, gier en ganffe anden Forestilling i Sie
len, naar vi undersogcr dem ved Folelsen, end naar vi seer dem. De Ting, 
som min lille Patient var vandt ril at have daglig i Hcenderne, syntes hende al
deles ubekiendte naar hun faae dem, som for Ex. en Nogle, hun pleiede at 
have i Lommen, en lille Pengebosse, hendes Klcrder m. v., efterat hun havde 
feet dem, maakte hun forst fole dem, og da forst, efterat have brugt begge 
Sandser > lærte hun at tiende dem; uaar jeg gav hende en Kugle, og lod hende 
fsrst fole og siden fee dem, var hun ikke i Stand til at kunde ffille det runde 
Legeme fra det kantede ved Synet allene, sorend hun saae og folede dem tillige. 
Ligesaa fremmed var hende Distancerne, langt fra vcrrende Ting, som Husene 
paa den anden Side af Gaden, troede hun ar vare saa ncrr hende, at hun kunde 
rage dem med Hcenderne; naar hun vilde tage noget med Hcenderne, rakte hun 
vel derefter i en direct Linie, dog altid enten for nar ved Hinene eller for langt 
derfra; jeg kunde dog ikke mcerke ar hun havde denne Forestilling, at de frem
mede Legemer var saa ncrr ved Hinene, ligesom de var i contact sammen, som 
i den of Chefelden i Philofophical Transaktioner anforte Observation 
om en Blindfodt, som ved Operationen havde faaet Synet, er anmcerket: men 
naar hun ffulde rcekke efter noget, ffeete det bestandig i nogen Distance fra Hinene.

Farvernes Forffiel saae hun iscrr med megen Fornoielse og Forundring, 
og syntes at have havt langt andre Forestillinger derom, forend hun kunde see 
dem. Man gav sig engang megen Umage at give en Blindfodt en Idee om 
Farverne; han begreb med hans Forstand den hele Lcrre om Lyset og Farverne;

me» 
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menda man efter al anvendt Flid spurgte ham, hvormed han vel vilde ligne 
en hoirod Farve, troede han at kunde ligne den best med Lyden af en Trompete. 
Saa vist er det, at Synet bestaaer i en Samling af Erfaringer, som vedAietS 
Vcerkroier bliver Sielen communicerede, og at vi maae lcrre at see, ligesom vi 
lcere at tale.

Min Patient vidste, fsrend hnn fik Synet, hvilket der var overst og 
nederst, at det forste vendte til hendes Hoved, og det sidste til Fodderne, men 
jeg kunde ikke mcerke, ar hun faae Objecterne omvendt; naar jeg gav hende en 
liden Stok med en Guldknap, og bad hende at rcekke efter det klare Sted, rak
kede hun op eller ned ad, ligesom den var vendt til, og ligesaa forholdt det sig 
ved andre stige Forsog, saa at det ikke synes efter disse Experimenter, at de ud
vortes Legemers Figur bliver i en omvendt Stilling igiennem Hiers Varkroier 
Sielen communicerede.

Alle Erfaringer om blindfsdte Folk, fom er kommet til deres Snn, kom
mer overeens deri, at Lyset, klare, glimrende, glatte, regulaire Legemer og 
de lyse Farver, har kommet dem mere behagelig og smukke for, som de imod- 
satte, og det samme observerede jeg ogsaa ved denne Pige.

Saa fremmed Verden var for hende forend hun fik Synet, saa hastig 
syntes hun at blive bekiendt med den, i at bedsmme Distancerne, Farverne og 
Figuren af Legemerne: i de faae Dage hun opholdte sig her efterår Hinene var 
aabnede paa hende, kunde jeg daglig tiende Sporerne paa foroget Kundskab. 
En altfor stark Brug af hendes nye Sands, som jeg ved de alvorligste Fore
stillinger ikke kunde asvcerge, tildrog hende en let Hiebetcrndelse, som dog ikke 
kunde fraholde hende at efterkomme den Lcengsel hun havde at komme hiem. Hun 
reiste 3 Uger efter Operationen lykkelig og fornoier med Skibslejlighed til sin Fs- 
debye. Og adssillige mundtlige Efterretninger og tilsendte Landets Producter 
har givet mig den angenemme Forsikring om hendes vedvarende Syn, og hen
des Erkiendrlighed.

Den nu vcerende Regimentö-Feldskicerkiceardi, og adskillige andre af 
mine Elever var tilstcrde ved Operationen, og mine Colleger de Herrer Professo
res Saxtorph og Tode har feet hendes Tilstand forend hun forlod Byen.

Om
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S^blant de mange fortreffelige Indretninger, som skylde vor Nordens Titus 

deres Oprindelse, og foreviger den milde Friderich den §teS Minde, er 
Födselhufers Indretning i Friderichs Hospital ikke en afde ringeste.

Denne ypperlige Stiftelses Beskaffenhed, Indretning og Nytte ffal vare 
Formaalet for denne Afhandling, ikke allene for saavidt den er vårdiget det Kon
gelige Navn, men mere formedelst den faderlige Omhue, som den ommeste 
Konge viiste ved dette Huses Stiftelse imod utallige forladte og ulykkelige Modre. 
Disse, som af Skamfuldhed og Forhaanelse over deres hemmelige Svangerskab 
tit bragtes til den Heide af Fortvivlelse, at de i Steden for at angre derer Feil, 
forglemte Gud, dem selv og deres Pligter, lagte mordiffe Hander paa deres 
uskyldige Fostre, henstengte dem i Gravene, drabte dem saafnart de kom for 
Lyset, eller lonligen qvalte dem, forend de endnu forlede Moderens Skiod, fin
de her en Tilflugt i deres smertelige Tilstand, og undgaae den farlige Fristelse, 
at skiule deres Vanare ved at berove den Spade sit Liv.

Fodsels-Videnskaben skylder og denne majestatiske Anstalt sin Fremvext 
og Flor i disse Riger. Fra den Tid af det pragtige Jodselshuue blev stiftet i 

Friderichs 

Om den Tilvez't, Forbedring og Nytte

som

Fodselsvidenffaben har vundet i Danmark 
ved 

Fodsels-Hospitalets Stiftelse 
i Kisbenhavn

opteft i Videnskabernes Salskab den yde Februarii 1781 

af 

Matthias Saxtorph.
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Friderichs Hospitas, tog Videnskaben sit Scvde iblant os Dansse, og Stiftel
sen blev ikke allene en Tilflugt for hemmelig besvangrede Modre, men tillige en 
offentlig Skole, hvori Fodselshielpcre undervifts, dannes og oplcrres. Ei 
allene de anseeligste blank de dansse Lceger, til hvis Omsorg de hsieste Personers 
Sundhed og Liv er anbetroet; men endog de fom skal udbrede Videnskaben over 
hele Landet, og andre fom daglig udstrække deres hielperige Hander til dem der 
sukke under Fodftlsaagct, i Fare for ar omkomme i det Aieblik, de venter at 
berige Staten med Borgere, rakke allerede denne ypperlige Stiftelse for den 
Lårdom og Avekse, hvormed de redde disse Staten saa vigtige Liv sra den gru
somme ødelæggelse, som fordum Vanvittigheds toilelose Raftrie eller Natu
rens ublide Skiebne truede dem med.

Uforglemmelige Alders som vidner om saa vigtig en Videnskabs Op
komst og Fremgang i vort Fædreneland, om saa stor en Stifters Velgierning 
og Viisdoni, der under samme Tag viser Kongelig Medlidenhed mod Skrebe- 
lige, Tilflugtssted for Usselhed og majestauiss Beskyttelse for FodselS-Viden
skaben.

Lcenge nok ventede denne betydelige Deel af Lcegekonsten, fom overladt 
Fruentimret allene til Udovelse, laae indhyllet i Morke, paa mandlig Hielp og 
Understottelft, ved hvilken den kunne renses fra qvindelige Fordomme; thi 
igiennem de fleste Tidsaldre har Fodftlshielpen allene vcrret det andet Kien for
beholden; og Iordemoder-Forretninger og Handlinger kan med Vished anta
ges at vcrre ligcfaa gamle, som det mennessclige Kisns Ferplantelft; endssiont 
de forste Forretninger deri have uden Tvivl varet de allersimpleste, som hverken 
kan rose sig af Konst eller Videnskab.

Det er fra utcenkelige Tider af, at Fodftlshielpen har varet Fruentimret 
allene overdraget; enten en stsrre -Amhed vg Medlidenhed, som den eene af 
Qvindekionnet formodes at have for det andet, eller dets Undseelse for Mand
folk, eller en tiltroet Erfaring har vcerct Aarsag kil, at det eene Fruentimmer 
har bestandig hjulpet det andet i Fodftlen, indtil omsider nogle af de meest er
farne opofrede sig gansse til at udeve denne Forretning, og sik i Besynderlighed 
Navn af Iordemsdre.

P DeXTye Saml. II. B.
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De hebræiske Iordemsdre ere de ældste ø) vi have nogen Efterretning 
om; thi Mosts taler om en Jordemoder, fom forlofte Rachel, Jacobs J^us 
strue b), cm en anden fom Oetiente Thamar med Tvillinger, og bandt et 
rsdt Baand cm Haanden af den eene Broder Serah c); foruden tvende gud
frygtige ægyptiske Iordemsdre Siphra og Pua, hvilke ikke adlydte Pharao, 
Da han haardeligen havde befalet at dråbe alle nyefodte jodiske Senner /).

Hos Grækerne har Fruenkinirene, ligesom de udsvede Lægekonsten blank 
deres eget Kion, ogfaa udsvet Fedstlshielpen. Plinius fortæller os ifcer om 
Olympias Thebana e), at hun vidste Lægedomme i Frnenkimmer-Svaghe- 
der cg Fodflerne; ligeledes om Sotira og Salpe/) fom bar skrevet om Mid
ler til at befordre Misfsdster med. Aetius nævner cn Afpafia g), fom -e- 
sad Midler til at curere Fruentimmer- cg Borne-Cygdomme, vidste at pleie 
svangre Fruentimre, hielpe i haarde Fodfler, og i faadanne hvor Fosteret var 
udskaarel by

Ahenienstrne havde efter Hygini Beretning en Lov, fom forbed Fruen- 
timret at eve noget af Lcegekonsten. Da de fornemme Fruentimre nu hellere 
ville dee, end lade dem betiene ved Mandfolk, faa bevægedes en ung Athenien- 
strinde til at forklæde fig, for at lære Læge« cg Iordemoder-Konsten. Nogen 
Tid derefter erfarede man, at denne var den eeneste Læge, fom Barstlkoner be
tjente sig af, hvilket opvakte Mistanke. Man bragte denne forklædte Læge for 
den areopagitiske Domstoel, cg Agndoice (faa var hendes Navn) blev kiendt 
for det hun var: Hun tilstod da, at Medlidenhed over hendes Kion, fom nsdig 
ville bruge Mandfolk i dette Tilfælde, havde overtalt hende til faadant Foreta

gende,

*) Hor Hebræerne Hiver overalt talt om Iordemsdre, og MflblD er tt qvindeligt 

Navn, fom betyder en FsdselShielperinde.
å) iste Mose Dog 35 Cap. 17 v.
c) iste Mose Bog 38 Cap. 27 v.
d) 2den røofe Bog 1 Can. 1 $ v.
e) Plin. Hirt. nat. Lib. XX Cap. 21.
/) Lib. XXVIII Cap. 19 <5c 7.
g) Aetius Lib. XVI Cap. 12-18-2$.
h) Le Clerc. Hili, de la Med. Second. Part. Liv. Ill Chap, XIII. 
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gende, hvilket bevcrgede Athenienserne at overdrage Fedselshielpen til Fruen- 
timret /).

Al Fruentimmer har udovet samme Konst hos Romerne, see vi af Plauti 
og Terentii Comedier; men ligesom disse Fruentimre i Besynderlighed gav 
stg af med Fedselshielpen, saalcdes udsvede de ogsaa iblant Grcekerne og Ro» 
merne Lcegekonsten i Almindelighed. Gråkerne gav dem Navn af larpivM^ 
som svarede til der latinsse Navn obftetrices o: Medicæ Æ), hvilket hos 
de gamle Jurister have altid varet Synonima. Ulpianus /) fortaller derfor, 
at § obftetrices, det er Medicæ, bleve altid befalede ak underfoge Under
livet, naar nogen misrcenktes for Svangerssab. Disse Hielperinder behandlede 
alle de Sygdomme, som i Besynderlighed Born og deres eget Kion vare un
derkastede. De helbredede hysterisse Tilfalde eller Modersyge, vidste Midler 
til al giere Koner ufrugtbare, og til at befordre Aborteringer 7/1), udsvede til
lige medicinam cosmeticam, eller den Konst at vedligeholde Reenlighe- 
den og Skisnheden, hvilket Titlerne af Cleopatræ og Elephantis Skrifter 
om Fruentimmer-Sygdomme bevidne 72); derfor fortaller Plinius o) 06, at 
endssisnr deres Curer sseere meest ved overtroisse Midler, Amuletter og deflige, 
faa bleve de dog anfeete med Hsiagtelfe og udmcerkede med "ZEresritler, havde 
Ret til at tage det sversie S«de ved alle Forlovelser, og bleve ncrst Lagerne agtede 
og årede afalle.

Som det Gråkerne og Romerne, stråledes gik det siden det hele sydlige 
Europa, hvorhen Konster og Videnssaber siden udbreedte sig. Fruentimret 
bessieftigede sig overalt med Fruentimmer-Sygdomme, hvilket tydelig indseeS 
baade af Historierne og de Navne p) som forssiellige Nationer have givet de 
Personer, som forrettede Iordemoder-Gierninger; saa man ingen Aarsag har 

P 2 til

r) Vid. le Clerc. Hift. de la Med. Part. 2. Lib. Ill Cap. ig.
k) Le Clerc. Hid. de la Med. p. 135 fecond. Part.
Z) Lib. I.
w) Det ffeete allene for at forhindre haarde Fgdfler.
«) Vid. Gal. de compos Medic, local. Lib. 1. Cap, i-g. Lib. 4. Cap. 7, Actins

Lib. II Cap. 3-9-14. Libr. VIII Cap, 6.
0) Plin. Libr. 28. Cap. 7.
p) Zordemodre paa danst har ikke Navn af at jorde eller befordre til Jorden, men 

af at giords: derfore har deres egentlige Navn reerer Gjorde »Modre, forbi de 
VMM- 
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til at tvivle om, ar overalt i de celdste Tider Fruentimmerne jo allene haver 
hjulpet i Fodflerne.

Vi kunne med lige Ret antage, at samme Konst i den nordligere Deel 
af Europa og iblant de Danske er bleven forretter ved Fruentimret, hvilker i 
Norden har i de celdste Tider ncrsten allene udevct Lcegckonsten, ligesom hos Grå
kerne og Romerne, og derfor formodentlig ogsaa Iordemoder-Konsten.

Der skal vcere hoist rart i vores Norden, den hele hedenske Alder igien« 
nem, og endnu en rum Tid efter, ar finde Exempler paa, at nogen Mandsperson 
har lagt Haand derpaa, uden maaskee i ct eller andet ganske enkelr Tilfcrlde, 
hvor Fruentimmer-Hielp ikke kunde haves. Og i Hensigt til de andre Lcegekon« 
siens Deele giver Historien endog ft adan en Mcvngde af Exempler, at man siet 
ikke tor frygte al tage Feil ved at regne Lcegckonsten iblant de Kundskaber, som 
fornemmelig horte til FruenrimmeretS Fag. Saaledes regnes det iblant de 
adskillige Konsier, hvori Ingigerd, Kong Hergeirs Datter af Holmgard 
var fta meget fcrrdig,',at hun var en Mester i at lcege alle Sygdomme </)♦ Saa
ledes lcrgede Grimrid den norffe Herre Grimm Lodin Kinn, da han var 
bleven farligen saaret r) En gammel Kone lagede Afgrim de Saar han 
havde faaet af Hallfteins Folk, da han havde angreber ham s)*,  ogThorrid 
UrnngeraddsDatter ligeledes Gedlaug den Rige ogThorfinn, da de havde 
kiampet om Rodemels Gaard og Grund f). Alfgerd i Mule Syssel i 
Island i det rode Aarhundrede havde et allene formedelst denne sin Konst er
hvervet sig er vedvarende Tilnavn af Lage (Læknir) hvilket Ord er falles for 
begge Kisn i Sproget; men aflagde og en ikke ubetydelig Prove derpaa ved at 
lage Grim Droplaugs Sen, da han var bleven farligen ftarec zz). Saa- 
dant et Navn havde og Hildegunn Starkads Datter paa Sondcrlander ftnu 
: . mesteds

vmgyrtcde Le Fodende Underlivet, men siden ved Ordets Misbrug ere de kaldte 
Jordemsdre. Suges femmes paa franff. Hebamme eller Wehemuktek af de 
Tydske. Midwife paa engelsk. Iorde-Gummvr paa svensk rc.

f) Halfdans EyHeinflons Saga hos Biorner Cap. 7. p. jj.
r) Saga af Grim Lodenkinn Cap. 2.
A Islands Landnama-Bok Ed. Havn. p. 245.
t) ibid. 70. 71.
u) Droplaugor font faga XI Cap.
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mesteds sidst i det samme Aarhundrede for sin Indsigt og Avelse i Lcegekonsten 
forhvervet sig x)f ligesonr hun og lykkelig helbredcde Thorgeir og Starkad 
de Saar, de havde faaet ved at angribe Gunner af Hlydarende)/). Det 
blev for vidtlostigt og keedsowt tillige at samle alle Exempler; men det fortiener 
dog at ncevnes, at vor Snorro giver ikke utydelig tilkicnde, at den som iblant 
andre fornemmelig stod for at forbinde og behandle de Saarede efter Slaget 
paa Stikklestad, var just et Fruentimmer; ja der meldes endog, at hun havde 
giort et Slags Dei af Log og andre Urter, som hun lod de Saarede synke, for 
at forsoge ved den Lugt, som Saarene derpaa gav fra sig, om te havde Huul- 
saar. Hun havde og cn Spcendetang, hvornred blant andel den Piil, som 
Skalden Thor mod var bleven saaret af, blev udtrukken, saa at det er flut- 
teligt, at hun ogsaa har havt andre Instrumenter Med et Ord, naar jeg 
forestiller mig de adskillige meget betydelige Saar og Skade, sorn Historien hist 
og her melder at vcrre bleven lykkeligen togt af disse Fruentimmer, saa synes 
jeg ikke at kunde med Grund giere mig saa ringe Tanker om deres Konst, som 
Reenhielm har giort æ); stiont mig ikke er ubekiendt, arder ogsaa haver 
vceret nogle iblant dem ligesaa overtroiske, som den bekiendte Thordis Spaa- 
kone i Island, der raadede Thorvard, da han fegte hos hende Lcegedom 
for hans Saar, at giere i dets Sted et Offer til de Alfer eller Genier, som 
hun foregav at have deres Ophold i en Hoi i Ncrrheden &)♦ Saxo fortceller 
os c), at Kong Haqvins Datter cureerte den danste Konge Hading, og i 
Hromundi Greipii Historie d*)  fortcelles om Svanhvit, Kong Olufs 
Sester i Garderike, at hun sammensyede Hramundi Underliv, og sendte 
ham siden hen til en klog Bondekone Hagali for at helbredes. Da de nordiste 
Fruentimre har vceret saa evede i chirurgiste Forretninger, saa maae man troe, 
at de heller ikke maae have vceret ukyndige i den Deel af Chirurgien og Lcrgekou-

P 3 sten,

x) Nialo-Sago, Aiebenh. Opl. 57 Cap. p. 89»
jy) ibid. Cep. 63 p. 98'
s) Snorro of Peringfcholds Oplag Tom. I. p. gog, £04,
a) Not. ad Thorfteinii Vikingii vitam p. 98.
b) Kormaks Saga,
c) Saxo Lib. 1.
d) Cop. g.
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sten, font angik deres eget Kisns Sygdomme etter Fodsels-Tilfalde. Vi finde 
endog nt Bryndhild, Kong Budli Datter e), i ftrrdelcs Niim lcrrte Sigur- 
dum Fofnisbane den medicinffe Brug nf Runeffriftet til at forlese Barsel
konerne med, og til nt nnraabe Gudinderne, hvilket tilkiendegiver, at disse 
Fruentimmer-Lcegerinder har ikke vcrret ubekymrede om, eller efterladt de Mid
ler, som de agtede nyttige for Fodende. Forcnd i de seeneste Tider beretter 
Historierne os heller ikke noget om LcrgerneS udevcnde Konst eller Behielpsom- 
hed i FodftlS-Tilfcelde.

Forst i Henrich den 4deS Tid begyndte de franske Fruentimmer at an- 
betroe sig til Mandfolk, fom Fodselshiclpere, hvoraf Guillemeau, bemeldte 
Konges Chirurgus /), skal have været den allerforsie. Dog ikkun meget siel- 
den fogte Damerne endnu Hielp hos Mandkionnet i Fodfierne, og denne Konst 
blev allene udovet af Iordemodre indtil i Ludvig den i4des Tid, da omsider 
Julien Clement, Chirurgus hos Mad. Valiere, kom hende til Hielp i en 
naturlig Fsdfel, og derefter i alle de svrige. Fra den Tid af begyndte Prim 
cesserne og Damerne i Frankrig at lade sig betiene af Lcrger etter faa kaldte Ac
coucheurs. Det kom siden efter, endskiont ikkun langsomt, i Brug i andre 
Lande, i Engelland, Holland, iTydskland og omsider i Danmark; faa at nu 
omstunder udoveS for det meeste denne Konst i Engelland og Frankrig ved Mand
folk, og ikkun den ringeste Deel af Almuen betiene sig i disse store Stceder af 
Fruentimmer.

Det danske Jordemoder Navn, som disse Hielperinder efter deres For
retninger med at omsvobe og omgyrte Barselkoncrne ved Fodsierne har bekom
met, og egentlige« burde kaldes Giorde-Modre g), pcrger efter Ordets Op
rindelse derhen, at Koner eller Modre har vcrret det Kion, som efter andre Na
tioners Skik allerserst bestyrede Fodscls-Forretningerne i Danmark.

Imidlertid kan man meget let forestille sig, nt Fruentimmer-Forretnin« 
gerne har ikke vcrret meget paalidelige i de sorste Tider; men ot deres Erfaren

hed
e) Hiftar. Volfung Cap. 39.
f) Han dode 1609.
g) Man finder og at de i de gamle nordiske Historier tre kaldte Lette-Koner 2: lettende

eller Undrende Koner, ligeledes Asersete« Koner 2: hos- eller oversiddende Koner, 
ligeledes Lys-Modre, fordi de bragte Fosteret frem for Lyset. 
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hed har varet hecl ugrundet og uvis, fha lange de endnu ingen ret anatomisk 
Kundskab kunde have om Fodfels-DeeleneS Beskaffenhed og den indvendige Oeco- 
nomie i Legemet.

Fodsiernes ulige Forhold har dog alligevel underkastet de Fodende mang
foldige Befvarligheder, i hvilke diffe Hielperinder af ovenansorte Aarsager nod- 
vendig har verret ukyndige; ventelige» ere de derved blevne nodsagede til at 
sporge Raad, og soge deres Tilflugt i nbekiendte og farlige Sygdomme hos La- 
gerne, som formedelst deres tiltagende Indsigter, fornemlig i Anatomien og 
Chirurgien, har kunder veiledet dem til at udfinde de beqvemmeste Midler imod 
flige ufadvanlige Tilfalde, uden maajkee endda selv ot have lagt Haand paa 
Forretningerne.

SaaledeS £ar Hippocrates, som Fader forLagckonsten, varet den ferste 
Lage, hvis Regler og Grnndfatninger ril Forsele-Videnskabens Udsvelse ere 
os bckiendrgiorre, og skrifrligen efterladte — han afhandlede i fire Boger denne 
Dcel of Lagekonsten h}, erklarede de Fodfler for lette og naturlige, hvor Ho
vedet af Barnet kom forst, og alle de for haarde, hvor Barnet laae fkievt, eller 
kom frem med Fodderne.

I alle haarde Fodfler raadte han derfor at tilbagefkyde den foreliggende 
Deel, for at stille Barnet jgien paa Hovedet, og til den Ende lod Konen om
kring Brystet binde fast til Sengebunden, for ved tvende Hielpere ar skumples frem 
og tilbage nogle Gange, til Fosterets Leie blev forandret. Kunde Barnet ikke fs- 
des, naar Hovedet laae frem, tilraadte /) han at oabne Hovedet ved en liden 
Kniv og knuse det med et sammcnklemmende Instrument, og siden trakke det 
ud med en Knibtang. — Dersom Haanden eller Foden af et dodt Barn bed 
sig frem, og kunde ikke tilbageff'ydeS, faa maatte det afffiareS med en krum 
Kniv, og Hovedet derefter nedfores k)>

Alt for troligen og nasten indtil forrige Seculo har mange endnu efter
fulgt denne Hippocratis Lårdom, og fortplanter den ved Iordemodernes kon- 

flige

b) Hipp. i. de Natura pueror, n. de morbis mulier, g, de exfcflione foetus mor
tui. 4, de fuperfoetatione.

i) Hipp. Lib, i. de morb. mulier.
k) Hipp. Cap. de fuperfoet, 6c exfe&ione foetus.
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stige Udovelse til Efterkommerne. — Efter ham har Ceifus, font levede ved 
Tiberii Tider, lagt Grundvolden til de unaturlige Fodsters Behandling, i 
det han lerne os at aabne Moderen, og udtrække forkeerte Vorn ved Fodderne /); 
hvilket var een af de ypperligste Opfindelser i denne Videnffab, fom i de uhel
dige Fodster er bleveu anpriist indtil denne Dag. Uvist er dct alligevel, hvor
vidt disse tvende Skribentere har selv givet stg af med at udove Fodselshielpen, 
eller om de allene have opholdt stg med at give Fruentinnner-Lcegerinderne Raad 
og Regler, hvorledes Forretningerne i haarde Tilfælde ssulde foretages. — 
Rimeligt er der, ar denne Konst har været Fruentimret længe anbstroet til Ud- 
ovelfe; i der mindste indtil disse Mænds Tider veed vi intet om Mandfolkenes 
Hielp at sige; og det har uden Tvivl været Aarfag til, at denne Videnffab har 
været faa længe ufuldkommen, og saa meget langsom, frem for de ovrige Deele 
af Lægekonsten, er kommen til sin Flor og Anseelse. — Man kan med storre 
Vished troe, ar Paulus Ægineta, som levede i det 7de Aarhundrede, har 
selv lagt Haand paa Arbeidet, og udover denne Konst; derfor fortæller Her- 
belot os, ar han af Orientalerne fik det Tilnavn af Fodselshielper obfletri- 
tius m), fordi han underrettede Jordemsdrene om FruentimmerSygdommene 
og Fodselshielpen, som han var ved Erfarenhed og Avelse vel bekiendr med.

Ligesom Lægernes Kundffab i Medicinen fra hans Tid af udbreedte sig 
mere og mere, blev ogfaa Fedftls-Videnffaben efterhaanden ved deres Erfarin
ger beriget med nye og vittige Opfindelser. — Uden af opregne hvad foruden 
Hippocrates, Ceifus, ægineta og andre Skribentere, fom Galenus, 
Ætius, Philomenus, Avicenna, Albucafis og flere til Fodsels-Viden- 
ffaben har optegnet, vecd jeg fra Cel (i Tider af ingen storre Forbedring, end 
den fom RuefF, en Tydffer, fremkom med i der iAde Aarhundrede; thi de 
mange Forandringer, fom i den Mellemtid ere foregaaede formedelst de bestan
dige Krige, som nordiffe og asiatiffe Folkestags Udvandringer forte med sig, 
har giort at denne rimeligen med de andre VidenffaberS Historier ere blevne 
efterladte i Morke, eller maaffee heller ikke under Fruentimrets vedvarende Be
styrelse har været mærkelig nok at an fore; men denne RuefT er det, som næst 

Celfum
Z) Cell*.  de Medic. Lib. 7.
m) Haller Bibi, chirurg. Tit. 1. p, iog.
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Celfiim berigede Jordemoder-Videnskaben med den storste Opfindelse af et 
langt og fladt Instrument, som blev kaldet Tangen, hvilket t ten te til at ud- 
lrcekke Born, i Skeden for de grusomme fkarpe og siicerende Redskaber, fent 
forhen fra Hippocrate og hans Efterfolgere af vare brugte. Og mon ikke 
denne Tang har givet den forste Anledning til EngellcenderneS, de Franskes, 
Tydskes og Danskes forbedrede Instrumenter, fom under samme Navn nu bru
ges til at udfore levende Born i forskielltge haarde og tunge Fodsier.

Efter faa lykkelige Opfindelser og Konstens jevnlig tiltagende Forbedring, 
fik Jordemodrene storre Kundffab ved Lagernes Underoiisning og de anlagte 
offentlige Skoler.

Loegerne indfaae ler, at den blotte Theorie var utilstrækkelig til nt danne 
gode Jordemodre, og anvendte derfor de kraftigste Forestillinger til nt oprette 
Fodfelshufe i adskillige store Stcrder, som ffulle tiene til practiske Hvelser i Fod
sels-Videnskaben.

Under Ludvig den XIV, Konge i Frankrig, blev saavidl bekiendt, 
den forste Anstalt giorr dertil i Hotel’Dieu, hvor der blev indrommet sårde
les Varelser til Barselkoner, paa det at Jordemodre saavelsom Chirurgi kunne 
faae Hvelse og Erfarenhed i denne Videnskab. — Denne Stiftelse, som er 
den forste i sit Slags, tog sin Begyndelse ved Enden af det i6de Aarhundrede 
til Paræi Tider, og har siden vedvaret indtil denne Dag.

De Franskes Exempler bleve efterfulgte af Engellcenderne, hos hvilke 
Lcegekonsten ister efter de medicinske Collegers Stiftelse i London var bragt til 
stor Anseelse: de oprettede ligeledes i London og Edinborg Fodselshuse, hvilke 
tillige med det i Strasborg, som af øvrigheden blev oprettet li), vare i lang 
Tid de fornenimeste Skoler for denne Videnskab, der besogtes af Fremmede fra 
alle Verdens Egne.

Fodsels - Videnskaben kan et rose sig af bedre Skiebne i Danmark, saa 
lomge den holdtes hemmelig iblant Jordemodrene, og forend offentlige Skoler 
til Underviisning af Lcegerne bleve indrettede o): lutter Morke og Fordomme 
regierede endnu ril Bartholins Tider; thi Jordemedrenes Kundffab grundede 

sig

«) i Aaret 1737.
«) Th. Barth, in aÄ. med. an. 1673 eb£ 13$
Uyt Saml. II. B. Q



122 S. Om Fodsels-Hospitalets Stiftelse.

sig paa Overtroe og fabelagtige Fortællinger p), og deres Forretninger udsvedeS 
med Uvished og Grovhed. — Derfor fortaller Bartholin, at han tit nok, 
men forgicves, har drevet paa ar de ffulde examinereS, hvilket omsider ffeeke 
1672, da Kongen lod befale, ak Iordenrodrene ffulde oplares og cxaminereo af 
det medicinffe Facultet; efterdi (siger Bartholin) ar de hverken i Kiobenhavn 
eller i H.lsingoer forstaaer at hielpe i befvcrrlige Fodster. Bartholin forterller 
ydermere, at i den offentlige Examen, som han holdt 1673, forklarede enIor- 
moder: at hun aldrig omsvebte Underlivet paa Fsrstefodende; men gav Mode
ren i det Sted nogle Draaber Blod af Navlestrengen at drikke, for at forhin
dre Efterveerne. Fodflerne befordrede hun ved GndS Ord og den faa kaldte 
Befprecken. Bartholin forternet over hendes Overtrce ved Misbrugen af 
Guds Ord, sendte hende derfor tilbage til hendes Skriftefader, for bedre at 
undervises. Da han ligeledes tilspurgte en yngre om Moderens Leie i Lege
met, antog denne endnu den gamle Plaioniffe Meening: at Moderen (uterus) 
som et rasende Dyr soer omkring i Legemet, hvilket tilkiendegiver deres Uviden
hed i Anatomien, og derudover paalagte Facnltetet dem ogsaa at anhere S te« 
nonis ForelaSninger, og i vanffelige Tilfalde kalde aldre Iordemedre til Hielp, 
eller raadfsre sig med Lagerne. Ikke at tale om deres Behandlinger i de be- 
svarlige Fodster, hvorover han selv beklager sig, og viser at Jordemodrene hos 
os indtil samme Tid vare ganffe usvede i at vende forkeerte Bsrn, og udtrakke 
dem ved Fsdderne Dog alligevel har Iordemsdernes egen Erfaring i at fa ae 
Bsrn, ei foranlediget denne Uvidenhed; thi af 15 Iordemedre, som paa en Dag 
vare til Examen, maldes, at alle, paa to nar, havde fodr 12 Bern, men een af dem 
kuns 9 og den anden 17 7). Meget mindre har dem manglet paa Lejlighed hos os i 
de oplyste Tider at raadfere sig med Lagerne, og undervises i deres Konst; thi 
foruden den forberorte Examen og Oplysning, som de allerede fik til den Tid s), 
viser den siden anbefalede Iordemoder-Anordning af 1714, Commissionens see

nere

p) Th. Barth. Difl". de infolitis partus viis p. 15g. De umbilico nihil addo in quo 
creduli obfletricium mentes ludunt & ex nodis nodos folvunt,

-) Vid. Barth. Exam, ob fletri c. ad quilt. 2. 3. 8 & 9,
r) Acl. med. an. 1673.
$) Barth, de infolit. partus viis p, 153. Noflræ mulieres pudori fu0 optime confuli 

credunt, quod fæminas obfletrices eligant, nec damno verecundiam hanc, mo
do 



123S. Om Fsdsels-Hospitalets Stiftelse.

nere Stiftelse 1739, det privilegerede Iordemoder-Husets Indretning 1750, at 
Kongerne i frer i dette Aarhundrede have havt besynderlig Naade og Omsorg for Ior- 
demoder-VresenetS Indretning i disse Riger. Druden har Danmark vist nok 
til sine Tider ikke savnet kyndige Lreger, som mcd Fkid og Omhyggelighed har 
underviisi Iordemodrene, og ligesom hos andre Narioner have vreret nodsagede 
til at lregge Haand paa Vrerket, naar det behovedes.

Bartholin fortreller om sig selv, at han aldrig havde udsvet Iordemo- 
der-Konsten, og ville ikke heller; men at han var villig til at give Iordemodrene 
Raad, naar de forlangte det. Derimod taler han paa adskillige Steder om 
Chirnrger, som udovede Konsten, og have udskaarer Born og hjulpet t Fod- 
felSnoden /•)♦ Ligeledes melder han om 2 Chirurger, som'bleve hentede til Apo
tekerens Kone i Helsingoer, for at ndtrrekke Fosterets Hoved, som Iordemederne 
havde afrevet, men forgieves; hvorpaa Dagen efter Hovedet fodtes af sig selv «). 
Men uden Tvivl har Fruenrimrers medfsdte Undseelse, IordemodreneS Dum
dristighed, LregerneS alt for sildige Hielp i de allerfarligste Fodsier, mordiske 
Insirumenter, som lcenge brugtes til at adskille Fosteret med, uhreldige Ud
fald, hvorefter Almuen bedemmer LregerneS Handlinger, indjaget de Fodende 
faa stor Frygt og Skrrek for Fodselshielperne, at de heller underkastede sig Do
ven end LregenS velgisrende Hielp. Lcenge varede det derfor, ferend denne 
Konst kunne bringes i Flor hos os Danske. Sieldenheden paa den eene Side 
gav Lagerne mindre Erfarenhed, og Nsdvendigheden paa den anden til at ind
hente Videnskaber fra fremmede Lande, forhindrede i lang Tid dens Fremgang.

De allerede i Frankrig og Engelland oprettede Fodselshuse, de store Op
dagelser og Forbedringer, som denne Videnskab isrer i delte Aarhundrede havde 
modtaget paa fremmede Steder, opmuntrede de Danske at besoge fremmede 
Skoler og hjembringe Videnskaben til Fredrenelandet. Balthafar Johann 
de Buch wald foretog sig til den Ende en Reise til Holland i Aaret^ao, hvor 

Q L han

do peritas haberemus obfietrices. Catteram cuivis obftricem fe proff tenti credi
mus, quæ per mortes noftrarum puerperarum deinde experimenta faciunt, ana
tomiar prorfus ignarae, quam d.fcere vel embefcuntvel fafcidiunt.

e) Bartholin libro de infolitis partus viis p. 154.
u) Bartb, acta Med, Volum, I. obf, 34, 
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han under den keromte Ruyfch Roonhuys Deventer erhvervedesig ftor Kund
skab i FsdselS-Videnskabcn; og da han 1739 var bleven Professor her ved Universi» 
reret, holdte han siden offentlig Skole for Iordemedrene, og forbedrede anseelige» 
Jordemoder Vcrsenet i Danmark. Han udgav en korr Undcrviisning for Iordemo- 
drene, under Navn afIordemoder-Skole, fom er trykt i Kisbcnhcrvn 1735, og beser- 
gede siden ved J. J. Holm en Oversættelse i der danske Sprog af Mes nards 
Veivisere, for dem som vil lare Jordemoder-Konster, hvorudi een og anden af 
denne franske Autors Meeninger bleve forandrede. Denne beromte Lcrreres 
Hiftoria monftri gemelli coaliti & compofiti 1743 er overalt bekiendt 
og findes anforr i aét. medie. Hav. p. 18 .v). Hans Broder Doctor Fri- 
derich de Buchwald reifte siden 1737 til Frankrig og Holland, lagte sig 
ligeledes efter Fodsels-Videnskaben, hvilken han udsvede i sit betroede Physi
cal i Aalborg, og skrev den bekiendte Diflertation Thefium Decas de 
mufeulo Ruyfchii in uteri fundo. Hav. 1740 y).

Angarius Ancherfen forlod Dannemark 1728, for paa fremmede 
Stceder at erhverve sig Indsigter i denne saavelsom i de ovrige Deele af Lcege- 
konften. Han erholdt sit Huske lykkelig opfyldt og afiagte idelige Prover der- 
paa i hans Embede som Provincial-Medicus i Niibe; ligesom han og har efter
ladt tvende Disputatser i denne Materie. Den ferfte som handler de mon- 
ftro cyclopico Hafnienfi, er udgivet her 1724; den anden, som han holdt 
for Doctvr-Gradcn 1730, angaaer Strophen feptimeftris foetus z).

Janus Bing, en Broderssn af EtatS-Raaden, som studeerre Chirur
gien og Medicinen, reiste udenlands, hvor han anvendte sin Tid med Lykke paa 
Fodsels-Videnskaben, og siden skrev ved sin Promotion her i Kiobenhavn en 
Afhandling de caufis partus difficilis notabilioribus. Hav. 1746.

Samme Bing, som var Assessor i Iordemoder-CommiSsionen, er saa- 
vidt man veed den forste her i Danmark, som benyttede sig af den forbedrede 

Rufiske

x) I Hallers Bibi, chirurg. finder /eg tffe Buchwald DifT. de monft. gemelli.
jr) Denne DifT. har Hr. v. Haller urigtig anført i fin Bibi. chir. T. II. p. 225 under B. 

Joh. Buchvalds Navn, og begge disse Buchwaldeis anførte DiCp. findes heller ikke i 
Leroy Litt. Hid. bet Entbindungskunst, Franks., Leipzig und Memmingen 1779.

s) Disse ere heller ikke Anførte hos bemeldte Autorer-
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Rufiffe Tang, hvilken han selv i mange Stykker havde forandret, og giert den 
forfficllig fra de allerede t Engelland og Frankrig forbedrede FedselS-Instrumeu- 
ter. Skeerne havde han giert runde for Enderne, paa det at de ei ffulle ffads 
de blsde Deele, hvorigiennem de indfores, ved deres spidse Kanter og Vinkler; 
Bladene lod han forfærdige finere, kortere, uigiennemffaarne og krummere, 
end paa de sredvanlige, at de desto lettere kunde indfores, og omfatte Hovedet 
af Barnet desto fuldkomnere, nden at de ophovnede blode Deele kunne fren fe 
sig ned i Giennemsnittet af Bladene og udrives. Skafterne vare runde og om- 
boiede ved Enderne, for nt giore Modstand for Haanden, naar Instrumentet 
ffulle ndtrrekkes. Disse kunne adffilles fra Bladene stråledes, at de ved en 
Hakke allene indhrestedeS, og med en cylindriff Slodde, som blev ffndt der
over, holdtes tilsammen. Formedelst denne Adskillelse kunne Skeerne afloses 
fra Skafterne, og desto lettere anlregges, uden at de Omstaaende bemrerkede 
det, og nden at Skafternes Modstand imod Konens Legeme kunne hindre 
Skeerne i at indfores efter den Styrelse som de burde. Begge Armene af denne 
Tang, naar de ere anlagte, fores over hinanden, og sammenholdes ved en li
den Skrue.

Man maae ikke undre sig over, at Hr. v. Haller i sit nye udgivne chirur- 
giffe Bibliothek har udeladt Bing og hans nyttige Instrumenter; ei heller at 
le Roi og flere aldeles har forbigaaet hans Fortjeneste, endffiont Jancke har 
aftegner og beffrevet disse Vrerkroier æ). Eftersom i hans Fredreneland dette 
nyttige Instrument er nu nresteu nbekiendt, og ei uden med megen Vanffelig- 
hed kan erholdes, uagtet det indtil denne Tid, da den af de Franffe og En- 
gelffe faa anseelig forbedrede Tang er bleven indfort, var et af de vigtigste In
strumenter, som havde stor Fortrin for alle dem, der forhen Ho6 os vare brugte. 
Jeg troer, at jeg til vor Nations og Opfinderens TEre, er pligtig at fornyr 
dette Instruments Erindring, ligefom og ved denne Lejlighed at bcrore et andet 
Instrument, Perforatorium kaldet, som salig Bing til samme Tid opfandt. 
Dette ligner en Sax, i hvis eene spidse Arm er en stumpendet Bistourie eller 
Kniv, som trykkes ud, naar Saxen aabnco. Opfinderen anvendte det til at 

O, 3 aabne

n) Jancke Differt, de fo ripe & forfice Bingiana, 
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«åbne Hovedet paa dode Born Med, for at formindske dets Storresse, og siden 
med Tangen, eller de faa kaldte Skeer, og en simpel Hakke at trcekke Barnet 
ud. Saa simpel var denne beromte Fodselöhielpers Armatur paa en en Tid, 
da Instrumenters Tal allerede vare voxen til et heelt Rustkammer, og enhver 
endnu sveedre for at opfinde siere, skiont mindre nyttige Instrunienter.

Johann Francifcus Schionheiter var fod i Ilmenau ved Harz-Vald 
Ao. 1701, kom 1719 ril Kiobenhavn, og forestod et Regiment i nogle Aar for 
den gamle Regiments-Feldfficer Claufen ved Grenadeer-Korpset; af denne 
Mand blev han anfert til Accouchement og chirurgiffe Operationer. Claufen 
var den Tid den reneste Accoucheur her i Byen, og havde deri en hceldig Prarin. 
1727 reiste fcemtfbte Schionheiter til Halle, og siden til Berlin; men ester 3 
AarS Tid nodtes til ved Claufens Dsd at komme tilbage til Kiobenhavn, hvor 
han efter foregaaende Examen hos den «ldre Buchwald fik Kongelig Privile
gium fom Operateur og Accoucheur, og i mange Aar med Berommelfe udsvede 
begge disse Forretninger

Nicolai Friderich Bertram, fod i Glückstadt, lagde sig paa sin 
udenlands Reife i Besynderlighed efter Fodsels-Vibenffaben, og disputerede i 
Leiden 1747 under den beromte ^Ibin, de partu difficili ex uteri fitu 
obliquo, og promeverede sammesteds. Efter hans Hjemkomst udsvede han 
Fodselshielpen her i Staden med megen Berommelse, og blev i Aaret 1753 be. 
skikket til Assessor i Iordemoder-CommiSsionen.

Barthold Vichmann, som var fod i Nykiobing paa Falster; efterat 
han i Fcedrenelandet havde lagt god Grundvold i Lcegekonsten, reiste han paa 
egen Bekostning udenlands i Aaret 1747, forst til Gottingen, og siden til 
Strasborg, hvor han under den beromte Dr. Fried lagde sig efter Fedsels- 
Videnskaben, og ovede sig under ham deri i det borgerlige Hospital; fra 
Strasborg drog han til Paris, for at sve sig fnldkonmere i denne og de 
ovrige Deele af Lcrgckonsten; ved hans Tilbagekomst forsvarede han offent
lig sin Inaugural-Difputatz de partu difficili ex funiculo umbili
cali rupto, og erholdt den 30te October 1749 den hsieste ALregrad i Me

dicinen.

b) I de seenere Aar ffrev han nogle Afhandlinger til det forrige mrdiciliste Stklstab her i 
Kiobenhavn, men disse Skrifter tre ikke blevne trykle.
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dicinen. 1750 blev han bestikket til Assessor i Iordemoder-Commissionen, og 
paatog sig at holde Forelæsninger, og undervise dem, som ville lcrre Iordemo- 
der-Konsten; han drog siden til Aalborg, og succederede den beromte FricL 
Buchwald, hvor han blev bestikket Landphysicus. Da han nu faae denUkyn- 
dighed, som net flen overall sandtes hosIordemodrene, lod han sig det vcrre an
gelegen at undervise dem, og tilbed sig at anlcrgge en Skole, hvilken ikke kom 
til Virkelighed; hvorudover han for at tune dem ved sine Skrifter, udgav 1755 
en kort Underviisning for Iordemodre med Kobber, og siden i Aaret 1771 ud
kom en mere vidtloftig, som under samme Titel som den forrige blev efter hans 
Dod besorget udgivet, ved Landphysicus Dr. la Font. Denne sårdeles be- 
kiendte Fodselshielperel betjente sig af et Instrument, af samme Skikkelse som 
Bings, og sammenfoiet paa samme Maade med en liden Skrue, men med 
giennemstaarne Skeer og hele Arme til at udtrykke Born levende med; men til 
dode Born betiente han sig, naar det behovedes, af de Fridiste Instrumenter, 
nemlig af hans Hovedborer, Beentang, Hiernestee og Hakker 5).

Nicolai Ni (Ten Storm, som var fod i Svenborg' i Fyen, reiste 1757 
udenlands, og opholdt sig forst ved Academiet i Upfal, siden gik til Gottingen 
og studeerte Jordemoder-Konsten under den beromte Roederer, og efterat 
have promoveret her ved Universitet 1762, blev han Provincial-Medicus i Hol- 
bck, siden efter Berg-Medicus i Kongsberg, og dode 1770. Denne brave 
Mand udsvede med god Httld Iordemoder-Konstcn i de ham betroedeDistricter. 
Han medbragte fra Gottingen en FodfelStang, som var lcengere i Skeerne, men 
i de ovrige Egenstaber overeensstemmende med Smellies engelste Tang.

Vores beromte Vohlert, forhen Kongelig Hof-ChirurguS og Iusiice- 
Raad, som med stor Berommelse ikke alleue udovede Chirurgien iblank os, men 
endog Fodselshielpen, hvilke Decke han fornemmelig paa hans udenkandstc Rei
fer havde lagt sig efter, bor desto mindre forbigaaeS i Fortegnelsen over vore be*  
rommelige Fsdselshielpere, som han tilligemed vores vårdige Etats-Raad de 

Berger

c) Jjr. v. Haller i sit chirurgiffe Bibliothek Tom. 2. p. 334 har anført denne berømte 
Mands offentlige Stridsskrift, tilligemed med cn Epistel fra ham, indeholdende vul 
neris cordis per coflam perforati exemplum, vulnus thrombus clauferat, Men 
hans danske Skrifter findes ikke anfort.
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Berger er iblant de fornemste, der dreve paa Fsdftls- Hospitalets Indretning 
her i Staden.

Vores flittige og vårdige Doctor BöefTel i Flensburg d), ncrvner jeg 
heller ikke uden med stor Hoiagtelfe for dcn Iver han har viist i at bringe denne 
Videnskab til Fkoer i Holsteen, og for den Nykle Iordemoder-Vceftner har vun
det ved de der oprettede Fodsels-Hospitaler, hvoraf det eene bestyres ved ham 
selv i Flensborg, og det andet ved Næfler i Alrona.

Endelige« kommer jeg til vores scerdeles beromke Etats-Raad Chriftian 
Johann Berger, forhen Professor her ved Universitetet, siden Kongelig Liv- 
Medicus, og derefter Professor i Kiel, en Mand fom er fod for Videnskaben, 
og som har arbeidet med Hald paa at bringe denne Konst til Anseelse og Flor i 
Danmark. Den udvidede Kundskab, som Han ved Universiteterne i StraSborg 
og flere Stcrder havde forhvcrvet fig, anvendte han ved sin Tilbagekomst i den 
Deel af Medicinen og Chirurgien, som ril den Tid allcrmeest her i Landet behs- 
vedes at opelskes. Efterat han ved sin Promotion her ved Universitetet havde 
forsvaret sit lcerde Stridsskrift de perfeéliffimi enixus fignis, og ved sin 
baldige Praxi havde giort fig seerdeles forttent i denne vigtige Videnskab, blev 
han i Aaret 1760 beskikket til offentlig Leerer i samme ved den Kiebenhavnske 
hsie Skole. Den Anseelse, som denne vcrrdige Mand allerede stod i, banede 
ham snart Veien til at udkaste en Plan til et Fsdftls-Hofpitals Anlæggelse. Dette 
vigtige Forflag blev ved Greevernes de Berkentins, de Bernftorphs og 
Mokkes hoist formaaende Recommendation saa meget understottet, at efter de 
Kongelige Livlcegers Tilskyndelse, vor tuilOe Friderich den 5te befalede, at 
samme skulle strax ivcrrkscetteö.

Ligesom nu den vigtigste Epoche for FsdselS-Videnskaben i Frankerig og 
Engelland med rette begynder fra Fodfels-Hospitalerueö Indretning, og fra den 
Tid af, da Medici og Chirurgi fik fri Adgang til at oplceres og eves i disse Sko
ler; faa har og samme hos os fin vigtigste Tidspunct ar regne fra denne Kon
gelige Indretning for de Fodende i Friderichs Hospital.

SaaledeS

i) Han har skrevet adskillige Boger til Underviisning for Jordemrdrene, isar fortiener 
deraf at roset han« Abhandlung von der Wendung.
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SaaledeS har Fodsels-Videnskabens Forbedring med starke Skridt ud
bredet sig fra Engellands og Frankrigs berømte Skoler over hele Tydskland og 
Holland indtil vore nordiske Riger. De milde Tydstklands og Nordens Re
genters, af Kicrlighed til deres Underfaattere, kappedes om at indrette Hospi
taler, og oprette i deres Lande Templer til Lucinæ Dyrkelse og Fødsels-Kon« 
stens Udøvelse. I Wien oprettede Kejserinden, efter Baron von Swietens 
Forstag, et Fsdselshuus i St. Marks Hospital. I Berlin blev indrettet et 
Fedselshuus i Hospitalet Charité. Ligeledes et i Gottingen, i Cassel, i Bruns
vig og Ditmold. Nyligen er i Stokholm, foruden det af Ordenen pro Pa
tria stiftede, et anlagt af Standerne, som kaldes Regieringens Accouchement- 
Huns. Ligesom og hos os Danske, foruden de i Akrona og Flensborg, ud
marker sig i Særdeleshed det prceglige og Kongelige Hospital her i Kiebenhavn. 
Dette Københavnske Fodsels-Hospital, som af hoilovlig Hukommelse Kong 
Friderich den Zte blev stiftet i Aaret 1759, og ved vor allernaadigste Konges 
Mildhed vedligeholdes efter Stifterens Hensigt, til Fattiges og Videnskabernes 
Beste, er anlagt i Friderichsstaden udi det berømte Friderichs Hospital, hvor 
den høire Floi, som vender mod Syden, blev indrettet allene for hemmelig be
svangrede Fruentimmer, som intet sikker Tilflugtssted havde, og ingen Hielp 
vidste for sig i Fødsels-Nøden. Den prcegtige Bygning, som blev fuldfort af 
»or berømte Thura, indbefatter i ander Stokvark 3 Vnrelser imod Gaden, 
og 7 mindre Kamre lige over for ud til Gaarden. Af de trende Vcerelser til 
Gaden bruges det mellemste til Fødselsstuen, de tvende store Vcerelser paa hver 
sin Side af denne indrømmer i alt 24 Senge til ligefaa mange fattige Barsel« 
qvinder og Børn. Kamrene, som vende til Gaarden, er indrettede allene for 
de Formuende, som enten ville have et Vcerelse for sig selv, eller og ei ville see- 
og kiendes af den almindelige Hob. Disse Kamre betales fra 2 til 6 Rigsda
ler ugentlig, og ligger der enten 4 å 6 Personer i et Kammer, eller hver for 
sig allene har sit Vcrrelse. Det underste Stokvcrrk er indrettet til Værelser for 
Iordemoderen, til Kiøkken og andre Fornødenheder. Disse hoie, anseelige og 
rommelige Værelser ere overalt forsynede med Ventiler. Dørene saaledes ind
rettede, ar Luften ftit kan giermemtrcrnge Veerelserne, for at rense, kiolne og 
udlufte Dunsterne. Sengene i dette Hospital ere alle forsynede med Matrasser, 
Slraascrkke og Tepper, ikke efter vores Nations almindelige Skik, fom elske

Uye Saml. II. B. R were 



130 S. Om Fodsels-Hospitalets Stiftelse.

mere blode og heede Fiederdyncr, men for at vedligeholde Reenlighed, tempe
reret Varme, og forekomme al overdreven Sveed og Uddunstning, som Erfa
renhed larer at vare Hoist ffadelig, ifcrr for Barfelliggende.

Sengestederne ere aabne i Bunden, og Omhcrnge, som i Hospitalerne 
forhindre Luftens fri Giennemfart, de ffadelige Dunsters Bortforelfe, og ofte 
samler Stev og Utei med flere Ureenligheder, sindes ikke i dette Hospital, eller 
i de Varelser, hvor flere end een ligge.

I dette FodselS-Hospiral blev det forhen i Aaret 1750 allerede oprettede 
fri privilegerede Iordemoderhuus indlemmer, og bekom af Kongen ril aarlig 
Vedligeholdelse, foruden hvad Kammerleierne kunde indbringe, en Sum af 
1500 Rdlr.

Alle besovede fruentimmer, som ffammer dem at vcrre deres Svanger
skab bekiendt, fik ligesom forhen fri Adgang til Hospitaler; de allene undtagne, 
fom med veneriff eller andre smitsomme Sygdomme ere beladne. Uden mindste 
Gave eller Betaling sinde de al den Pleie, Hielp og Husvalelse, som Nodli- 
dende kan onffe sig: Fri SpiiSning, varme Stuer, vel opreedre Senge, lin
nede og uldne Klcrder, Opvartning for dem og deres Bern, fri Medicamen- 
ter, den sikkerste og hastigste Hielp i Fodsterne, og det som endnu var det aller
vigtigste, at de Fattige og Syge, som ikke kunne opamme eller forsorge deres 
Born, bleve fri fra Bornene, som Farrigvasenet kod opdrage. Den stcrrkeste 
Taugsheds forsikrer de Fodende om, at deres Navne og Stand holdes ube- 
kiendre for alle; faa at den eene Soster ei kiender den anden, og den beffiam- 
mede Moder feer ikke sin lige ulykkelige Datter.

Hvilken Naade imod Elendige og forladte Modre! hvilket et cerefuldBe- 
vris for Friderichs menncffekierlige Tcenkemaade! Skulle pel nogen Stiftelse 
med sterre Ret kunde anprifts eller fortiene Navn af Kongelig.

Hvor mange Modre ere ikke lykkelig forloste, og hvor mange Born er 
Staten ikke beriget med, som ellers ler, enten af Nod, eller for at ffinle Mo
drenes Forseelse, Ee omkomne i Moderens Barm.

Fra
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Fra det privilegerede IorDemoderhusetS ssrste Opretning 1750 til det kom 
til FriderichS Hospital 1759

vare allerede fodre Born — — — 2341
fra Oclbr. 1759, da det blev flyttet til FriderichS Hospi

talet, og indtil Udgangen 1770 fodte — 3169
fra 1771 til 1780 (foruden dodfodte) fodre -— 4552

Altsaa i de af Kong Friderich Den zteS tvende oprettede Stif
telser for Fodende fodte i alt — — — 10562 Born.

Den hoistsalige Stiftere -gav dette FedselshuuS Sted i det prcrgrige Hospi
tal, som kaldes efter hans Navn; men Hans Efterfolgere, vores allernaadigste 
Konge, forogede Stifterens Naade, og indlemmede 1771 denne Stiftelse, som 
forhen blev bestyret af det fattige Vasens Foresatte, under Deres Omhue, som 
vaage for Hospitalers Beste, paa Del at samme, ved ar staae i lige Bygning 
dermed, skulle have lige Beskyttelse, VedvarenheD og Opsigt, som det Kon« 
gelige Hospital havde. — Dog ikkun Det er Det mindsteBcviiö paa hans Kier
lighed med de Ulykkelige; Hans heikongelige Naade lod endnu i bemeldte Fod« 
felshuus gisre en Indretning til Frelst for ulykkelige Born, fom under Ar
mods Aag og ved Foraldrenes stiodeSlsse Omgang imod dem, stod Fare for at 
forknyttes og lide Mangel paa Fode og Opdragelse. Han bestemte et e) 
hvor alle stiltiendes kunne Henbringe deres Born af forskiellig Alder, som der 
bleve modtagne, og siden paa Stiftelsens Bekostning udsatte, efterår de forst 
med et vist Tegn vare forsynede, for at opdrages hos Bonderne paa Landet. 
Kongens priisvardige Hensigt var Derved at frelste disse Born fra truende Un
dergang, at forunde dem den reene Landluft, som er den umisteligste Fode ril 
Sundheds Vedligeholdelse, at faae dem opdragne ril stcerke og arbeidsomme 
Borgere i Staren. Men Misbruge, som ei kunne hindres, forandrede denne 
Indretning: Vores omliggende Naboer beriente dem ligefaa Hyppig af denne

R 2 Stiftelse,

#) Nemlig en Casse ved Siden af Porten paa Hospitalet, hvorover i ndhugne Steen med 
forgyldte Bogstaver var sat: Ulykkelige L^rns Frelse, denne kunde udtrakkes, og 
naar Barnet var indlagt gik ini> cif sig selv, og forvoldte nt trende Klokker til for*  
stillige Varesser i Hospitalet paa eengang ringede, og gav Barnets Ankomst rilkiende. 
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Stiftelse, fom Landets egne Indvaanere. Skibsfarten gav Lejlighed til ot 
mange udenlandske Born bleve indforte i denne Stiftelse og udsatte paa sammes 
Bekostning. Skiedeslose og liderlige Foraldre her i Landet ffildte dem her 
ved deres Born, for at kunne anvende der til at fyldestgiore deres Lyster med, 
fom ellers Bornenes Underholdning fordrede. Ja Bonderne selv af en ulov
lig Vindelyst omtuffede deres egne Born, og bragte dem ind i Stiftelsen, for 
at faae dem tilbage igien, tillige med den ugentlige Betaling, og de Klceder, 
med hvilke Stiftelsen forsynede de udsatte Born. En Forandring blev da for
noden, efterdi Antallet paa disse Hilteborn voxede aarlig til en anseelig Mcengde.

Dette gav Anledning til, at Bornenes offentlige Indbringelse blev ind« 
skranker saaledeS: at allene de Fattiges Bern, som bliver fodte paa det Kon
gelige AccouchementS-Hnus, kunne modtages og udsattes til Forflegning paa 
Landet. Fra denne Stiftelses Begyndelse for Hittebsrnene i Aaret 1771 og 
indtil forrige Aars Udgang 1780, ere stråledes i alt 3627 udsatte, nemlig:
I Aaret 1771 er udsat paa Landet 251 Born og udl. til Inocul. Huset 163

1772 — — 156 — — 195
1773 — — 398 — —
i?74 — — Zi2 — —
1775 — ~ 264, — —
1776 — — 280*  — —

1777 — — 375 — —
J778 — — 375 — —
1779 ~ — 403 — —
1780 — — 455 — —

Altsaa udfar paa Lander 3269 Born og udl. til Inocul. Huset 358

358

tilsammen 3627

Dette prcrgtige Hospital blev strap efter dets Oprettelse skienket det medi- 
einffe Facultet til en practisk Skole for Fedselshielpere; saa at alle Studerende, 
baade Medici og Chirurgi, fik ligesaa fri Adgang som Iordemodrene selv til at 
udeve Fodselshielperi. Til den Ende blev Professor Chriflian Johann Ber

ger, 
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ger, hvis Fortjenester vi forhen have navnet, beskikket til offentlig Lcerere ved 
Universiteter, som var den forste der docerede denne Konst offentlig; han forestod 
tillige Fodselg-Hospitalet, og bragte denne Videnskab ril en Hoide blank 06, som 
Fremmede beundre. Ved Begyndelsen af sit Lcrre-Embede i Aa ret i/6r, ud
gav han et Indbydelfes-Skrifr de Placenta uterina, mortis & morbo
rum caufa, og siden efter en Bsg i det danske Sprog: om Menneskets 
Fodsel og Fodselshielpen. Denne fortreffelige Mand, som Naturen havde 
dannet kil Fodselöhielper, var begavet med del hcrldigste og tydeligste Foredrag, 
besad Redelighed og Erfarenhed nok til at indprente sine Tilhorers det sande og 
vo-sentlige i denne Konst. Han opholdt dem ikke med blotte Theorier og de 
Lcerdomme, fom med megen Moie uden Nytte udgranskes i Studerekam- 
ttierne; men han lærte dem ar tiende Naturen selv, og noiagtig undersoge 
Fedsiernes Beskaffenhed, underrettede dem om den simpleste og tilforlade
ligste Hielpemaade, og gav dem Lejlighed nok, saave! i Hospitalet, som i 
Staden, nt faae -Avelfe og Fcerdighed i Fodselshielpen. For hans Tid var 
Brugen af den engelske Tang, som Smellie havde forbedret, endnu ubckiendt 
for os Danske; man herre kuns sielden, at den Bingifke Tang blev brugt i 
haarde Fodfler, men Fodselshielpen, hvor Vendingen ei lcengere fandt Sted, 
forhaledes faa kcenge til Fosteret bortdsde, som siden ved skarpe Instrumenter ud- 
traktes. Vores Berger hadede faa gyselige Vcerklejer; hans Fcrrdighed i at 
anlcrgge Tangen, og Erfarenhed i at tresse Tiden, fom til dens rette Brug kr«- 
ves, lykkedes ham faa vel, ot han derved frelste ct anseeligt Tal nyefodts Bor
geres Liv.

Til offentlige Examiner var han den ferste, som her ved Universitet for*  
drede afCandidarerne cn grundig og tilstrækkelig Kundskab i Theorien ogPracti- 
ken af denne Videnskab, og lagde derved ligesaa stärkt et Baand paa de Stu
derende til at erhverve dem Kundskab i saa vigtig en Deel af Lcegckonsien, som 
han ellers ved Opmuntringer, fri Adgang til Hospitalet og Beredvillighed i at 
anfore sine Tilhorers, vidste at drage deres Lyst til retskaffen at benytte sig af 
saa uskatteerlig en Stiftelse. Paa denne Maade efterlod han sig i kort Tid saa- 
danne Drscipler, som siden efter har reret hans Indsigter og Lceregaver, som 
uden at hente deres Videnskab fra Fremmede, uden at benytte dem af mor» 
diske Hakker og dræbende Instrumenter, uden at forlade smertefulde Modre 

R 3 mrostede 
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rttrostede og hielpelose, uden tit lade dem plages af uvidende, selvkloge og ubarm- 
Hiertige Iordemodre, udove selvFodftlöhielpen med storsteHceld og Beremmelse.

Af disse vcerdige Discipler fortieuer i Besynderlighed at navnes: en 
Mangor i Ncstved /), en Buehave i Siellaud, en Fridfeh i Ribe, en 
Moller i alle for narrvKrende Tid Provincial-Larger, alle promove
rede her ved Universiteter, alle indfodte og velovede Fodslshielpere, som tiene 
Provinrferne og Lander med en saa vigtig Hielp, som forhen savnedes. Lige
ledes bliver det til Bergers TEre, ar vi her i Staden have saadanne practise- 
rende Larger, som have udmoerket sig ved deres udstrakte Kundskaber i dette Fag. 
En Liv - Medicus Aafchov, en Liv-Medicus Gulbrand g)y Stads- 
physlcus Abilgaard b), er alle denne Mands vcerdige Disciple. Desuden 
af de mange Chirurgi, som have echoldet hans Underviisning, ere vor bersm- 
melige Professor Callifen i)3 Stads-Accoucheuren i Harlem von der Boye, 
Hempel i Faaborg, alle Mand som skylde denne sortiente Lcrrere deres vidt 
hekiendte Indsigter.

Endelig iblant saa mange Discipler jeg saa lykkelig, at kunne ncevne 
mig selv, som ved denne LoererS Omsorg blev vårdiget og af Kongen atlernaa- 
digst beskikket at tiltrsQehans Embeder i Staden ved Universitetet og Hospitalet.

Fra Aaret 1771, som jeg Har sorestaaet dette FsdselshuuS, har allerede, 
foruden 134 examinerede Iordemsdre k), et betydeligt Antal af studerende Lager 
over sig i denne Konst, og giort sig duelige til practistke Embeder her i Landet. 
Det maae iblant mange allene tillades mig ar erindre de bekiendreste, som have 
lagt og studeret i dette Fodsels-Hospital.

1) DoEtores Medicinæ. ^rrs Rang, Medicus ved det ridderlige 
Aeaderrrie i Sorse, som stkrev en Inaugural-Differtation de mechanis

mo 
y*)  Skrev fin Inaugural - Difl*.  de Exploratione obftetricia, det smukkest« Skrift i ben 

Materie, Hav. 1764, og nyligen en nvttig Afhandling om Frugtsommelige Dar» 
selkonerS Levemaade og Pleie, Wi^org 1779.

g) Skrev sin Inaugural DifT. de fangvifluxu uterino, Hav. 1774.
b) de fuppreffione menfium.
i) Obfervatio de utero atque vagina duplici Coll. foe. Med. Hav. p. 145.
k) Hv^riblant nærværende Jordemoder paa bet Kongel. FodselS-Hospital Madame Karen 

Örslöv, fortiener i Besynderlighed for hendes store Indsigt, Hvelse og Duelighed, 
vg som en Lcrre.Moder for mangfoldige andre at nsevneS og anfsres- 
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in o partus, Hav. 1772» Junge, Regiments-Feldfficer for ucervcerende 
Tid i Aalborg. Joh. Philip Rogert, Landphysicns i Wiborg, som har 
skrevet ve fimpliciffima methodo tranandi puerperas in domo ob- 
ftetricia Regia Havnienfi Ao. 1773 obfervata Æ), og siden efter 1775 
obfervatio de retro verfione uteri /). Gerfon 77/), en Hamborger af 
den jodiske Nation, reiste efterat have studeret Fsdsels-Videnjkaben her i 2 Aar 
til Göttingen, og promovierte under Professor Murray, ffrev en ypperlig 
Dissertation, som indbefattede en Samling af Observationer, fom han havde 
giort i vor FodselS-Hospitak. Thorftefen, Physicus paa Kongsberg. Lillie, 
odjnngeret Physicus i Flensborg. Niel fen, adjungerer Physicus i Christian- 
fand. GregoriusTimtfchenko, fra Moskau n}, studeerte her over et Aar, 
og promoveerte siden i Kiel, skrev sin Jnaugural-Difputah, fom indeholder en 
udvalgt Samling af Obfervationer, fom han havde hentet hos os, under Ti« 
tel afObfervationes medico obftetriciæ. Trentlenburg fra Lübeck. 
Aasheim og Rande n)> begge Practici her i Staden. Salholt, Medi
cus i Helsingoer.

2) Licentia ti Medienæ. Seidlin og Seip, begge Medici fub- 
ordinati ved Friderichs Hospital. Helm, Practicns i Vestindien o). Fri
mand, Hdvding, Svenfen, Carftenfen. Marc. Woldike Kali, 
fom har skrevet de vitiis aperturæ pelvis fu peri oris /?). de Meza, 
og Peterten fom har skrevet: bestätigter Nuhen der Levrenschen Zange, und 
von Zerreissung der Gebähr-Muttcr q) Jacobfen, der tilligemed foregaaende 
er Chirurgus ved Pleie-Anftalten.

3) Studioh Medici næ. Strædt, Bræftrup, Ekhof fra Kiel.

4) Stu-

k) in collect. Soc. Med. Vol. I. 
/) Act. fociet. med. Hav. Vol. II. p. 254. 
w) Collect, fo c. med. Haf. T. 1. p. 297.
n) Obfervationes medico-obftetric. Kili$ Holf. 1780.
n) H«r skrevet de febre puerperali in fociet. exercitat, med. Hav,
e) A<t. Med. Hev. T. Ill
p) In fociet. exercitat, medie,
q) Findes i det chirurgiske SalssabS Skrifter Ao- 1777.
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4) Studiofi Chirurgiæ. Winslov f), Hintze y), Albers, 
Bautin, Kramer 04 Neuman, og endelige» al Kongens langt ftoliggende 
Eilande i Vestindien skulde heller ikke mangle den tilborlige Hielp i Borne-Fod- 
sierne, har Kongen nylig allernaadigst beffikkcl dem fra samme Skole en Phy
sicus og Accoucheur, den forste i del Slags Sk. Croix har eiet, vores bekiendte 
og retskafne Doctor Gordon.

S aa vidt og breedr har Kongernes Gavmildhed imod Underfaatterne 
strakt sig ved dette Fedfels-Hofpirals Indretning, og faa mange duelige Fedfels- 
hielpere ere nu omdeelte i Rigerne og Provinlferne, til Slceder, som fordum 
sukkede om saa umistelig en Hielp, og savnede saa nyttige Skrifter, som roes- 
vcerdige Frugter af Videnskabens Flor i vor Fædreneland.

Saaledes blev denne Stiftelfe i kort Tid ikke allene en Planteskole for 
Fodselshielpere og Iordcmodre, men endog det fande LuttringSsted for Videnska
ben, hvor Sandhederne kunde udsindes og proves, Fordomme ndryddes, fiiu*  
Plere og sikkrere Methoder anstilles, og et klarere Lys overalt antcrndeS til Vi- 
denffabens Udbredelse og utallige Fodendes Frelse.

Den Mcrngde af Fodende som aarlig indtages i delte Hospital giver Lej
lighed fremfor paa noget andet Sted til grundig ar erfare, saavel de alminde
ligste og ordentligste Fodsier, som ogsaa de unaturliges sande Sammenhæng og 
Beskaffenhed; thi deri har Fodselshnset den store Fortrin fremfor alle andre 
Hospitaler, hvori Syge indbringes, forst i Midten eller mod Enden af Syg
dommen, at alle Tilfaldene fra Begyndelsen og indtil Enden i en bestandig og 
uforrykt Orden kan betragtes, og alle saadanne Iagttagelser saa rit igiemages 
og bestyrkes, at ingen Feil skal letteligen kunne indsnige sig i deres Erfaringer 
som Naturen har begavet med tilstrækkelig Iagttagelses Geist og cn grundig Be- 
dommelses,Kraft.

De som ved en landvarig Praxi i Staden eller ved Brugen af FodfelS- 
Maskinerne have betient ligesaa stort stort et Amal, fom der aarlig findes i Ho
spitalet, skal neppe kunne rose sig af i deres Praxi, at have feet en ret ordent
lig og fuldstændig Fodsel iblant dem alle; men lutter unaturlige, lutter haarde 

og

0 Som er udvalgt til succederende Obc^Chirurgu? ved det Kongrl. Friderichs Hospital. 
Ö Har strcvct i der chirurgiste Salstab.



•S'. Om Fodselö-Hospilalets Stiftelse. 137

og besværlige, idel farlige og usuldstcendige, som har skuffet deres Opmorrksom- 
hed og giort den fuldstændige' Fodsel ukiendelig af dem alle. Herudover have 
store Fodftlshielpere, lige indtil den beromle Smellies Tid, enten ganske mis- 
kiendt eller i det mindste aldrig tilforladelig afffildret den fuldstcendige Fsdsel; 
endskiont den forekommer vist 40 Gange imod en unaturlig, og er Maalet for 
alle Afvigelserne, hvilke i de ufuldstændige Bornesödster bemcrrkeS.

Smellie selv, hvis forskende $)\e beskuede Naturen, fejlede endnu no
get i at tiende Fosterets besynderlige Leie og Hovedets rigtige Forhold mod Bak
kenet t), endskiont han frem for alle hans Forgiaingere ncermede stg meest til 
Sandheden. Neppe nogen uden hans Landsmand dristede sig til at antage 
hans Lårdom, forend den berømte Fried omsider fremsatte og offentlig loerte 
den samme.

Ingen af de Franske, i hvor store Accoucheurs de end berømme dem af, 
have med al deres Vittighed villet antage hans Erfaringer for rigtige, forend 
nu forst, da Deleury udgav sin Traité des Accouchements i Aaret 
1770, og siden efter (jam Boudelocque, den sandesie Systematicus af alle 
de Franske, som jeg ki ender.

Jeg troer derfor, uden at forncrrme nogen af de store Moend, som har 
beriget Fodselshielpen med nye Opdagelser, at vores Skole tilkommer den Mre, 
at vcere den forste, der rigtigst har beskrevet og offentlig lagt for Dagen den 
sande Sammenhæng og Beskaffenhed af de fuldstcendige Fodfler, og forbedret 
den Mangel, som Smellies Beffrivelse indtil denne Dag haver havt. Der
ved ere nu mange nyere Skribenteres Loerescetninger kuldkastede, og vores efter# 
haanden, endogsaa af Fremmede, bifaldet og efterfulgt zz).

Undersogningen, denne vigtige Deel af Jordemoder-Konsten, Hiet, 
med hvilket Fodftlshielperen opdager Naturen og dens Afvigelser under Fod- 
sterne, hvis Kundskab ligesaa lidet kan udbredes ved Ord, som Pulsens For
andringer, forklares nn ikke mere for dem fom skal udsve Konften med tørre 
og usorstaaelige Beskrivelser, som ere optnnkte i Studerestuen, men vises og 

udoves 
/) Vid, acta medica Havnienfia.
u) Böflels Anviisning til Jvrdemoder-Konsten, Altona 1754. Bangs Differt. de me

chanismo partus, Boudelocque 1. c. J, J. Plenck Elem. obflctri e. Vienne 
1781. P- 46.

Nye Saml. II. B. S
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udoveS i Hospitalet. I denne erhverver de Studerende sig ligesaa storFoerdig- 
hed og Vished, fom i Fodsels -Forretningerne selv, hvilke ei tangere udoves 
paa dode og udstoppede Kropper, men lares paa levende Mennesier, ja! af 
Naturen selv.

Fordomme, de farlige Fordomme, som tange i Fodsels-Behandlingerne 
have yttrer deres skadelige Virkninger, afskaffes og ndryddes efterhaanden ved 
Iordemodrenes bedre Underviisning og Fsdftlshielpernes modnere Erfaring i 
Fodsiecne.

SaaledeS havde den skadelige Misbrug indsneget sig i Iordemodrenes 
Praxi, at de fatte de Fodende for tilig i Arbejde, forend Fodfelen var 
vel begyndt. Denne Vildfarelse reiste sig allene af Mangel paa noiagtigUn- 
dersegning. De Fodendes Kraffier bleve ved ulidelige Trcengsier, som Jorde- 
modrenes Overtalelser aftvang dem, stråledes for Tiden svakkede, at Fodsierne 
Vleve dem desto haardere og maaleligere.

Bedre Erfaring overbeviiste dem snart om denne Feil, tarte dem, hvor 
unodvendige og skadelige saadanne aftvungne Trcengsier ere i fuldstcrndige Fod- 
fler, og hvad Fare de altid forte med sig i de uordentlige, som altid fordreKon- 
siens Hielp. Ligeledes vare endnu de gamle tydffe Jordemoderstole i 
Brug hos os; men formedelst deres vidtloftige Sammenfatninger befandtes 
de faa ledlofe og ustadige, ot Konerne ofte kom ril Skade ved dem. Desuden 
fandt man dem for lave og ubeqvemme for Hielperen, naar nogen Forretning 
fknlle foretages, og hoist farlige for den Fodende, i Fald Blodstyrtninger eller 
eonvulsiviffe Bevægelser indtraf i den opreiste Stilling, som de sad i paa Sto
lene , eller og i Fald Fodselen ved sin Hastighed yttrede alt for voldsom en Kraft 
mod de blode Deele af FodselSveien. Af diffe Aarsager have vi i deres Sted 
indfort FodfelSfenge, som afhielpe alle de Ulemper, hvilke Stolene medforte.

Det er mærkeligt nok, at lige fra Hebræernes og indtil vore Tider, have 
Jordemoderstole vceret i Brug. I anden Mose Bog 1 Cap. 15 V. tales om 
besynderlige Skole til denne Forretning, disse kaldes Samme Ord
bruges Ieremta 18 Cap. V. 3. om Pottemagerstolen. Det forekommer allene 
in numero duali, som efter Sprogets Egenskab anvendes ikkun paa Ting, 
der sammenstettes af to til hinanden passende Deele. Hippocrates, Mo- 
fchion, Rhodion, Ruef, Welfchius, Widemanin og flere taler om 

Jorde- 
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Jordemodersiole af ssorffiellig Form og Skikkelse. Nogle ere som Skamler, 
andre som Leenestole, andre med Rygstykker ril at flaae tilbage, hvilke den 
hellandffe Accoucheur Deventer, og efter ham den beromte Fried har for
bedret, og bragt i Brug over hele Tydffland. Vore gamle Iordemedre be- 
tierne dem hidtil af Deventers Sroel, og paa Landet saae man ofte, at Ko
nerne benyrtede sig af Mcvndenes Skiod ril al fode paa, hvilket Sarde den be- 
remte de la Motte envogfaa i hans Tid anbefalede i haarde og langvarige 
Fodsier. Andre derimod have bekient sig af Senge, fom nu omstunder er meest 
brugellg.

Juftina Siginnndin, den brandenborgffe Hof-Iordemoder, be- 
tiente sig af en Sroel, som blev udsiaget og brugt ligesom en Seng. Den 
beremre svenffe Accoucheur von Horn bandt fire Stole fammen, og lod reede 
en Fodselsseng paa dem. Mouriceau betreute sig afen ordentlig fransk Seng, 
som han lagde den Fodende over. Andre benytte dem af Loibcenke, eller 
Chaifes longues, men i vores Fsdselshuus bruges en hoi, smal, fast- 
staaende Seng, der foran er udskaaret med en halv cirkelformig Brille, og 
tillukkes eller aabnes, naar det behoves, med et bevcegeligt Indskud. En
derne af dette brilleformige Udsnit ere forsynede med tvende opstaaende og ud
stoppede Fodstykker, ligesom og paa Siderne af denne Seng findes Remmer 
med udstoppede Haandgreeb, og er hele Sengen opreed med smaa brede Ma- 
trasser, som lcrgges jevnfides ved hinanden, foruden med Lagener ogetTeppe, 
som ffiuler den Fodende.

Efter denne Sengs Form er bragt en ligedannet i Brug, som beqvem 
kan siaaes sammen, og lerrelig fores fra Sted til Sted, hvis Tegning findes 
paa den forste Tavle af Planen ril mine Forelcesninger x\

Iordemodrene havde tilforn den ffadelige Vane, at strtte Konerne for 
tilig paa Stolene, eller lagge dem paa Fsdfelsleiet, og tvinge dem i 
Viste Stillinger, som bleve uraalelige for de Fodende. Fra disse unaturlige 
Handlinger have vi sogt at afholde dem, ved at vise de forffiellige Stillinger, 
hvori forffiellige Nationer lige godt kan fode. Vi have seet franffe Fruen- 
timre i vores Hospital fode i en oprejst Stilling imellem Dorstolperne, russiffe 

S 2 lnmnde

x) Udgiver i Kiobrnhavn i Aarer 1773 i den anden Deel.
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lånende sig op mod Vceggen staaende eller kncrlende at fode, engelske liggende 
paa Siden, norske stottende i Sengen paa Knceerne og Albuerne, danffe lig
gende paa Ryggen, og alle have fodt lige beqvemt og lige ler, naar Fodsierne 
ellers have vceret af en lige og ordentlig Art. Disse Erfaringer bestyrke os i 
den Tanke, at Iordemodrenes Forhold med at tvinge de Fodende til visse Stil
linger, fom hidindtil har vceret Brug, er faa unaturlig og faa upassende, at 
det hellere bor overlades til de Fodendes Fornemmelfe at bestemme, hvilken 
Stilling de helst vil udvalgs og betiene dem af t fuldkomne Fodster; og aldrig 
forhindre dem fra at foge den mageligste, forend just i det -Aieblik da Barnet 
skal fedes. Hvad Straf kan vel vcrre haardere, end at tvinge et Men nesse, 
fem er underkastet de haardeste Piinster, til at holde sig lcenge i en og den fam
me Stilling. Naturen vifer den storste Uvillighed i at vcere rolig, naar Lege
met lider, og faa ufornuftig en Tvang har giort Fodfelsleiet til en Pineboenk for 
de Fodende, i Steden for at det ssulle vcrre dem til Lindring og Understottelfe i 
Smerterne.

Nok en farligere Misbrug havde Iordemodrene hos os, med at sprenge 
Hinderne om Fosteret for tilig, og haste med Forlosningen. Naturen 
har sine Instrumenter til at bane Fosteret fri Giennemgaug i Fodfelen. Disse 
formeres as de tvende Hinder og af det Vand, fom inden i Moderen (Utero) 
omgiver Fosteret, hvilke under Fodsels Arbejdet fremssydeS fom en Kiile igien- 
nem Mundingen af Moderen, aabncr den lige jevnt overalt ved sin blode og 
jevne Trykning, og lader det bevcrgelige Hoved desto lettere fremglide efter den 
Styrelse, som den haarde Beenvei leeder det. Dette ueftcrlignelige Vcerktoi 
har Iordemodrenes utidige Iilftrrdighed og ssadelige Konstgreb ofte berover Na
turen, naar de have i Utide sprenget de virkende Hinder, og standset Naturens 
Bestrabelfer; hvorved alt for ofte, i Steden for at tilveiebringe efter deres Mee- 
ning en hastig Fodsel, familie er forhalet; i Steden for at aabne Veien for 
Fosteret, er Hovedet holdt tilbage, og de Fodende underkastet langvarigere Smer
ter og langsommere Fodfel. Vel gives der Tilfalde, da en ovet og indsigts
fuld Hielpere med Nytte og Fordeel kan lette de trange Fodsier allene ved at 
sprenge Hinderne; naar undertiden Vandet nedssyder sig under Hovedet af Fo
steret, og holder det oven over Iisbeenet, at det ikke kan fynke ned i Bcrkknet, 
ta ved at sprenge Hinderne og lader Vandet Flugt, sammentreekker Moderen sig 

hastig, 
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hastig, og driver det villige Hoved ned igiennem de flibrige og fugtige Vcie m c i) 
mindre Modstand, og fuldender Fedsilen hastigere. Men dette Fald kommer 
heel stelden for, og udfordrer tillige Hovedets og Moderens allerbeste Leie, naar 
Fodsten ved dette Konstgreb stal ikke forvcrrreS: og hvor stor Avelfe og Forsig
tighed udfordrcs ei her til at bestemme det)/). Det hcendes og undertiden at 
Hinderne ere faa unaturlig feie, nt de ikke af dem felv briste til rette Tid, hvil
ket udfordrer, ot de bor fprenges ved Konsten; men hvor sielden er ikke ogfaa 
dette Fald. Jeg har ikkun erfaret det en eeneste Gang; og jeg troer neppe 
man bor gribe til dette Middel, uden Modermundcn og de blode FodstlSveie 
forst ere aabnede faa tilstrcekkeligen, at Hinderne staaer ligesom en ndspcendt 
Blcrre uden for Legemet: da gavner det forst at sprcenge dem, siden de alt have 
fuldfort deres Forretning, som var at gaae foran Fosteret, for ot bane det en 
lettere Gicnnemgang i Fodfelen Der giveg Fodster, fom Naturen med 
en voldsom Hastighed undertiden soger at fuldende, dog ikke uden stor Fare for 
Barnet og endnu storre for Moderen: Disse hindres best ved at sprcenge Hin
derne tilig. Ligeledes forekommes Faren ofte af Blodstyrtningerne, fom kom
me under Fodsterne efter Moderkagens Losning fra Moderen, ved at spränge 
Hinderne og faae Moderen hastig til at fammentrKkke sig.

Naar jeg nu undtager disse anførte Tilfcelde, og det hvori Vendinger 
skal foretages eller Instrumenter anlægges; faa veed jeg intet Fald, hvor det er 
nyttigt at sprcrnge Hinderne, og ingenlunde bør det stee i ftildsiceneige Fodsier. 
Iordemodrene brugte i faa Fald enten en Naal denil, eller Kanten af et Stykke 
Sukker, eller Salt til at risse disse Hinder op med; og mange haver brugt feer# 
deles spidst eg starve Instrumenter; men ved et rigtig anbragt Stod nf Finge
ren, eller naar Hinderne ere siappe, lade de sig uden stige anførte Midler let 
tratst iru med Nceglene, eller i meget unaturlige Tilfcelde overklippe med en Sax.

Endnu flere unyttige og ubarmhjertige Handlinger erfarede man dag
lig af Iordemødrene, naar de alt for meget har villet haste met) For
losningen, og udvidet de modstaaende Dcele med Hcenderne. Ved 
deres voldsomme Haandgreeb bleve Declcne ophovnede, forknusede eller sønder- 

S 3 revne;

j1) Th. Bartholin de iiifolitis partis viis p. 172.
r) Bartholin har talt herom 1. «• saalcdes p. 175.
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revne; ofte har Smerterne underkastet de Fedende krampagtige Trakninger dg 
Raseris; Feiger, fom have vceret farligere end Fedstcrne selv. Disse og an
dre saadanne skadelige Konstgreb, sinde ikke mere Sted Otant vores oplyste og 
retsindige Iordemovre, der alt for vel paaskionuer Naturens trlstrcrkkelige Virk
somhed, og frygter for at krcenke dens Ret.

Nasten ingen Midler bleve mere misbrugte hos os, end de saa 
kaldte drivende Midler, hvilke for det meeste lastede af hidsige Drikke, skarpe 
Specerier, vellugtende heede Olier, Essnzer, Sassran, Bivergel, Borax, 
Rhinfkviin, stcerk ^All og Bramdeviin, skarpe Clysterer, og adskillige andre 
endogsaa urimelige Ting, hvilke i Steden for at befordre Fodsierne, ophidsede 
og bctcrndte Blodet, fortumlede Hovedet, bragte Legemet i Opror, forstyrrede 
FodftlS-Arbeidet, standsede Veerne, og underkastede de Fodende ofte Betam- 
delses-Febre, farlige Smerter, ja! det som var vcerre, ved Forsommelse as 
sikkrere Hielp under disse skadelige Midlers Brug paaforteS Branden, og til« 
sidst Doven selv. Men hvor let kunne ikke og den dygtigste L«ge lobe an, naar 
han, uven at kiende den uvervindelige Modstands Aarsag i Fovftlen, ville an
spore og ophidse Naturen ved drivende Midler til at iile til sin egen Undergang, 
og mon ikke Ukyndighed i Fodsels-Videnskaben, saavelsom Lagernes alt for store 
Tillid til Iordemodrene, har oste foranlediget saa græsselige Misbrug.

Jeg vil ikke engang rate om de farlige Vrcrk- og Nyse-Midler, som 
forlcengst ere aftkaffede, eller om de sårdeles urimelige Ting, som Bar
tholin sorterller at Have varet brugelige til hans Tid iblant de nordiske Folk, 
nemlig: at spise Snegle, torrede Aale-Lever, rorrede Testikler af castreerte 
Heste og saa videre; men allene navne noget om den store Misbrug af 
skarpe Clysterer, som Iordemodrene endnu til vore Tider i stor Overflodighed 
plagede de Fodende med. Disse Midler, som viser deres store Nytte til at 
lette Underlivets Forstoppelse, naar de tiligen i Fovftlen anvendes, brugte de 
som Nodankre i de haarde Fodfler, naar de ingen anden Hielp vidste. Man 
troede, uden at opdage Aarsagen, at alting var giert, naar Konen kuns flit
tig sik Clysterer, og at Veerne nodvcndig skulde sorstarkes ved deres idelige 
Brug. Traf det, at Fosteret var allerede nedsiunken i Bakkenet, og sammen
trykte Veien for disse Midlers Afgang; saa plagede de ved dens Tilbageholdelse 
den Fedende jammerligcn, oppttstede Underlivet, forvoldte hende Brakninger 

og 
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rttaalelige Trcrngster, som undertrykke de ordentlige Sammentrcekninger i Mo
deren, der skulle befordre Fodselen.

Ikke mindre ffadelige vare de utidige, hee'oe og irriterende Dampe
bade, fom brugtes til at blodgisre de modstaaende Fodftlsdeele, og fom Bar
tholin figer: til at blode Hinderne, at de desto snarere ffulde briste. Jeg 
har seet unaturlige Hcrvelfer, Betcrndelser, Blodstyrtninger at opkomme ved 
disse Midlers uordentlige Brug, og derfor hellere fogt at tilraade Iordemo- 
drene, nt lette de langvarige Fodster med lunkne blddgiorende Indspreitninger 
af Melk, Olie, Havrefuppe og destige, som indvendig kan virke paa de beho- 
rigeDeele, og ikke anvendestil Skade paa de udvendige, der ved disse Mid
lers Heede og fortynnede Dunster ophovner, bettendes og siden forvolder desto 
haardere Modstand. Der ere langt andre sikkre Midler fom lette i langvarige 
Fodster. Disse ere Aareladninger, kielende og smertestillende Midler, hvis 
rigtige Anvendelse ere de rette drivende, som kan tilraadeS og af Lcegerne for
ordnes, foruden Tangens forsigtige Brug, i Fald Fosteret trues med Under
gang. Meget oste bleve Aareladninger forsomte eller ogsaa ilde an
vendte i Fodsterne, af den almindelige og ugrundede Frygt, at Konens Krcef- 
ter vare for svage til at udholde dem; derfor opsatte man disse Midler endog i 
Tilfalde, hvor de allermecst behovedes, som hos meget blodrige, meget omsindt- 
lige og trangbrystige Koner, hvor Fodsels-Kraften allene var svnkket af Blodets 
Mcengde og alt for hastige Bevcrgelse i Aarerne, eller af de smertefulde Deeles 
krampagtige Sammensnorelse og AandedrcettcnS Feil, eller hvor begyndte Ve- 
mndelfer og convulsiviffe Bevægelser indtraf under Fodselen, der bleve Aare
ladninger sielden eller aldrig brugte; og just i denne Legemets falffe Svækkelse, 
som Iordemodrene vel ikke saa neie kunde bestemme, har Erfarenhed viist 06, 
at disse Midler ere de sande styrkende, som opliver Krysterne, og fbm befor
drer Fodsterne frem for noget andet af de forhen saa kaldte drivende FeldselS- 
Midler.

Tvertimod bleve Aareladninger, Viin og hiertestyrkende Midler 
anvendte, og ikke uden til storste Skade i saadatlne Fodster, som led
sagedes med Blodstyrtninger af Moderen. Man vidste at Aareladninger 
gavnede i andre Blodstyrtninger, som viiste sig under Fedselen ud af Nasen, 
Munden eller stige Deele; naar de nemlig havde deres Oprindelse af Blodkar

renes
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renes for hceftige UdspKndelser, eller af Blodets Mcengde og stcerke Fart imod de 
fine Aarer i Legemet: Men denne Erfaring blev ilde anvendt ide Blodstyrt« 
ninger i Fedsterne, fom kommer af Moderkagens Frassillelse fra Moderen: 
Man greb til Lancetten for at formindske Blodets Masse, og undertrykke yder
mere de Krcefter, fotu ved Blodstyrtningen selv forud vare svækkede, og tier firti 
reent tabte; ligesom Moderkagen ved Aareladningen kunde lade sig ftvste, eller 
den virkende og opirrede Moder, som udpressede Blodet igiennem sine finger
tykke Aarer, kunde tilstoppe Blodets Veie ved de nye Svækkelser, som Aare- 
ladningerne forvoldte den.

Vinens og hiertestyrkende Midlers Brug udfordre megen Forsigtighed, 
og bor aldrig bruges uden i en virkelig og fuldkommen Mangel af Krcefter, sotn 
sielden kan indtrceffe i Fsdsterne, uden hvor den kommer af en ncervcvrende Blod
styrtning; og i faa Fald ere de hiertestyrkende Midler, som hidser Blodet og 
driver det med en storre Fart igiennem de aabnede Aarer, ligesaa skadelige som 
Aareladningerne selv.

Vore Iordemodre behove ikke saa meget at cengsteS ved stige Blodstyrt
ninger, da de jevnligen erfare, hvor hastig de kan afhielpeS enten ved at spränge 
Hinderne tilig om Fosteret, eller ved at vende Barnet, eller lade det udtrcekke 
med Tangen, hvilke ere de kraftigste Midler at afvende saadanne farlige Blod
styrtninger med. Iordemodrene havde tilforn ogsaa den Vane, at forhale 
Tiden til Vendingen i de besværlige Fodsser, med at rette Moderens 
og Barnets Leie, enten ved bestandig at stille den Fodende paa en eller anden 
Side under Fodsten, eller ved udvendige Nedtrykninger og Stoden paa Under
livet a), etter og ved at fore Fingrene til Hovedet for at trykke det, og skyde 
det over i en anden Stilling $). Disse Midler vare ligesaa milstrakkelige som 
farlige, hvilket jeg i det medicinske Scelskabs Skrifter har givet en Afhandling 
om. Dog har jeg viist, at ligesaa meget som denne Hielp tilforn blev unyttig 
anvendt ril stor Smerte for den Fodende, til den visseste Undergang for Foste
ret, og til farligste Folger efter Fodselen; saa kunne den iglen under visse Be

tingelser

o) Mamcllukkerne bruger en Trcrkfork, fe tu de trykte Underlivet ind i, for at siyde 
Fostret frem.

A) Levninger endnu fra Hippocratis Tider.
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tmgelser, og i sieldne Tilfcelde, som Iordemodrene et altid forstod at bedomme, 
med Nytte og Fordeel bruges, som jeg den Gang gav tydelige Exempler pan. 
Vi hore nu sielden om Iordemodrenes overtroiske Handlinger i at befordre 
de langsomme Fodsier ved Amuletter, eller ved at oplukke Laa sene, og aabne 
Dorene i Husene, meget mindre om den umenneffelige Haardhed, som de 
vankundige fordum udsvede i unaturlige Fedsier, med at styrte de Fodende 
paa Hovedet ned i en Tonde c), sonderbryde Bornenes Lemmer under 
Vendingerne, afrive Hovedet, eller anlcrgge, jeg gyser ved ar ncevne det, 
Bismerkrogen til at udstide Fosteret med. Saa gruelige Vcerktoier, mor, 
tnfFe Hakker, de fficerende eller knusende forhen brugelige Instrumenter, hvis 
Brug tilforn vare Folger af Iordemodrenes Uvidenhed og Forfommelse, ere al
drig seete eller brugte i dette Hospital siden dens Stiftelse.

Den Færdighed i at opdage de vanskelige Fodflerg Aarsager, og kiende 
deres forblindende Maske, som Iordemodrene nu omstunder har forhvervet sig 
frem for i forrige Tider, satter dem i Stand til strax at udove den konstige Hielp, 
og i Tide fuldende de haarde og forderte Forlosninger, enten ved at vende Fo
steret, og forsigtig drage det ud med Beenene, eller ved ak lade den af de En
gelle sg Franffe forbedrede Tang anlcegge af Fodsetshielpere.

Levret, den ubodelige franffe Accoucheurs Tang, var for min Tid ei 
endnu i Brug her i Danmark, og endffiont han selv havde vceret een af mine 
Larrere i Fodftls-Videnffaben, og viist mig Brugen af dette saa hoit priiste In
strument paa hans Phantome eller Fodfels-Maffine; saa fandt jeg dog saa liden 
Overeensstemmelse imellem hans Maffine og den levende Natur, at jeg af disse 
Aarfager troede mig berettiget til at tvivle, om dette Instrument, formedelst 
dets fcrrdeles vanskelige og farlige Anlcrgqelfe kunne tiene i de Tilfcelde, hvori 
det meest behovtes; men en ufermere Erfaring har overbeviist mig om detS 
nyttige Brug, og ved mange Forfog er Brugen af det Levretifke og Smel- 
lifke Insttument d), og Fordeelen, det eene har frem for det andet i Hove

ders
<) Sce F^rtolm til Dr. Wichmanns ttnderviisninq for Zordemodre, Aalb. 1771, 

Th. Bartholin de infoliris partus viis p. 157.
</) Vid. Colled. Soc med Haf. Tom. I. p. 287. DifT. G, Timfchencki Obf 3 

de ufu forcipis Levretiani in partu, anguftia pelvis, & convulfionibus acci
dentalibus pericul. 17^0,

Hye Saml. 11. B. T
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dets urigtige Stillinger af Foskeret, saavel overst som underst i Bakkenet, om
sider blevet mig saa bekiendt, at jeg med den vcdberlige Varsomhed er lige fcrr- 
dig til at anlcegge dem begge i de forskiellige Tilfalde, som udfordre disse for- 
sikiellige Instrumenters Brug. Offentlig har jeg fra den Tid af viift den rette 
Brug af den Levretifke Tang, og bragt den i almindelig Brug iblant os, 
til storste Fordeel i Fodflerne.

Iordemodrenes iilfardige Scedvane med at haste Med Efterbyrdens 
Mforelse, saasnart Navlestrengen var afbunden, af Frygt for at Moderen 
skulle lukke sig og strax forhindre dens Fodsel, har foraarsaget de storste Ulykker 
og skrækkeligste Folger efter Fodsterne. Ved deres haarde Hcenders uforsigtige 
Indbringelse have de undertiden forstodt og forknuset, eller saaledeS irriteret den 
emfiudtlige Moder, af heftige Smerter og Vetcendclscr ere fulgte, ved vold
somme Trakninger paa Navlestrengen er samme afrevet, eller Moderen omstyr
tet, og udtrakt af Livet, ved ak ssnderflide den fastgjorte Moderkage, ere Styk
ker blcvne tilbage, som forst lang Tid efter Fodselen ved Forraadnelse ere borts 
tcerede, ledsagede imidlertid medsnigende, forraadnende Febre. Ja ved Efter
byrdens alt for hastige og voldsomme Udtrækning, har Blodstyrtninger og Mo
derens Uvirksomhed uformodentlig henrevet den glade og ved Fodselens Fulden
delse taknemmelige Moder fra sit nyefodte Foster.

Naturen, naar den overlades til sig selv, er ligesaa villig hos Menne
sket til at befordre Efterbyrdens, som Fosterets Fsdsel. Man give den kun 
Tid, strax foles paa Underlivet, ot Moderen, som en haard og stiv rundaqtig 
Kugle sammentrykker sig under Navlen, ved korte og lemfældige Efterveer min
der den os om sin Virksomhed, og tilkiendegiver sin fuldforte Hensigt med en 
ringe Vlodflod af Fodselsstedet. Efter disse Naturens Vink behover man forst 
at trcekke og rokke paa Navlestrengen, strax er Efterbyrden, uden at trykke og 
presse Underlivet, uden at lade den Fodende hoste eller puste i Hcrnderne, uden 
at give Nysemidler eller skarpe Clysterer, som forhen brugtes, aflest fra Lege
met. Dog gives der ogsaa det Fald, som Hielpcrne maae noie iagttage, i 
hvilket Efterbyrden maae hurtig uddrages, naar nemlig en betydelig Blodstyrt
ning efter Fodfelen tilkiendegiver, at den allerede forhen er los og affFilbt fra 
Moderen. Denne Omstændighed udfordrer dens hastige Udforelfe, at den 

flappe 
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floppe og uvirksomme Moder kan opirres til hastig at trække ftg sammen, og stille 
Blodets Fortabelse. Frem for noget andet Middel har Indsprsitningerne i 
Moderen af kold Vand, eller Vand ogTEddike tilsammen, viist sig virksomme 
i flige Tilfalde, hvor hverken udvendige Trykninger paa Underlivet eller kielende 
og smertestillende Midler har udrettet det allermindste; og hvor hastig er ikke, 
(i hvor meget den ukyndige Verden end stormer derimod) de blege og iiSkolde 
Modre igien oplivede, og ligesom udrevne afDsdens Strube, hvorom jeg har 
givet en fuldstcendig Beretning i det medicinske Scrlskabs Skrifter.

Mange Jaggttagelser vare skiulte tilforn for dem, som udsvede Fod- 
felshielpen, i Henseende til at navle Fosteret. Neppe var det kommen til 
Verden, for Jordemodrene, enten det drog Aanden eller ei, ufortsvede af
bandt Strengen, for desto hastigere at faae Efterbyrden ud. Var der da Liv 
og Bankning endnu i Strengens Aarer, som maaskee kunne tiene det halv dode 
Foster ril Oplivning, saa blev dog denne Circulation ved Underbindningen ha
stig berovet Fosteret. Var Fosteret forklemt, sort, blaat og ophovnet i An
sigtet, naar det kom til Verden; saa blev denne Standsning af Blodet i Ho
vedet dog aldrig lettet ved at overklippe Navlestrengen, eller ved at lade den 
blode saa meget, til Fosterets apoplectisike Tilfælde ved flig en Aareladning kunde 
afhielpes.

Naar Fosteret med Hinderne om Hovedet ligesom med et Sloer e) 
blev hastig fodt til Verden, forte IordemodreneS Overtroe det med sig, at 
disse Hinder, under Navn af Seier-Skiorte, sikulde torres, forvares og 
indfyrs i Barnets Klæder, da ingen Ulykke kunde ramme faa lykkeligt et Barn. 
Fodtes Fosteret indelukt i Hinderne uden deres foregaaende Brystning i Fod- 
felen, da blev faadant et Foster af uvidendeJordemodre henflengt som en Van- 
sikabning og livlos Klump, der ikke burde komme for Lyset, uden at Hinderne 
engang bleve opklippede eller Fosteret fik Lejlighed til at drage Aanden.' Ja! 
mon ikke mange Born, hvilke ligge ligesom i Dvale uden kiendelig Liv, naar 
de fodteS, ere stiltiende henlagte, som dog ved mangfoldige nn bekiendte Red
ningsmidler og deres langvarige Brug havde været at bringe til Live igien, naar 
ei de HielpendeS Ukyndighed og Letsindighed havde forfomt det.

T 2 Mange
O Hvorom Barth, dc infolitis partus viis anfsrer adskilligt Ting p. 159.
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Mange Koner, som lykkelig vare forløste, omkom tilforn ved at flyttes 
før Lilig og fores til Sengen; man lod dem reise sig op paa Fødftls-Leiet for 
ot skifte dercS Klæder, og uden at indbinde Underlivet, eller være viS paa, at 
den Fodendes Kræfter taalte Bevægelsen, ilede med hende til Sengen, for
glemmende Celfi fortreffelige Regel: at man skulde anfte en Barselkone som en 
saaret Person, der varlig burde flyttes og bevceges, i Fald Blodet fkulde ikke 
forløbe hende. Og derved hændteS det undertiden, at under Omflytningen ud- 
skylledes Blodet saa hastig fra Konen, saa hun enten faldt i Besvimelse, eller 
under convulsiviffe Bevægelser dode dem bort imellem Hænderne.

Naar kolde Gysninger viiste sig ved Bloders for heftige Afgang, 
og Ansigter blegnede, Synet fordunkledes, Suuftn og Klingen for ^Arene ind
stillede sig (om Forbud for Faren; da vidste Iordemodrene, som ansaae alt dette 
for Feber-Kulde, i Steden for at gribe til udvendige Sammentrykninger paa 
Underlivet, eller kolde Indsprøjtninger i Moderen, intet bedre, end at tildække 
Konen med varme Klcrder, give hende vel varme hidsende spirituøse Drikke, op
varme Sengen og Værelset, lægge hende varm TEddike paa Underlivet, under 
hvilken Forholdsmaade Blodets Fortabelse, som skulde standses, endnu mere 
forøgedes til Konens desto hastigere Undergang.

Man sørgede for ingen Ting mere efter Fødselen, end at bevogte Kv- 
nett sierdlles vel for Forkiolelse; til den Ende indsperrede man hende om
hyggelig i Sengen, dækkede hende til med tunge og varme Fierdyner lige op til 
Halsen, sammentrak Sengegardinerne, behængte Vinduer og Døre med Duk
kener, belagte Gulvet med Tepper, drak hende til med Rhiuffviin og Saffran, 
omringede hende hobeviis med Besøgelftr og Lykønskninger, Støien og Svær- 
men, med Caffekander og Maffiner; ja ffulde vel nogen Fornuftig i vore Ti
der kunde tree, hvis jeg ikke selv havde erfaret det, at man midt i Augusti Man
ned indsyrede i Ovnen, for ot ingen Forkislelft ffulde indsnige sig til Barsel
konen. Ved saadan Omgaugsmaade ophrdsedes og betcendtes Blodet, Sve
den udpressedes i stor Overflødighed, Hovedpine, Forstoppelse i Underlivet, 
Febre, heftig Blods Fortabelse, Melkens Udkastning imod Huden, Frister og 
Forraadnelfts-Sygdomme, tilsidst dødelige Wngstelser og Mathed paafulgte. 
B dre Erfaring har nu omstunder (ært os, at intet er mere vederqvægeude for 
Barselkonen, end den reeue forsriffende og kielende Luft, den renser og bouf^ 

ree 
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rer de skadelige Uddunstninger, befrier den beklemte Aandedræt, afkiøler det 
opsvolmede Blod, og befordrer Vådskernes Afsondringer og den naturlige Af
gang i Legemet.

I faadant et Svedebad var en vis Tid bestemt for Barfelkonen, fad
vanlig i 14 Dage; for hvilken Tid der blev anseet for en himmelraabendeSynd at 
aabne Vinduer eller Døre, ar rage Konen ud afSengen eller omskifte hendes sve
dige og smudsige Lintøi. Man holdt del ikke for farligt ar lade hende i saa lang Tid 
indaande og inddrikke hendes egne fordærvede Dunster, ak fatte hende ved Fed- 
derne i Sengen, imedens man pudflede den og viftede med Klæderne; og ville 
man fore hende over i en anden Seng for ar udlufte og friske hendes Værelse, 
del troede man den Tid at være der samme som ar dråbe hende.

Nu omstunder derimod rettet man sig ikke eftee Calenderen, men efter 
Konens Kræfter, og Rensningens mindre eller stærkere Afgang. For at for- 
fri|Pe dem, bærer man dem endog anden eller tredie Dagen, eller sildigere efter 
deres sundere eller svagere Tilstand, over i andre Senge, ifører dem reent Vin» 
tøt, faa snart de kan raale at sidde opreist i Sengen; og alt dette gaaer nu om« 
stunder af uden Frygt for Forkiolelse hos dem, som ikke unaturlig indpakker sig.

Jo stærkere og overflodigere Rensningen gik for sig i Barselsen
gen, jo lykkeligere ansaae man det; ffiont jeg kan forsikkre, at en overflø
dig Rensning svækker den Fødende og formindffcr Melken, hvorved baade Ko
nen og Barnet lider. Jeg har ftet mangfoldige iriske Barslkoner, som har 
havt meget lidet deraf, og jeg har aldrig været bekymret for ar befordre den faa 
længe, ingen Tilfalde har udfordret det; men ved en maadelig Afgang ere alle 
desto hastigere komne til Kræfter, og desto snarere været i Stand til at forlade 
Barselsengen, og det er ogfaa een af de sande Fordeele, fom følger, naar Ef- 
terbnrden fødes af sig felv: at Moderen imidlertid trækker sig saavel tilsammen, 
at Blod, ro Fortabelse i Bars Isengen blive mindre og sielden svækker Konen.

Af disse Grunde har alle balsamiske Piller faaet Afskeed, og i deres 
Sted betictie vi os i de første Daae efter Fødfan af gelinde afferende Clysterer, 
Rhabarbara, forsat med 9)iU Mfate, eller det som fadvanligen bruges i vor 
Hospital: Sennesblade, enaeltlk Salt og Fænikelfrøe, som drikkes efter For
nødenbed ligesom en Thee om Morgenen, hvorefter Barselkonerne befinder dem 
meget vel.

T 3 Til
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, Til at befordre Melkens lette Afsondring i Brysterne, holde vi 
Pakningen for det beqvemmeste Middel. Vi lade derfor Barnet tillcegge saa- 
snart mueligt, i Fald det skal nyde Moderens Melk; men behover det en Am
me, hvis Melk er celbre og mindre kaperende, da lade vi Barnet vel udrense, 
og forst efter 24 Timer logger det til Ammens Bryst; paa faadan Maade und- 
gaaer man Parreglasse, Melkepomper, elastiffe Flaffer og andre flige Instru
menter, som svage Beviser paa menneffelig Klygk. For at fordeele Mel
ken lader man nu omstunder Brysterne allene opbinde og gelinde sammentrykke 
med et flint Klorde strap efter Fodfelen, indtil de begynde at spandes og hov
ner; da udlokkeS Melken ved ofte igientagne gelinde Gnininger med et flint og 
varmt Linnedklcrde, og derved undgaaer de forhen brugelige spirituofe og otie*  
agtige Smorrelser, tilligemed de forffiellige Slags flttede Plastre, som Iorde- 
modrene selv tillavede efter deres beste Phantasier og som tilstoppede Hudens 
Aabninger, ja ved deres harffe Beffaffenhed undertiden forvoldte Betcendelft, 
almindelig Kloen over hele Legemet, Febre og Udflag.

Bornenes Behandling er i mange Henseender meget forbedret hos os. 
Man indsvober dem ikke mere saa stive som Mumier, eller forknuer og fordreier 
Lemmerne; men binder dem loseligen i Matrasser, fom hastig kan oplofts, 
naar Barnet ffal efterftes, hvori Lemmerne kan udstrækkes, Brystet og Under
livet frit bevcrges: eller giver dem strax lose Klader, som hverken trykker 
eller klemmer dem. Reenlighed iagttages med Bornene ved flittig at afvaffe 
og bade dem. Legemet vcennes til Kulde ved tynnere Kloeder, mindre varme 
Vcerelftr og kolde Badninger, som styrker og hcerder deres spcrde Legemer: 
Man fortumler ikke Hiernen og Hovedet ved voldsomme Svingen og Skeden, 
eller ved for heftig at vugge dem; thi paa mange Steder i Staden ere Vug
gerne giort ubevægelige, og i Hospitalet findes der flet ingen.

Det bor ogsaa anfores til Nationens 2Ere og Frimurer ScelffabetS Ve- 
rsmmelfe den nye Opfindelse og Bekiendtgiorese med Bornevogterne, en Ma- 
ffine som i Odense blev forfterdiget til at lcegge Bornene t om Natten, for at 
vogte dem, og betrygge Forceldrene for den Fare, at Ammerne ffulde tage dem 
i Sengen til sig, og for siden at fte dem qvalt under en sovnagtig Ammes Bryst. 
Denne Bornevogter lod jeg prove af Ammerne i Hospitalet, og forbedrede de 
Mangler, som syntes at kunde hindre dens almindelige Brug; og ved en an

den 
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den Leilkghed ffal dens Beskrivelse som et Anhang blive tillagt denne Af
handling.

Dette er Portraitet paa den forrige og ncervcerende BehandlingSmaade i 
Fedsierne. Jeg kunde forlcelle mangfoldige siere Misbrug og urigtige Behand
linger, som fordum vare almindelige; men jeg har kuns berort de groveste, og 
vil allene kil Slukning anføre en Optegnelse paa fodre og dode, som fra Aaret 
1771, da Opsigten over dette Fodsels-Hospital blev mig anbetroct, og indtil 
AaretS 1780 Udgang, for at vise, hvor stor en Deel af usie og forarmede Mo
dre, afsyge, lige saavel som sunde, der under en haldigere Behandling i den 
Tid ere hiulpne, og lykkelig have overstaaet deres Barselfcerd, nemlig:

den, s.'N, endnu mere i Hospitaler, hvi fen i ro Maaneder henrev 17 K'ner. 
Ved Moengden af de paa engang liagende Darselqvinder blev denne St>g# 
dom under bolder, indril flere vg rommeligere Værelser bleve udseete kil at for# 
deele de Fodende i, og derved standsede efrerhaanden Sygdommen, eller den faa 
kaldte febris puerperalis, som i Aaret 1765 og 1766 bortrykkede af 579 Dar- 
ftlkoncr linder Prof. Bei gers Bestyrelse 91 ; ligeledes i Paris grasserede i Aaret 
1746, fornemlig i H spiralerne, tn farlig Feber imellem Darselkonerne, fee Mern, 
de l’Acad. des Scienc. 1746 p. 160 i Quart; saa at af 20 Darselqvinder i 
Hotel de Dieu blev neppe en reddet. I London dode i Aaret 1770 en anser# 
lig Moengde Darselqvinder, see Leake prakt. Bunerk. über die Krankheit der Kind# 
bruerinnen, Leipzig 1775 x. 17. item Johnfon Midwifiy p. 253.

I Aaret 1771 Modre indkomne 30.3 deraf dede 9 fedte Born 343
1772 — — 3'6 — 9 — 3'7
1773 — — 337 — i — 340
-774 — — 457 — 4 — 464
-775 — — 494 — 5 — 505
-776 — — 458 — 6 — 4 66

-777 — — 5'0 — 6 — 5'7
-778 /) — 533 — 19 — 552
1779 — — §65 — 5 — 572
-780 — — 579 — 5 584

er 4552 er 69 er 4660
©Me

f) Samme Aar graffeerte her en bestig Epidemie imellem Darselkoner saavel i Sta#



152 S. Om Fodsels-Hospitalets Stiftelse.

Skutte vi Danffe da glemme ot ffisnne paa den Lykke, at med saadanr 
Hcrld fremvoxer hos os en faa vigtig Videnskab, font for kore Tid siden var 
ligesom vcergelss, og allene betroet Frueniimrels Omsorg. Skulle vi d tak
nemmelige erindre, og i vore Aarboger optegne den Tidspunkt, da vor store 
Friderich stiftede faa frugtbarende en Videnskabs Skole, hvilken hans 
Efterfølgere i Mildhed og Naade, vor allernaadigste Konge vedligeholder 
eg haandthcever. Skulle vi uden Glcede kunne tcenke paa, at indfsdte Danske 
oplares i Riget selv, uden nodvendig at trcenge til Fremmedes Hielp, ja! at 
endog Fremmede ssge Underviisning hos os. Skutte vi vel längere fortiene 
at udelukkes af de Fremmedes lcerde Historier. Nei! til 2Ere foros, kunne 
Vi med hun Forfatter sige: „at Fodsels-Videnskaben i Danmark er nu i saa 
„ ypperlig Forfatning, som den findes nogensteds ved Seine, Themfen og 
„ Texel§)."

g) Leroi Lilterar-Historie in der Entbindungskunst, übersetzt von Niifchs 1779 p. 286»

F.



153

F. H. Müller
om 

Selvets Prsvelse 
til Nytte for Mynte-Vccsenet og Solv-Handele».

aar man har gloet sig bekiendt med alt, hvad Chymisterne hidindtil har 
skrevet om en rigtig Solv-Proves Operation, og af egen Erfaring og 

ofte igientagne Forfsg er overbeviist om, at ncesten alle, faa undtagne, ere ik
kun blinde Vejledere til den sikkerste Omgangs-Maade, faavel i Henseende til 
Kaabbercts fornodne og nsiagtige Renselse fra Solvet, fom Selvets Frem
bringelse i sin fuldkomneste Reenhed, faa at det ved at renses fra Kaaberet ta
ber ikke alleneste intet af sin virkelige Vcrgt, men beholder endog samme Qvan- 
ritet, som det har havt i Blandingen, forend Proven blev anstillet, vil der 
lettelig indsees, at Selvet, efter den hidtil anpriiste og gcrngfe Solvprovnings- 
Maade, taber altid noget vist ved enhver Prove; men foruden dette visse Tab 
gives der endnu et andet, fom kan kaldes det uvisse og ubestemte Tab. Hvad 
hertil kan vare Aarsagen, har jeg foresat mig ved ncervcrrende liden Afhandling at 
undersoge, og onsser jeg deri at kunde blive hcrldig nok for at fortiene det hel op
lyste Scrlskabs Bifald og Opmcerksomhed, som har beviist migden'ALre, at 
vcelge mig til eet af dets Medlemmer.

For de fleste, som have lagt M«rke til det forste Tab, synes det vel at 
vcere en vis og uundgaaelig Folge af Omgangömaaden i denne Deel af Probeer- 
konsten.

Uden videre at undersoge de væsentlige Aarsager hertil, eller at vare be
kymret om at forebygge det, har man ladet sig note med blot at vise, at det for
holdt sig saa og ikke anderledes. Derved er det blevet, hvorvel dette Tilfalde 
har altid foranlediget en Slags Uovereensstemmelfe imellem de fleste Proberere, 
og en Slags Uvished om Selv-Provens Rigtighed for den Kisbende og Sal- 
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gende; men for saavidt at Tabet har vceret almindeligt, og Sagen novervind«- 
lig, har man maaflkee ikke regnet denne Afgang saa noie.

Hvad derimod det andet ommeldre Tab angaaer, som de saa kaldede 
Guardeins allene tiende og meest beffieftige sig med, og som efter min Foc- 
meening bor udledes fra selvsamme Kilde, som det forste, da har man vel viist 
og vedtaget adskillige Aarsager dertil, og i de fleste Anvisninger til en rigtig 
Solv-Prove noget ncrr truffet Midlerne til at forekomme samme, hvori den 
Sondershausistke Mynte-Gnardein Johann Otto Ruperti i hans Skrift: 
Das Probiren kaldet, har varet den haldigste og meest oplysende. Men med 
al den Flid, han og flere have giort sig for at faststrtte Reglerne for en rigtig 
Selv-Prove, mcerkcr man dog, at der maae vare en Hoben ubestemt i den 
vedtagne OmgangSmaade, fom forvolder foranforle Tab, og de deraf flydende 
forffiellige Angivelser eller Probere-Sedler over et og samme Selv, hvilket 
indtreffer ei allene, naar flere, men og naar een allene prsver eet og samme 
Selv ofte i een og samme Ovn.

Et saa ofte medende Tilfcelde foranlediger mig, der har havt saa megen 
Lejlighed til at undersoge de fleste Operations-Maader med Selvets Prove, til 
ot vise, hvorledes de flestes Angivelser eller Probeer-Sedler maae nodvendig 
vare uefterrettelige, eller ankomme paa en blot Slumpe-Lykke, om de findes 
rigtige, saasnart Proven ikke er giort med den mueligste Noiagtighed og Agt- 
somhed under Proceduren.

Disse Anmcrrkninger over ncervcerende Tiders Kundskab om Selvets 
Prove bor forekomme enhver saa meget mindre forunderlige, som man endnu ikke 
tydeligen har indsect, hvad der er Aarsagen til det ferste visse Tab, eller sogt i 
det mindste at forringe det, end sige til det uvisse eller sidste, som er en Folge 
af det forste, og i sig selv af ingen anden Forffiel, end at nran ikke har vidst 
at behandle Tingene paa den rette og behorige Maade ved Selvets Prove.

Har der sig nu saaledes med denne Deel af Probeer-Konsten, ardens 
vcrsentlige Omgangsmaade medforer ncrsten uovervindelige Vanskeligheder, i 
Henseenderil der altid modende og visse Tab af Selvet, som skal proberes; 
saa synes der vel Umagen vcerd, at undersoge, hvorpaa dette Tab beroer, og i 
det mindjie ar giore et Forsog til at formindske, om ikke aldeles ar h«ve det.

Et

\
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Et Forsog af ben Natur kan, om ikke andet, veilcde til nt forekomme 
det andet saa kaldede uvisse og ubestemte Tab, hvilket vel ikke markes allevegne, 
men er dog altid af Betydenhed, fordi det indtresser allersuarest der, hvor det 
ikke ventes.

Herved formoder jeg at udfinde begges Aarfag, og tillige at blive i Stand 
til ved det fidstes Standsning, for en stor Deel at formindske det forste.

Unagtelig er allerede en Hoben af Hindringerne for en rigtig Solv-Prs- 
ves Erholdelft blevne anmarkede og havede; men efter min Formeening bsr ikke 
den ringeste Hindring finde Sted i en faadan Prove , naar ikke Udfaldet skal 
blive et recnr Bedragerie; thi saa lange een reneste Hindring er tilovers, tabes 
alt hvad der er vundet ved alle de evriges Forebyggelfe. Da nu faa meget 
baade i Henseende til det theoretiske og practice, anlangende Selv-Provens 
Omgangsmaade, er lage for Dagen i foranforte Rupertis Afhandling om 
Probeerkonsten, som er den tilforladeligste Autor man i saa Fald kan holde fig 
til; saa behover jeg ikke at igicntage de af ham allerede tilstrakkelig kundgiorte 
Anviisninger; men allene ar rore ved een Post, som han synes ar have forbi- 
gaaet, og hvorpaa en rigtig Solv-Prsve, imine Tanker, fornemmelig be
roer, nemlig den til et faadaut Arbeide egentlig passende Ovns Structur og Be
skaffenhed.

Hovedsagen, eller det væsentligste, hvorpaa en rigtig Solv-Prove isar 
ankommer, er, at man forstaaer saa noie at adskille Selvet fra Kaaberet, at 
den Kiobende ikke skal betale Kaabber for Selv, og at Selvet beholder denQvan- 
titel, det har havt, foreud der blev blandet med Knabberet, uben nt tabe det 
mindste under Proven; thi saa faner den Scrlgende betalt det ham tilkommer.

For allsaa at frembringe reent og ubeblandet Selv, maae Foreeningen 
imellem Selvet og Knabberet aldeles ophaves. Hertil behoves Ild og Luft. 
Begge mane virke i een og samme Tid paa den afKaabber og Sslv sammenfatte 
Masse; folgelig maae Probeer-Ovnen vare afben Beskaffenhed, at Ild og 
Luft kan i en vis og forholdsmasfig Grad frembringes deri.

Alle smeltelige Metaller, Guld og Sslv undtagen, bringes, som be- 
fienbt, udaf deres metalliske Vasen, saasnart de under Smeltningen udsattes 
for Ild og Luft. Dette Selvets Forhold til Knabberet gisr just, at fammes 
Foreening kan uden Vanskelighed ophaves; thi naar det med Solver blandede 
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Kaabber udscrttes forældens og Luftens Virkning, taber det sit brcendbare Voe- 
fen, Hvorimod Solvet bliver uforanderligt, og da Metallerne ikke uden i sit 
metalliske Bassen kan have nogen indbyrdes Foreening, faa er nu velKaabberetS 
Vebindelse med Solver oploft; men den fuldkomne Renfelfe, hvorved Solver 
skal bringes i sin enkelte Forfatning, ftaaer endnu tilbage, fordi det til Aske 
forandrede Kaabber lader sig ikke smelte til saadan en flydende Materie, som er 
nodvendigt, naar det derfra adskilte Solv skal kunde samle sig.

For nu ot meddele Kaabberet en saadan flydende Egenskab, behover man 
ot give Solver, medens det endnu er blandet med Kaabberet, en Tilsats af 
Blye, fom er, blank de smelteligfte Metaller, ei allene det let smelteligste, 
men endog af den Art, ot det i Ild og Luft allerfnarest forandres til Alke og 
glasagtig Fluß. Disss Blyers Egenskaber ere her saa meget mere nodvendige, 
fom sammes Virkning paa Kaabberet, ved den anbragte Heede og Luft, skeer 
langsom, og foraarsager, at KaabberetS Forvandling til Aske og Slag ikke kan 
gaae hastigere for sig, end det forvandlede Kaabber^ og Blye efterhaanden for
svinder, deelS ved at krakke sig ind i Capellen, og deels ved nt opgaae i Rog.

Denne Blyets vcefentlige Fordeel, anfsrer jeg allene for at vise Aarsa- 
gen, Hvorfor man ikke kan betiene sig of Marchafit ved Solv-Proven, som 
alt for pludselig forandrer sig til Aske.

Naar det med Kaabber og Blye beblandede Solv er saaledes ved Ildens 
og Luftens Hielp forberedet, og Kaabberet ved Tilstelning af Blyet er bragt til 
at flyde, vil man finde, at Kaabberet og Blyer forvandles efterhaanden til 
Glas, og ar Solver fvsmmer fom fmaa Kugler i den smeltede Blanding; men 
for derfra at adskille Solvet, omgaaes dermed saaledes:

j) Foretages det hele Arbeide i Kar, fem ere beqvemme ved Hielp af Ilden 
til at indfue del til Aike og Glas forvandlede tyndsmeltelige Kaabber 
og Blye, Hvilke Kar man kalder Capcller.

?) Foretages Arbeidet i den faa kaldede Muffel, hvorigiennem Luften kan 
agere paa den smeltende Masse, hvilken Luft bidrager rmest til Kaab
beretS og Blyets Forkalkning, og bortforer i en mindre Qvantilet de 
til Aske forvandlede Metaller i Rog.

Efter saadan Kaaberets og Blyets Fraskillelse viser Solvet sig i en Halv 
kugleformig Dannelse.

Dette



157Af. Om Soldets Provelse.

Dette er, fom bekiendt, det vafentligfle af hvad som soregaaer med Sol
det, naar det skal renses fra Kaabberet, hvilket jeg allene har anført as denAar- 
sag, at Hensigten med en Probeer-Ovn og den derudi nødvendig behøvende fal- 
leds Virksomhed af Ild og Luft desto bedre kan indseeS og tilstaaeS.

I sig felv burde den i Ovnen anbragte Ild og Luft vel ikke virke stärkere, 
end til at siet te det med Kaabber og Blye beblandede Sølv i Bevagelfe, og at 
giøre det ved Luften sorsiaggede Knabber og Blye faa flydende, at det kan krakke 
ind i Capellen; men i Stedet for at dette allene burde ffee, møder ofte den 
Omstandighed, at disse Elementers Virkning gaaer langt videre, hvilket isår 
maae paaagtcs for at komme under Veir med de vcrsentlige Aarsager til et og 
andel Tab, fom faa ofte indtreffer ved Sølvets Undersøgelfe og Angivelse, og 
fom virkelig forvolder, at Sølv-Prøvens Omgangsmaade er ei allene ufuld
kommen, men endog ledfaget med større Vanskelighed, end man troer.

Vel er det fandt, at Solver er i Ilden og Luften er uforanderligt Me
tal; men NB. i sin enkelte og ubeblandede Tilstand, hvorfra del afviger, faa- 
snart der er blandet med flygtige og let opløselige Metaller.

Dette kiendcs tydeligen
1) Naar Sølvet er blandet med meget Kaabber, da Tabel er altid større

end i det modsatte Tilfalde.
2) Naar Afdrivningen med Blye igientageü, da der altid tabes noget af

Sølvet, og omsider alt, naar det drives for vidt.

Den foraldede, men nu mindre gangfe Sandhed, at en større Qvanti- 
let af en flygtig og let opløselig Materie kan meddecle mindre Qvantiteter af 
mindre flygtig og mindre opløselig Materie sine Egenskaber, er jo her øiensyn
lig og i dette Tilfalde ligefaa fattelig, og uimodsigelig, font man veed, hvor 
snart Selvet, naar det blandes med el mere flygtigt Metal, s. Ex. med Anti- 
monio, kan aldeles drives i Luften.

End ikke Guldet, del adelste af alle Metaller, er fritaget fra at votali- 
feres, naar det, i Tilfalde at vare blandet med Zink, er under Smeltningen 
Udfat for Luftens Indflydelse.

Disse adlere Metallers Forhold, naar de blandes rued de faa kaldede 
mindre adle Metaller, tanker jeg, kan tilstrakkelig vise, hvad Forskiel Ildens 
• U 3 og 
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og Luftens Indflydelse gier paa Sslvet, naar det arbejdes for sig selv, og naar 
det derimod scettes i Bevcrgelse med Metaller af en modsat Natur.

Naar nu Blyet! og Kaabberet i Henseende til deres Flngtighed ligeledes 
kan sattes i Bevcrgelse af Ilden og Luften, saa er der megen Grund til at for« 
mode, at det maae vcere de egentlige Aarsager til SolvetS Minkelse under Prs
ven. I det mindste er jeg overbeviist om, at der kan ikke vare anden Aarsag 
til der visse Tab, som gemeenlig indtresser ved enhver Solv-Prove.

I sig selv siger det intet, hvad enten Selvet lider saadan Afgang, som 
et virkeligt Metal, eller i Sammenhceng med det sorssaggede Kaabber. Qvcr- 
stionen er alleneste, hvorledes Tabet kan forebygges.

Er det mueligt, ar Selvet, ved at blandes med Kaabber og Blye, kan 
antage en Deel af disses Egenskaber, som det i og for sig selv ikke har havt; 
saa er det og begribeligt, ar den Afgang, som formcerkeS derved, efter disse 
Metallers Tilstelning, maae nsdvendig komme deraf, at det har tabt sig, lige« 
som disse, deels ved at have indtrukket sig i Capellen, deelS ved at vcere opgaaet 
i Rog, hvilket man fornemmelig bor soge at forekymme.

Jeg har viist, at SolvetS Renselse beroet paa den Forandring, som 
skeer med Kaabberet og Blyet ved Ildens og Luftens Indflydelse. Jeg har 
tillige viist, at Kaabberet ved Hielp afBlyet maae meddeeles en flydende Egen
skab, fsr tilgavns at kunde skilles fra Selvet. Nu bor jeg og vise, hvorvidt 
Ildens og Luftens Virkning maae modereres, naar Solvet enten ikke skal lide 
Afgang, eller komme urcent ud af Proven.

Det er en Folge af en alt for stor Grad af Hede, at Solvet bliver for 
meget flydende, og naar det nu er meget uddeelt i, og nsie forbundet med Blyet 
formedelst det ncrrvcrrende Kaabber, som yttrer sin Middel-Natur imellem det 
tungsmeltelige ildbestandige Selv, og del letsmeltelige i Ilden ubestandige 
Blye; saa kan Selvet i sin metalliske Natur lettelig bringes til at synke i Ca
pellen, allerhelst om Capellen er af en los Materie, skiont derfor god nok i an
dre Tilfcrlde.

Skeer det nu i det samme, at Luften virker tillige paa det smeltende og 
tyndtflydende Metal, seer man en sinrk Rog opstige over Metallet, hvorved en 
wsrkelig Deel af det med Blyet forbundne Solv ryger i Luften, Saaledet 
tabea da Selvet paa en dobbelt Maade.

Augaaende
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Angaaende det ved alt for megen Luft foraarsagede Tab, da lcrrer Er- 
farenhed, hvad ikkun faa ville troe, at deus Indflydelse paa den hele Masse af 
Selv, Kaabber og Blye noieS ikke med at forvandle Kaabberet og Blyet kil 
Affe, men den foraarsager endog, at disse Metaller forfines faaledcs, at de 
gaae op i Luften som en Rog; thi Luften har den meerkelige Egenffab, naar den 
foreenes med Ilden, nt den tiener i Almindelighed til at forfine alle Metaller.

Denne formedelst Luftens Indflydelfe foraarfagede Flygtighed hos Kaab
beret og Blyet meddeeles, som forbemeldt, ligeledes Selvet tildeels, faa at det og 
derved lider en Slags Afgang. Mcrrkeligt er det, at Luften foraarsager Sol
vet saadan Flygtighed og det deraf flydende Tab i den hoieste Grad, naar den 
hele Masse af Solv, Kaaber og Blye har mindst Heede og er mindst flydende, 
mueligviis fordi Luften behover en vis Consistence for at virke saadan Flygtighed, 
etter og fordi disse Metaller kan, naar de ikke ere flydende nok, mindre bevce- 
ges, og Luften faaer alifaa mere Tid at virke paa dem.

Med foranforte har jeg kortelig villet vise de Vanffeligheder, som kan 
indtresse ved Kaabbereto Adffillelse fra Solvet paa Capellen, fornemmelig i den 
Hensigt, at, naar man veed og kiender den egentlige Prccedure med SolvetS 
Renselse, og det Onde, som flyder af de fornsdne Hielpemidlers Misbrug, 
man da maae blive faa meget mere i Stand til at indste Nodvendigheden af 
den den dertil begvemme og scerffildte Ovn, og tillige, af hvad Aarsag stimme 
maae bruges paa en aldeles bestemt Maade, i Fald man vil behandle en faa 
vigtig Sag med tilborlig Noiagtighed, helst naar Proven gielder betydelige 
Qvantiteter af Solv.

Forudsat, at man har alle Nodvendigheder til en Solv-Prove ved 
Haanden, og at Operationen er bragt faavidt, at Ilden og Luften behove at 
ogere paa Solvet, faa kommer det meget an paa, at man vced saaledes at mo
dere disse tvende Elementer, at de ikke virke enten kortere, eller lcengere, enten 
tidligere eller sildigere end behoves.

Dette beroer paa, at Ovnen er saaledes indrettet, at den net op modta
ger faa megen Heede, fom behoves til forbemeldte Metallers Smeltning og Cal
cination, og naar Solvet i samme Grad as Heede kan naae den fornsdne Fiin- 
hed, veed man, at den er tilstrækkelig.

For
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For ar være sikker pan, nt Luften ikke virker mere, end den bor paa 
Solvet, hvilket ffeer giennem Muflen, bor Muffen ikke være bredere, end at 
tvende Capeller rummelig kan staae tæt jevnsideS, og ikke hoiere, end at man net 
op kan see ind i Capellerne, naar de staae midt i Muffen.

Efterat have givet Muflen saadan Heide og Breede, maae man forsyne 
den med Hullrc, som ikke ere bredere eller hoiere end 3 Linier.

Igiennem en saadan Muffel tøt man ikke befrygte, at Luften skal virke 
stærkere, end net op til KaabberetS og Blyets successive Calcination, folgelig 
Heller ikke rive Solvet bort med sig i Rog, naar Mundingen tillige behørig luk
kes med Kul, som er let at giøre. Vel veed jeg, at een og anden, som har 
skrevet om Probere-Konsten, foreffaaer Ovne af den Størrelse, at man kan 
bruge dem i forffiellige Tilfælde, f. Ex. til deri at roste og forflagge ErHer; til 
at giøre Kaabber-Prover; til at rense z 4 Lod Selv af Gangen; til at fore
tage 3 å 4 Solv-Prover paa eengang 0. s. s. Men jeg veed og, at man der- 
udi umuelig kan anstille nogen sikker Selv-Prøve.

Da nu den af mig anpriste Probeer-Ovn har den Fordeel, at Heden sti
ger aldrig i hoiere Grad, end net op ril at smelte Selvet, faa er man altid 
vis paa, at det med Knabber og Blye beblandede Selv ikke lettelig bliver faa 
flydende, at det kan trække ind i Capellen, end ikke om Heeden var til en Tid, 
nemlig i Begyndelsen nf Drivningen, noget stærkere end behoves.

Hvorimod man aldrig med nogen Sikkerhed kan bestemme den egentlige 
og fornødne Grad af Heede i de større Ovne; men er for det meeste ndsat for 
den Ulejlighed, at de ere i Begyndelsen, naar man behover at indsætte Solv- 
Proven, gemeenlig langt heedere end de burde være, hvortil kommer endnu 
dette Onde, at, om man end betids nok bliver denne alt for hoie Grad af 
Heede vaer, behover dog saadan en stor Ovn alt for lang Tid til at svales, i 
hvilken Tid Solvet, som bliver i faa Fald alt formeget flydende formedelst 
KaabberetS og Blyets Tilsætning, maae nødvendig trække sig ind i Capellen; 
et Onde, som ikke lader sig forebygge ved det almindelig foreflagne Rand, at 
kiole Capellen med dertil dannede Leer-Plader, Hvilket Raad jeg for min Deel 
ikke bifalder, fordi ved disses Anvendelse indtrænger sig faa meget Luft i Muflen, 
og Capellerne staae Fare for at rystes, om ikke at omkastes.
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Den uvisse Product, som flyder af en alt for stærk anvendt Heede, er 
ikke den eeneste ubehagelige Folge; men da en saadan stor Ovn behover en stor 
Muffel, fom altid modtager for megen Luft; faa er intet vissere, end at Sel
vets Tab endog fra denne Side er uundgaaelig.

Endnu lnedforer en alt for stor Probeer-Ovn denne Vanskelighed, i Fald 
den svales under meget kaabberhaltig SolvS Afdrivning, at dens Heede for- 
oges ligefaa langsom til den fornodne Grad, som den indskrcenkes.

For at forekomme denne Uleiligheo, Heeder man den ofte tidligere, end 
man burde, hvorover Proven udflettes for for megen Heede, og tabes da Sol
ver ligeledes i Cavellen. Vil man derimod bie for lceuge med at forsge Hee« 
den, staaer man Fare for at anbringe den for sildig, og derved, at Solv-Pro- 
ven ikke bliver heed nok, ja, ofte forfryser, (som man kalder det) hvilket gier, 
tit man maae begynde Arbeidet forfra. Uden des ere Omkostningerne ved en 
Solv-Prove lanat storre i en stor, end i en liden Ovu, især hvad de til en saa
dan Metallurgie Operation fornodne Kul angaaer.

Jeg har derfor altid foredraget en liden Probeer-Ovn for en stor, fom, 
paa det nær, at man derudi ikkun kan giore een Prove af Gangen, har den 
store Fordeel, at man er sikker paa sin Prove.

Efkerat jeg faaledes har viist de betydeligste Uleiligheder afen stor og For« 
delene af en mindre Probeer-Ovn, saavel i Henseende til Provens Sikkerhed, 
som Arbejdets Lethed og de derved besparede Omkostninger; haaber jeg at 
Nytten og Nodvendigheden af den af mig forestagne liden Probeer-Ovn ind- 
sees desto tydeligere, især naar den indrettes ester vedfolgende Tegning Fig. 
I og 2.

Enhver kyndig Proberer eller Guardein vil snart blive overbeviist om, 
at man i en saadan liden Ovn arbeider med langt mindre Umage, og at man 
derudi er i Stand til ar frembringe langt rigtigere og renere Prover, end i en 
stor Probeer-Ovn.

Nogle vil maaskee indvende, at Solvet lader sig ikke saa godt rense i 
en liden, som i en stor Ovn. Andre vil maaskee deraf rage Anledning at 
undskylde en mindre accurat Prove, at Ovnen har været liden, som kunde 
maafkee synes at være en rimelig Udflugt; men jeg har ikke paataget mig at 
forsvare alle fmaae Ovne. Sagen beroer paa Indretningen og sammes rig- 
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tige Anvendelse. Man kan giøre for meget og for lidet af en Ting. Alt for 
store og alt for smaa Probeer-Ovne have begge sine Uleiligheder, hvorvel der 
bliver altid en mærkelig Forskiel paa en stor og en liden Probeer-Ovns Indflys 
delse paa Sølv-Prøven.

En Ovn, hvori man ikke kan anbringe, uden net op den fornødne Grad 
af Heede, er ikke for liden; men i Henseende til dens udvortes Bygning og 
indvortes Struclur kan den dog have den Mangel, at Ilden ikke spiller nok i 
den. Denne Mangels-Post ssger man vel at afhielpe, enten ved bestandig at 
røre i Ilden, eller ved at anbringe et Track-Rør paa Ovnen, begge Decke til 
liden Nytte, deels fordi Prøverne ved Bevægelsen rystes for stankt; deels fordi 
Blye-Røgen standses i Muffelen; og deels fordi Trcek-Nøret hindrer, at man 
ikke til alle Sider kan forsyne Ovnen med fornoden Bramdsel. Hvorledes 
alle disse Uleiligheder kan undgaaes ved den af mig forestagne Ovn, haaber jeg 
at vise ved følgende Underretning om dens rette Brug og Anvendelse.

Naar Probereten vil betiene sig af denne Ovn, haver han forinden at 
afveie fine Prøver og sil Blye, samt at tåre forsynet med gode Capeller og vel 
ndbrcendte Kul. Derpaa fætter han 2 å 3 Capeller omvendte bagerst i Must 
felen, en oven paa samme og 2 foran dem. Med disse fyldes det bagerste, 
eller en tredie Deel af Muffelen; derncrst fyldes Muffel-Hullet med langagtige 
Kul, og maadelige store Kul legges ind under Muffelen faa teet, som mueligt, 
ligeledes omkring Muffelen, indtil de naae 2 a 3 Tommer over Muffelen, etter 
til det øverste lidet Trak-Hul. Kullene, som bruges hertil, maae ei teere 
ftørre, end at de beqvemmelig kan falde om paa alle Sider af Muffelen. Naar 
dette er skeet, legges nogle Gløder over og under Muffelen. Det øverste Treek- 
hul bliver aabent, men det nederste tillukkes paa en Fingers Tykkelse ncer. 
Naar Kullene ere omsider komne ligemeger i Brand overalt, aabnes Ovnen 
neden til og Heeden vil da blive stärkere. Har man fyldt Ovnen med lige 
eenS Kul til alle Sider, og famme staaer paa et Sted, hvor Luften kan have 
lige megen Indflydelse paa den, vil Ilden vise sig jetn overalt. Ligesom Il
den voxer og Kullene synke i Ovnen, maae man forøge dem paa forommeldte 
Maade; iscer maae Ovnen ikke fyldes for stcerkt; thi etters vil den befrygtelig 
tabe sin Trcek, og Kuldnnsterne trakke sig ind i Muffelen.
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Paa CapellerneS hvidgloende Farve, samt at de ikke længere vise noget 
Morke imellem sig, kan man skionne, ar disse tilligemed Ovnen ere Heede nok.

Naar Muffelen ikke længere indeholder Dunster, og Ilden brænder klart 
og eenS overalt omkring Muffeln, veed man, at den har sin behorige Hede.

Man aabncr da Muffelen ved at udtage net op faa mange Kul af dens 
Munding, at man kan trænge ind med en beqvem Tang. De tvende forreste 
Capeller omvendes nu og sættes jevnsides midt i Ovnen, faa at de komme ril 
at stase imellem de forreste og bageste fmaae Sidehuller af Muffelen. Derpaa 
lukkes Hullet, uden at foraarfage nogen Skov af Aske, med langagtige og vel 
udbrændte Kul, som hverken waae gnistre eller give Flamme fra sig.

Har man flere end een Prove at giere, sættes et Par omvendte Capellee 
ved Siden af Kullene paa den for Muffelhullet liggende Blikplade, hvilke, efter 
der at være blevne gradcviis faa Heede, fom de bor, indflytteS til videre Brug i 
Ovnen. Man kan og strax i Begyndelsen sætte et Par Capeller inden for Muffel
hullet, for ligeledes til paafelgende Brug at blive efterhaanden varme og tilbe- 
redede; thi ved den langfomme og fuccessive Heede vinder man dette, at Ca- 
pellerne ikke faae Ridser eller blive lose af for megen Heede, da de beste Ca- 
pcller kan paa den Maade blive uduelige og skadelige for Selv-Proven. Der
næst undersoger man, om Ovnen er overalt tilstrækkelig forsynet med fornedne 
Kul og Træk, som i manglende Fald maae besorges.

Imidlertid bekomme de ovenmeldte Capeller, som ved Omflytningen i 
Ovnen ere blevne noget afkiolede, sin forrige Heede tgien. Man tager da de 
doppelte afveiede Solv-Prover frem tilligemed det fornodne Blye (hvad derved 
ellers er at iagttage er noksom bekiendt) aabner det overste af Muffelhullet ved 
enten at borttage nogle Kul, eller ved at trykke dem sammen, og bringer saa 
med en begvem Tang eller saa kaldet Probeer-'Kluft (der maae være saa let og 
tynd, som mueligt) den til enhver Solv-Prove behorige Qvantitet af Blye paa 
enhver af Capellerne.

Man vil da strax mærke, at Blyet synker til Bunds, begynder at blinke 
og at kaste Rog fra flg, hvorefter man indsætter det afveiede Selv, som vel i 
Begyndelsen standser Blyets Smeltning; men foreenes strax dermed, (som ty
delig sees af dets Bevægelse) og smelter jevnt hen med famine.

X r Naar



164 M. Om Soldets Provelft.

Naar Blyet og Capellerne ere saaledes beskafne, fom sig bor, kommer 
det fornemmelig an paa saaledes at moderere Ilden og Luften, at Solver ikke 
skal tabe derved.

Det er altsaa fornsdent, saasnart Blyet og Solvet flyder klart i Smelt
ningen, fom (Fiennes af den hvidgloende Farve, at Ovnen tillukkes neden til 
paa en Fingers Tykkelse, hvorved Provens Heede formindskes. Skulde det 
synes, fom Proven begynder i det famine ligesom at standse, fom kiendeo der
af, at dens Overflade ligner klart Vand, og at ingen Rog opstiger, da er det 
Beviis paa, at Muffelhullet er for toet, og at det mangler Luft. I faa Fald 
trykker man Kullene faa nar sammen, at Rogen neppe kan have sig over Ca
pellen, men maae krakke sig ud giennem de fmaa Sidehuller af Muffelen. Seer 
man derimod, at der opstiger en hoi og msrk Rog, som skeer, naar Muffel
hullet er for aabent og Luften agerer for stärkt derpaa; faa maae det forekom
mes ved at tatte Muffelhullet med Kul, indtil Afdrivningen kan skee i for
navnte Grad.

Er Solvet riigt og ikkun lidet kaabberblandet, marker man, at Metaller 
ved en tydelig Bevagelse fra Midten til Siderne fynes ikke at have den noieste 
indbyrdes Foreening; men at det for det meeste feer ud fom et Vand, beblan
det med mangfoldige storre og mindre Kugler, hvilke bevage sig mere eller min
dre, llgefom Heeden er stärkere eller svagere.

Disse Kuglers siensynlige Bevagelse er allerede et got Tegn paa Afdriv
ningens forholdsmassige Omgang; men endnu mere overbevises man derom, 
dersom Capellerne have tillige en lysegraae Farve, ere lidet mørfere paa Bred
den, og man fan skimte inden fra, hvor Slaggen har begyndt, at farve Ca
pellerne omkring Pr-verne; thi deraf veed man, at det riighaltige Selv er 
bragt til en god Afdrivning.

Er Sølvet derimod meget faabberhaltig, bliver man, i den famme Grad 
af Heede, ikke disse Hine eller Kugler i det smeltende Metal faa hastig vaer, 
det er heller if fe raadcligt, at man søger at frembringe dem ved en forceret Luft. 
Man bør allene i Begyndelsen føge at affiøle Ovnen ved at tillukfe det nederste 
og everste Hul, da Capellerne snart vil blive mørkere og Regen yttre sig paa for- 
ommeldte Maade.

Jmid
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Imidlertid har man nu og da at paa-agte, at Ovnen oven og neden tit 
er forsynet med de fornedne Knl; ligesom og med et tynd Spid lofeligen at un- 
dersoge, om de ligge, som de bor, omkring Muffelen, nemlig hverken for teet 
eller for aabent; i ferste Fald for ikke at hindre den fra Capetlerne opstigende 
Rog at kunde trcekke sig igiennem Muffelen, hvilken Neg, om den blev staaende, 
vilde foraarsage Dunster i Muffelen og et uklart Syn omkring Preverne; i an
det Fald for at forebygge, at ikke den eene Capel ffal blive hedere, end den 
anden formedelst alt for megen Trcrk.

Naar man paa denne Maade fortscetter Ilden, vil Proven, eller det 
smeltede Metal efterhaanden formindskes, iscer hvor Solver er mindst beblan
det med Blye formedelst den mindre Tilsætning af Knabber. Capellerne vil 
ligeledes efterhaanden antage en merkere Farve, og man ffal da omkring Pro
ven mcerke, hvorledes det calcineredeBlye har trukket sig ind i Capellen. Det er 
da Tid nt tinbne det everste Hul, og tit lcgge friff Kul omkring Muffen, i 
Fald de forrige ere udbrændte, hvorved Capellerne strax faae en lysere Farve, 
og maae det for det forste forblive derved.

Dersom Proven bestaaer af et meget kaaberhaltig Selv, og det meeste 
af Kaabberet er forsvunden ved Afdrivningen, som kicndeS derpaa, at de om
talte smaae Klngler i det smeltede Metal blive synlige, da maae det uederste 
Hul, i Fald Capellerne ere tillige meget morke, og en merk Rand sees tydelig 
paa dem, efterhaanden mere og mere aabnes, og nogle flere vel udbrcendte og 
store Kul leggeS under Muffen for at bringe Proven paa Slutningen til tit af- 
gaae og blive desto reenere.

Ved Kullenes Fsrsgelfe maae man legge Mcerke til, om Muffen er 
klar inden til og ikke opfyldt med Dunster, faint om Kul-Luen ikke trcenger sig 
ind igiennem de smaa Sidehuller as Muffen, hvilket kan erfares af en SlagS 
Taage, fom giver Capellerne et morkt Syn. Saadan Taage kan komm- der
af, at Ovnen ikke har den fornodne Trcrk, eller og at der ligge flere ^ul oven 
over Muflen, end jeg fra forst af har meldt, at maatte bruges, hvilke lettelig 
kan ryddes af Veien med et tyndt Spid. Dette sidste hcender «'kke gierne, naar 
Kullene have havt den rette Storrelfe, og have kundet uhindret famle sig 
omkring Muffeln.

VedX 3
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Ved denne reene og forogede Heede begynde Proverne 'at hæve sig og at 
antage en hoi kugleformig Dannelse, og de ostommeldte Hine i det smeltede 
Metal blive storre.

Mundingen al Muffeln og Astehutlek, som hidtil har været tillukt paa 
den forornmeldte Fingers Tykkelse nær, kan nu og gives mere Luft; thi ved at 
foroge Heeden og Luften, forsvinder det i Solver sig besindende Kaabber og 
Blye desto vissere. Solvet, som hidtil har været adspreedt, samler sig deri- 
mod i en tæt Masse, bliver staaende stille og stiller sig sca Blyet og dets filte 
Dunster. Disse Dunster sees sammentrukne at svæve hist og her over det halv 
kugleformige Metal i adstitlige Farver. Hvilket Phoenomen indtreffer just, 
naar Solvet begynder at klares, eller naaer sin fuldkomne Reenhed. Efter 
den egentlige Terminu i Chymien hedder det: at blikke. Paa samme Tid op
stiger tillige en Blyerog fta Capellen. Begge Deele maae aldeles fordrives ved 
den i Slutningen nodvendig forogede HeedeS og Luftens Vedligeholdelse, som 
steer, naar man aabner Mnffelhullet mere, end forhen; da Blyerogen afforeS 
deS vissere og Proven vil synes fuldkommen reen.

Saafremt Heeden ikke bliver stærkere, end den var under SolvetS Blik
ken eller Klaring, beholder Proven sin hoi kugleformige Dannelfe, feer glat og 
blank ud paa Overfladen, og fremviser sinaae Huller neden under Bunden.

Har man derimod drevet Heeden over fin behorige Grad, maae man ikke 
vente at finde alle disse Egenstaber samlede ved Proven; men den vil nu be
gynde at smelte, falde, tabe de smaae Huller under Bunden, og omsider fæste 
sig ved Capellen. Hvilket jeg allene melder til deres Sikkerhed, som antage 
forst bemeldte Kiendctegn for de meest sikkre Beviis paa Selv-Provens fuld
komne Renselse.

Ellerser det hoist nodvendigt, at Proven kommer reen og uden Pletter ud af 
Arbeit; thi naar den forholder sig anderledes, kommer det enten deraf, at 
den er fo-t kold under Klaringen eller Blikningen. eller af Mangel paa Blye i 
Afdrivningen.

Naar Dit endelig er kommen faavidt med Provens Renselse, at Solvet 
standser, eller lugen Damp lader sig mere tilsyne derover, maae Astehullet eller 
Trækhullet over Musirn tillukkes og Kullene i Muffelhullet formiudstes efter- 
banden, hvorved Provu, svales.

Under
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Under denne Svaling bliver man en klar skinnende Ring vaer i Capellen 
omkring Preven, fordi Selvet er endnu ikke nok sivrknet. Endog denne Ring 
maae forsvinde, forinden man ter udscelle Selvet for den fri Vuft; thi ellers 
spretter og greener det sig, hvorved en Deel af Selvet gaaer til Spilde.

Preven tra'kkeS derpaa efterhaanden frem med en Hage, tages ud afCa- 
pellen med en Korntang, renfes med en Berste fra den mueligenvedkloevende Affe 
og underseges paa Vagten.

Befindes den reen og nbefmittet paa Overfladen, og ethvert Korn ligner 
det andet i Tyngde paa Vagten, kan man vcrre vis paa, at Proven er rigtig, 
og det faavel i Henseende til Productens, fom Selvets Qvantitet, hvilket sidste 
indtreffer vel ligeledes efter de sædvanlige Procedurer; men afgior dog derfor 
ikke Sagen i sig selv.

Enhver, som behager at sammenligne min Anviisning om Selvets Af
drivning paa Capellen med de i Almindelighed antagne AnviiSninger, ffal let- 
telig overbevises om, at man paa den af mig foreflagne Maade er visiere paa at 
naae Maalet, og at det hele Arbejde lader sig langt lettere og med langt siorre 
Beqvemmclighed fuldfere.

Man forestille sig allene ved Brugen af en stor Probeer-Ovn, og den 
sig deri ufejlbarlig yttrende alt for starke Heede, som plejer ifcer mode ved Pro- 
Dens Paasalning og gemeenlig for tidlig, ferend Preven begynder at blikke, hvor 
ofte man er nodt til at gaae denne Heede i Mode, for at svale Preven, enten 
ved alt for megen indladt Luft i Muffeln, som er meget ffadelig eller ved an
bragte kolde Plader, som ere meget farlige, da Capellerne fati derved let kastes 
over Ende, ifcer om Arbeidet ffal befergeS af Folk, der enten ere til Aars eller 
for tunge paa Hcenderne.

Endnu maae jeg anmcrrke i Henseende til Selvets Tab ved for megen 
Luft, at man ved at anstille et Forfeg baade med for megen og for liden Luft, 
vil erfare, at det forholder sig lige eens med Selvets Tab, enten Rensningen 
ffeer i Smaat eller i Stort paa Hytterne, allene med den Forffiel, at man i 
sidste Fald lettere overbevises om Selvets Forflyttelse ved at bringe det tilbage af 
Blyerogen, end i sidste Fald, hvor det ikke er mueligt herom at forvisses paa 
samme Maade formedelst Selvets og Blyets uendelig mindre Qvantitet; men 
vel ved at veie de paa begge Maader asdrevne Prever paa Vcegten.

Efterat
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Efterår jeg nu, maassee alt for omstændelig, har viist det væsentligste 
ved en rigtig Sølvprøve, maae jeg kortelig melde noget om Blyet, Capellerne 
og Muffelens nøddendige Bessaffenhed, siden Sslveks Afdrivning kommer for 
en stor Deel an paa disses forholdsmcessige Egenssaber.

Det til Sølvets Afdrivning fornødne Blye maae vcere faa reent, som 
mueligt, og ved den scrdvaulige Afdrivning paa Capellen, besindes af den Be
skaffenhed: i) At det er letsmeltelig. 2) At detS Hinde, som ved Smeltnin
gen yttrer sig paa Overfladen, strax forsvinder og trcrkker sig ind i Capellen. 
3) At det derefter begynder at vise en lysegraae farvet Rog. At Capellerne faae 
derved efter Afdrivningen og Afkielingen en lyseguul Farve inden til. 5) At 
de ikke vise Grubler, men ere glatte paa Bunden. 6) At det ikke efterlader 
noget mærkeligt Sølv, fom i faa Fald maae fradrages de dermed afdrevne Prs
vers Vcegt. End ydermere er herved ar mcrrke, at det beste Blye kan vcere 
utienligr til dette Arbeide, naar det baade er stobt i fmaae Stykker, faa og har 
ligget lcenge i Luften, hvorved det trcekker en Hinde, som giør det strengt smel
teligt paa Capellen; ister hcrnder dette, i Fald Blyet er smeltet i Krid, eller 
med Krid bestrøede Former. Fornemmelig er Tag-etter Vand»Reude-Blye 
aldeles ubrugbar.

Brugbare Capeller maae forfcerdiges af god Bog- eller Birke Asse, samt 
brcendte Oxe- Koe eller Faarebeen.

Lin udbramdk Kakkelovns-Asse er hertil den beste, hvilken renses fra 
Kullene giennem en Sigt og udelukkes 3 å 4 Gange i koldt Vand, saa lcenge 
Luden ikke mere er i Stand til at giøre en Sølv- eller anden Metal-Opløs
ning blakket. Efter den sidste Udludning lader man Assen gaae igiennem 
en fiiu Haarsigte, for endnu saa meget, som mueligt at rense den fra de over- 
blevne Kul.

Naar Assen er tør og indbefatter endnu Kulstøv, som kan sees med 
Hiet, eller paa dens dunkle Farve, maae den udbredes paa eu Blikplade i en 
Glodovn for der vel at udbrcendeS, og maae den derefter atter, som forhen, 
udlndeS.

Med Beenene forholdes saaledeS: Først brcendeS de gansse forte i til« 
fluttede Leerkar, hvorved de blive løse, oglade sig langt lettere brcende mere 
og hvide i aaben Ild, end uden saadan foregaaende Tilberedelse. Af de ree- 
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vest hvidbrandke Been udfeger man de hvideste og nwreste Styrer, disse pul
veriseres fa a flint, fom mueligt, for siden at bruges fom Klare (Strsepulver). 
De mindre reene Been stodes derimod iil et grovt Pulver og manges (omtrent 
en tredie Deel) i feronnueldte terre Asse.

Af denne Blanding gieres da Capellerne paa felgende Maade: Man 
stänker recnt Vand paa den med Beenpulveret blandede Asse, under idelig 
Riven rued en Tracstoder, eller 2Eltning med Hauderne, indtil den luder sig 
fuldkommen famnrenbalde i Haanden. Deraf trykker man faa meget fom beho
ves i CapebFormen og ssraber Resten af med en Kniv for oven og nnden. Si
den bestrscr man Overfladen ved Hielp af en fiin Sigt, med vvenmeldte fine 
Beenpulver eller Klare, faa tat og tykt, at man ikke kan fee Assen derigien- 
11 em. Assen formes nu ved det i Capel-Futteralet passende Stempel, fom ind
drives deri med starke Slag, for at give Capellen sin noksom bekiendte Dan- 
nelfe, og derpaa trykkes den ud af Formen.

Naar den er faa haard, at den ikke lader sig afrive paa Kanten med den 
blotte Finger, er den tienlig til sit Brug. For ydermere at overbevises om 
dens ved Slagene eeholdte Haardhed, kan man allene forfege at fenderbryde 
er Stykke af Vunden, da man ssal erfare, at det lader sig ikke knuse imellem 
Fingrene uden markelig Empfindtlighed.

Saadanne Capcller maac t rorr es langsom, og ere tjenstligste, naar de 
have staaet Aaret om i Skyggen. De maac heller ikke Heedes for pludselig, 
naar de sattes ind i Ovnen, ellers faae de hemmelige Ridser, og kan derved 
lettelig foranledige Selvets Tab. Med disse Forsigtigheds-Regler kan man 
vare vis paa, at Selvet i den af mig foreflagne Ovn ikke let ssal tabe sig i faa# 
danne Capeller uden en overordentlig og vedholdende Heede.

Naar 3 Capeller kan (laae jevnfides i Muflen, fom er omtrent 3 Tom
mer breed, veed man, at Capellerne have en forholdsmassig Storrelfe til 
Muffeln; men da man til Selvets Afdrivning ikke behever flere end 2 Capcller 
af Gangen i min Ovn, kan man magelig komme ind med Kluften (Probeer- 
Tangen) mellem dem begge. Den her passelige Storrelfe kan sies paa hos fol
gende Tegning Fig. 3. og dens Giennemfnit Fig. 4., hvilke begge, til desto 
mere Tydelighed have den rette Storrelfe; disse Capcller tage imod 1 to tredie 
Deel Qvintin Blye.

Xvye Saml. II. B. <9 Muffeln
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Muffeln udgior en Deel of Probeer-Ovnm og tiener i) til ot holde Prs
ven reen og fritstaaende for Ildens Virkning, 2) til at giore Luftens Indflydelse 
almindelig poo den smeltende Metal, og 3) til ot levne Pr overne soa meget 
Rum, ot mon beqvemmelig kan see, hvorledes det forholder sig med Selvets 
Afdrivning, for derefter at kunde lempe Ilden og Luften.

Efterår have viist, ot Aabningen af Muffeln tiiooe ikke vcere einen hoiere 
eller bredere inden til, end ot den beqvemmelig kan paffe til Muffelhullet of 
Probeer-Ovnen, samt ot Muffeln, foruden et lidt Hul bag til, bor have 2 
Huller uederst ved Bunden, eller Grundfladen paa hver Side; ot det bagerste 
af disse Sidehuller maae vcere omtrent 4 Tommer, og det forreste ncesten 2 Tom
mer fra Mundingen af Muffeln; og endelig, ot disse Huller maae hver ister vare 
3 Linier hoi og 3 Linier breed, haaber jeg, ot man, i Henseende til Hensigten 
med disse Huller og Muffelns evrige Dannelse, kan faae den foruodne Oplys
ning hos andre, som udforligen have ssrevet derom. Dette maae jeg dog legge 
til, at Muffeln bor ikke vcere over 2 Linier tyk, paa det at Herden i en Hast 
kan foreges deri.

Muffeln gioreS best af rod TeglsteenS-Iord, som ikke er for feed; thi 
den mavre Iordmon udstaaer bedre den ofte modende Afvexling af Kulde oz 
Heede uden at sprcekke, og giør altsaa at Muffeln kan vare des lcengere.

Muster, som derimod gioreS of Leer, blandet enten med Molypdena, 
Glette eller Hestemog, holder jeg i mere end een Henseende for aldeles utienlige.

For saavidt jeg ikkun i Størrelsen afviger fra de almindelige Probeer- 
OvnerS Beskrivelse, behover jeg ikke omstcendelig at vist, hvorledes en Pro- 
beer-Ovn forresten bor vcere indrettet.

Hvor stor min Ovn l^hover at vcere, fan let udfindes ved Hielp af Teg
ningens Maalestok. I Forhold til Denne Størrelse maae den nødvendige Ud- 
spcrkning med Leer til alle Sider i Ovnen vcere omtrent af til iZ Tommes 
Tykkelse, samt dannet efter Sidehullerne paa Ovnen; Ovnens Grundflade eller 
Bunden j Tomme tyk. Bag til og paa begge Sider maae den have en fra 
Grunden af forhoiet Bcenk, som bor staae 15 Tomme frem i Breeden, cg 
Tomme op i Heiden, at Kullene fan holdes des tattere til Muffelen, sg ikke 
komme til at ligge i Hjørnerne.

I
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I Stedet for de ellers brugelige Skaader for Muffel- og Affehuller, har 
jeg hellere valgt bevægelige Dorre, som for Affehullet bor bestaae af 2 Klap
per, pan det at man i al Stilhed bcqvemmcligen kan forege og formindske Hee- 
den for den smeltende Metal; hvorimod det kan have sil Forblivende med Skaa- 
det for Ovnens overste Aabning i Pyramiden.

Jernstangerne, hvorpaa Muffeln hviler, bor vcere H Tommer hoie, f 
Tomme lykke, 14 Tommer lange, og gaae saa langt frem uden for Muffel- 
hnllet, at en los Blikplade af 2 Tommers Breeds og 4 Tommers Lcengde kan 
ligge over tvers paa den uden for Muffeln, fornemmelig for derpaa at legge 
Kullene uden for Muffelhullet. Disse Stcengers Stilling fees af de tvende 
Aabninger under Muffelhullet, efter Tegningens iste Figur.

Den 2den Figur viser Ovnen i Giennemsnit, hvorved mcerkeS, at den 
er ir Tommer dyb, eller 1 Tomme dybere end breed. Muffelens Lcengde og 
Tykkelse (æ). Hvor tyk Ovnen bor vcere udspcekket (Æ). Den fra Fodstykket 
opstaaende Bcenk (c). Grundfladens eller Bundens Tykkelse (d), samt Hoi- 
Ven og Lcengden af Iernstcengerne (5).

Den zdie Figur viser CapellerneS Storrelse i det Helo; og den 4de Fi
gur sanunes Giennemsnit.

Angaaende Ovnens, MuffelnS og CapellerneS ovrige Indretning og 
Dannelse, da har Hr. Bergraad Cramer i hans Anviisning om Probeerkon- 
sten tilstrcekkeligen oplyst alt dette, og sorbemeldte Ruperti ligeledes alt hvad 
der angaaer Theorien om Kaabberers og Blyets Forhold til Selvet, med vi
dere did henhorende, til hvilke Autores jeg i saa Fald vil have enhver Elskere 
af Probeerkonsten henviist, aldeles forvisset om, at Man hos dem ffal sinde al 
den Oplysning, man behover om de fornsdne Anstalter til SolvetS Afdrivning 
og Prove.

Skulde nogen i Anledning af denne tutti Afhandling falde paa det 
SporgSmaal, om og det Tab, som Solver lider ved at proves enten af en 
ukyndig eller uredelig G ua rd ein, kan vcere af saa megen Betydenhed, da 
maae jeg tilstaae, at Tabet falder vel ikke i Ainene, naar det gielder om nogle 
Lod eller Mark, som kan vcere et ForliiS af 1 a 2 Green, eller i Penge 4 å 8 
ß. per Mark; men i Myntevcesenet, etter i Handelen, hvor det kommer an 
paa nogle 1000 Mark Solv, som gaacr fra Haand til Haand, er Tabet vist 
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nok betydeligt, ister for et Land, som er nedt til at tage sit Selv, eller ud
sende det i flagen Mynt til Fremmede.

Er Selv-Leverandcuren vel underrettet om, at hans Sslv bliver i det 
Land, hvor det er forlanget, ringere betalt, end efter dets virkelige Vcrrdie 
formedelst en ruilberlig Afdrivningsmaade, og ar man der ikke er vant til ar 
bruge nogen rigtig Probeer-Fod, kan man vcere vis paa, at han anflaaer paa 
Selvet, hvad han maae tabe ved Proven.

Gaaer nu faadan riighaltig Selv ud af Landet, fom skeer des varrre 
alt for ofte; saa er Tabet saa anseeligt, ot Leverandcnren kan gierne finde siu 
Regning ved at trcrkke det til sig efter den i Landet vedtagne Mynt-Fod og 
den derefter stipulerede Course, for at omsmelte og salge det paa nye som raat 
Selv.

En saadan ofte igientagen Trafique maae nodvendig vare meget ska
delig for er Land, som er sat i den ubehagelige Nodvendighcd, altid at trcrnge 
ril fremmed Selv, og alkid at lade Penge gaae ud af Landet.

Jeg vil oplyse foranforte Sah ined folgende Exempel: En Stat har 
paa en Tid mynter iooooo Mark af saadant riigthaltigt Selv, som holder 
virkelig 2 Green mere par Mark, end det i Proven er angivet for af Landets 
Mynte-6uar6ein, og som gior en Forskiel af 8000 Rdlr., naar hver Green 
beregnes til 4 Skilling. Saa lcrnge »u dette Selv, eller de deraf flagne 
Mynt-Sorter blive i Landet; faa siger det vel ikke videre, end nt denne Mynt 
er rigere af Gehalt, end den burde vcrre efter den i Landet anordnede Mynte- 
Fod ; men gaaer Solvet eller Pengene derimod ud af Landet, er det et virke
ligt Object for en Solv-Handler eller Selv-Leverandeur, at indvexle og om
smelte det, for derved at giere sine Fordeele, da han ikke betaler det uden efter 
Landets Mynte-Fod og derefter stipulerede Course. Staten bchovede fremde
les at vedligeholde saadan Solvhandel, Leverandeuren leverer den dens eget 
Solv paa famme Maade, som forhen, nemlig med 8 Skillings Avance par 
Mark; han vinder og Staten taber noget anseeligt, jo oftere denne Handel 
fortstmes. Hvo indseer nu altsaa ikke, at Staten gior tilfidst et ubodeligt Tab 
ved foranforte Handel.

Adffillige andre skadelige Folger lade sig udlede af saadan Handle- 
maade, som cr ikke mindre trykkende for Landet; f. Ex. naar Udlandige til- 
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vexle sig saadanne Penge allene for Selvets Vcerd, tabes derved tillige Tilsæt
ningen af Kaabbcrct, som burde betales ligesaavel som Selvet; ikke ar melde 
om, at alle Mynt - Omkostninger spildes ved den alt for rige Mynts Om
smeltning.

I øvrigt udfordrer den almindelige Sikkerhed, at man bor omgaaes 
ligefaa forsigtig med Landets Selv, fom med dets øvrige Vahre, paa det at 
den Kiobende og Scelgende kan nyde lige Ret, hvilket beroer fornemmelig paa 
Solv-Provens forholdsmcessige og bestemte Afdrivningsmaade, i hvilken Hen
seende jeg har valgt denne Materie ril min Afhandlings Indhold; overalt for
tiener Probeerkonsten ligesaavel som alle andre Videnffaber at rastnereö, for, 
om mueligt, al bringe den til sin mueligste Fuldkommenhed.
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Lorentz Spenglers

Beskrivelse
over

di nye Slcegt af toffallede Muffeler, som kan kaldes Gaftrochæna, 
i tre foranderlige Arter, hvoraf hver boer i et 

forffielligt OrmehuuS.

Med Aftegninger.

Lcest den 16de Februarli 1781.

et skeer ikke fielden, og Mennesket er endog af Naturen tilboielig dertil, at 
man smiggrer sig med den falffe Forestilling, at alt det hos Naturens 

Frembringelser, som ved vore Sandser kan sees og forstaaes, ogsaa sirax ved 
vor Forstands Krcefter maae kunne indsees og begribes. Men vi finde alt for 
ofte, at vi herudi tage Feil, naar vi ved vore Efterforffninger blive vaer, pact 
hvor hemmelighedsfuld en Maade, Naturen pleier ar gaae til Vcerks, saavel i 
de Ting, som ofte kun synes ringe og ubetydelige, som i dens storre og vigti
gere Frembringelser; hvad for Kunstgreb den anvender for at naae sir Hie- 
nurrke. Men endnu stere Vansseligheder mode Naturelskeren, naar disse na
turlige Skabninger paa en vis Maade vide saaledes at ffiule fig for vore -Hine, 
at vi neppe kunne finde det ringeste Spor af deres Tilvcerelfe; og i dette Fald 
maae ofte en blot Hændelse, eller ogsaa en ved mange Erfaringer evet Efter
tanke, bane Vei til Kundffab om nye Skabninger.

Det
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Det er langt fra mine Tanker at giere en Anvendelse af det jeg nu har 
fremfort, paa ncervarende Gienstand, som jeg her agter nt beskrive og fore- 
legge det Kongelige Videnskabers Scrlssab kil gunstig Bedommelft. Den in
deholder vel det nys om forhen nbekiendte Skabninger, men disse ville ei fore
komme enhver faa vigtige som Kouchyliologen, da de kun have en middelmaa- 
dig Anseelse og mangle al udvortes Pragt; da de hverken ere bekladte med den 
siiue Emaille, eller de farverige Skattcringer, hvorved de ovrige Kokillier prale.

De steenssallede Ormeror ere cn af de besynderligste og i hele Konchylio- 
logien paa Arter og Forandringer allerrigeste Slcegter. Dog behover denne 
Slcegt endnu mange Undersogelfer, da det just er den, som allermindst er bo- 
kiendt. Denne Mangel uagtet, have baade gamle og nye-Forfattere ei und
ladet at give 06 troe Beskrivelser og Afbildninger afalle de Arter, som de have 
kiendt. De have bragt de utallige Forandringer og Slcegt-Forffielligheder i 
Klasser og Familier, deels efter deres udvortes Skikkelse, deelg efter deres 
indvortes Vej?affenhed. I Folge heraf ere disse Ormersr eenfkallede Legemer 
af steenskallet Materie. I Henseende til deres Figur ere de enten kegle- eller 
cylinder-dannede. Mange ere overmande tynde, fmale og lange, deelS lige, 
deels beiede tilbage; nogle dreie sig som en Slange, ofte fom en Proptrækker; 
endeel ere sammenrullede i sig selv, fom Ammonshernene. Naar man t,udta
ger Denkalierne, have de aldrig nogen vis eller bestemt Skikkelse. Det eeneste 
kronebcrrede Ormchuns, Serpula Penis, Gieskanden eller den saa kaldede 
Neptunus-Schacht, gior heri en Undtagelse, faavel hvad den udvortes 
Skabning, som dens Substanh angaaer. Kun dette Naturens Mesterstykke 
er paa sin overste Ende tillukt med er rundt ophoiet igiennemboret Laag, og efter 
denne Form betragtet, har de Ormeror, som jeg forst vil beff'rive, nogen Lug- 
hed med den. Alle Ormeror lobe noget smalere ned til den eene Ende. En 
stor Deel af dem kan ei bestaae for sig selv, men mane scette sig fast pan frem
mede Legemer, hvor de studes enken enkelte eller sammenvoxne i hele Klumper 
og Familier. De findes ofte faa indviklede i hinanden, ligesom Indvoldene i 
et Dyr, at man ei kan opdage nogen af Enderne. Gemeenligen ere de, i 
Henseende til deres indvortes Bygning udhulede med en glat Kanal, fom en 
Tarm eller Futteral; dog gives der nogle, men fom da ere sieldne, som paa 
langs ere afdeelte med en Mellemvcrg, og atter andre, som rvertover ere declte i 
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afmaalte Kammere, ligesom Nautilerne. I min Samling besidder jeg en 
overmaade sielden og nye Art, i hvis Midte heele dens Langde igiennem sindes 
en figureret Spindel. Der ere nogle, som langs ad deres omvundne Rer 
have en aaben Rende, og atter nogle, som i Stedet for denne Rende ere heele 
Rerets Langde igiennem giennemborede med smaae Huller, som om de kunde 
Deere stukne med en Naal. Jeg Ml siden, ved Slutningen af denne Afhand
ling , have Lejlighed at sige et Par Ord om de Ormeror, som beboes af Skibs- 
ormen (Teredo navalis) samt en anden Art af dette ffadelige Dyr, hvis 
Ormeror kaldes Herculis Kolle, og af mig er omstændelig blevet bedrevet i 
Naturforskerens trettende Stykke S. 53. Min Hensigt er ikke her at handle 
om allerede bekiendte Ormeror, hvorom man kan lcefe en Lifter, Klein, 
Guectard, Adanfon, Pallas, Rumph, Davila, Conference - Raad 
Müller, Dargenville, Martini og andre, som have beskrevet decks de 
sieenffallede Deele, deels deres Indbyggere, og om begge givet de lafevcerdigste 
Efterretninger.

De Ormeror, fom jeg nu agter ar beskrive, ere i sig felv nye, og ikke i 
noget Bark anforte, men de blive derved ffldnere, at i disse sieenffallede Ror 
boer en toffallet Muffel, som i Henseende til sin Skabning endnu er ubekiendt, 
og folgeligen udgior en nye Slcegt i Konchyliologien. Fig. 1. forestiller el af 
disse Ror i naturlig Skorrelse. DetS udvortes Skikkelse er ganffe lige og 
kegledannet. Oven paa ved dets tykke Ende er det hvelvet- afrundet og tat 
tiliukt. Herfra gaaer det alt finalere og finalere ned til dets aabne Ende, som 
kun er een Linie tyk. Store og fuldstandige Stykker pleie i deres overste Ende 
at vare mod en halv Tomme tykke og sire Tommer lange. De ere enkelte og 
aldrig i Salffab med siere af deres Lige. Skallen paa delte Ormeror er tynd, 
noget igiennemsigtig og meget ffior. Over hele Legemet lobe tat ved hinanden 
rundt om ffarpe Indsnit, som frembringe fficldannede Kanter, hvis formo
dentlige Nytte er, at de fremmede Legemer, saafom smaae Steene, Soesand, 
smaae Stykker, ja heele Deele af allesiags Muffelffaller, hvormed heele Roret 
er besat, desto fastere kunde hange paa Oversiaden, og ligesom foreene sig med 
Skallen selv, maaffee for at meddeele den mere Styrke og Varighed. Dette 
tilfaldige Overtrak forudsætter altsaa, at Ormerorets Skal Maae i Soen vare 
ganffe blod, en Egenskab, som sindes hos mange Kokillie-Arter, fornemme
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lig H06 en Art af Trochus, som derfor af de Tydste og Franste kaldes die 
Trödlerinn, la fripiere, og af ven Born Trochus conchyliopho- 
rus. Indvendig er dette Ror, fra dets lukte ovcrste Deel til dets nederste 
smale og aabne Ende, enkelt, udhulet fom en Kanal, uden Glands eller Gla
sur; tverlimod marker man de udvendige Indtrykke af fremmede Legemer ved 
en Mangde ophoiede Ujevnheber. Omtrent midt i Rorets Langde feer man 
indvendig i Rundingen et Mellemgulv, ligesom Blindingen i en Tubus, som 
i Midten har en aflangrund Aabning, hvilken her foreflilles under Fig» 7. 
Dette Skillerum eller Mellemgulv foraarfager, at Mustelstallerne ei kunne 
synke dybere frem, men hvile paa denne Afsatning, da begge Skallerne just 
paa dette Sted lukke sig sammen og noie passe i denne Aabning, hvis Aemeed 
maastee ogsaa er, at Musteldyrct derigiennem kan udstrakte sine Sucror for 
at inddrage sin Naring og ved en anden Gang stille sig ved sine Overflodighe- 
der. Dyret har og tillige den TEvne, naar den smale Ende af Ormeroret bli
ver beskadiget, at det igicn kan fortsatte Bygningen af sin Kanal, paa mere 
end een Tommes Langde. Denne Mustel, som er indlukket i dette nu 6e< 
skrevne Ormeror, har ikke den ringeste Liighed med nogen af alle hidindtil be- 
kiendte Kokillie-Arter; og jeg stulde ti otre i storste Forlegenhed, hvis jeg stulde 
henfsre den til nogen nu indfort Slagt af tostallede Musteler. Det er altfaa 
rimeligere og mere overeensstemmende med Methodisternes Meening, at danne 
nye Slagter, end under de gamle at optage alt for mange Varieteter, som ei 
lade sig foreene med Slagternes egentlige Sårmarker. Havde jeg alleneste 
kiendt denne Mustel, og ingen flere af samme Art, havde jeg aldrig vovet at 
giere den til en nye Slagt; men da begge de to folgende Arter have det samme 
characterististe som denne, vil det faa meget desto mindre forekomme Natur- 
elsteren salsomt, at see Konchyliologien formeret med en nye Slagt. Man 
har dadlet Hr. von Born, fordi han nyligen i Bestrivelsen over det Keiser
lige Mufeum (S. 361) har villet fastsatte en nye Slagt for et eeneste Snekke
hu se S Skyld, hvilket man er uvis om det ei bor regnes til de monstreuse Kokil- 
lier. Fra denne Bebrejdelse seer jeg mig aldeles befriet, da jeg har mange 
Exemplarier i Hande af alle de tre Arter, som henhore til denne Slagt, hvis 
Hove-Kendetegn ere disse; Den har ingen Hangseltander (Dentes car
dinis), Skallerne ere bag paa foreenede ved et Baand (Hymen Lin- 
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næi), Toppen (Nates) er meget nar ved den everste Ende, og den forreste 
Side er ganffe aaben.

Fig, 2. viser den Mnffes, som opholder sig i det tilforn beskrevne Or- 
mehuuS, fra den forreste aabne Side i sin naturlige Storrelse. Dens udvor
tes Figur udgier en aflang smal Fiirkant. Begge Skallene ere hinanden fuld
kommen lige, lange og smale. Paa Ryggen flune de teet sammen og ere ved 
el Ligament eller Baand sammenbnndne. Hvad som paa andre Muffeler kal
des Bugen, feiler her aldeles. Toppen er smal og nar ved Muffelens overste 
Ende. Fig. 4‘ a. Begge dens Spidser stede teet sammen, og giere Begnn- 
gyndclsen til Fordeelen, som er kort og ffraa afffaaret. Midt derpaa ophave 
begge Skallerne sig til en ffarp Ryg (Fig. 3. b.) og denne hecle Deel bliver paa 
det ziirligste prydet med opheevede Striber, som begynde ved Toppen og i det 
ffionneste Forhold i en Muffelfocm lobe deromkring. Lige under denne For- 
deel er begge Skallernes yderste Kant noget rundagtig afffaaret, hvorved Skal
lerne ved denne Deel blive smalere, men gaae efterhaanden bredere ned mod 
Muffclens nederste Deel, og flutte ved Enden afrundede og meget teet sam
men, uden nedentil af efterlade den allermindste Aabning. (Fig. 2. c.) Denne 
Ende af Muffelen hviler, eller rettere sagt flutter, i Aabningen af det forhen 
bcffrevne Mellemgulv (Fig, 7.), saa at Overdeelen kommer til at staae i Or
merorets tykke og hvelvede Rum. Fra den forreste Side seer Muffelen ud, 
fom om den langs ned ad var midt igiennemffaaret, da den staaer ligefira me
get aaben, som den i begge Skallernes Forbindelse er breed. Dens storste 
Breede er oventil, lige for Toppen, forneden bliver den smalere, og tillige 
noget dybere. Paa dens Overflade gaae fine Striber i en Diagonal Linie fra 
Toppen henimod Underdeelen, og disse giore denne Deel af Skallen meget ujevn. 
(Fig. 5. d.) Den svrige Deel er glindsende glat, med nogle rundt om lo
bende Forhoininger. Indvendig er alting bedeekket af et mat sneehvidt Over- 
treek, og hvad som udentil er ophcevek, som for Exempel begge Toppens Spid
ser, del er indentil fordybet. Langt nede ved den smale Ende, midt i hver Skal, 
seer man en glindsende hiertedannet Plet, som tilkiendegiver Muffelens egent
lige Skal, og fra denne Plet gaaer en Linie, ffraa mod Overdeelen, henimod 
den udvendige Kant. Begge disse Pletter, samt de derfra udgaaende og lige
ledes glindsende Linier, udmeerke de Steder, hvorpaa Mufflerne, som tilforn 
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foreenede Dyret med Skallerne, have siddet. Skallerne ere ganske hvide 
baade ind og udvendig, meget tynde og ffiore, samt igiennemsigtige. Fig. 3. 
forestiller denne Muskel fra Fordeelcn og tildeels fra Siden, Fig. 4. fra Ryg
gen, Fig. 5. en af Skallerne fra den udvendige og Fig. 6. fra den indvendige 
Side, alle noget forstsrrede. Foren vis Liigheds Skyld vil jeg kalde denne 
Art Mumien (Gaftrochæna Mumia). Dens Fædreneland er Kysten 
Coromandel.

Den anden Art af denne nye Slagt er afbildet Fig. 8 til 11. Det er 
ligefaadan en Muffel, fom ogfaa boer ffiult i Ormehuse, og endffiont den er 
noget forffiellig fra den forrige, saa passe dog de forhen givne SlagtS-Sarmcer- 
ker her paa det noieste. Den har en aflang aggerund Skabning, og er til
deels cylinderdannek. Paa den nederste Ende er den paa wert trykket flad, lige
som en Kiile, og begge Skallerne ere her tatfluttede og afrundede, men det 
svrige efter en ffiev Linie hen imod Toppen afffaaret. Den feiler altsaa, lige- 
fom den den forrige, det som man ved Muffelcr kalder Bugen. Denne vide 
Aabning er oventil breed og rnndagtig, men lober finalere nedad, og faaer saa- 
ledes en hiertedannet Skikkelfe. Toppens to Spidfer ere ganffe nar ved den 
everste Ende og tcrt ved Skallernes Kant, de ere ikke meget ophavede, og stede, 
ligesom hele Ryggen, tret fammen. Foran fees, ligesom hos Venus-Mnffe- 
lerne, en dyb Huulning, (hvilket Sted forved Toppen, faavelfom det bag der
ved, af Linné ved denne Slcrgt just ikke er navnet med det «rbarste Navn) 
men bagtil ere begge Skatterne glatte og indbeiede. Ligamente! er stärkt og 
langt, hvorved det opretter Mangelen paa Teender; det sidder omtrent midt 
paa langs ad Muffelen. De fremstaaende Dcele ved Skallernes Kant, fom 
ffiules af dene Ligament, og af Linné kaldes Nymphæ, udgiore en ffarp 
ophcrvet Kant uden der ringeste Indtryk. Fra Rygsiden betragtet (Fig. 9.) 
har denne Muffel megen Liighed med den steencedende Musling (Mytilus li- 
thophagus). Dens Rand er omkring Aabningen, fornemmelig paa den 
everste Side indfattet med en stark ophavet nat Kant, ligefom et omboiet Ssm. 
Over heele Skallens Legeme gaae rundt om fine Striber, hvis Middelpunkt er 
Toppen. Indvendig er alting glat, og under Toppen sidde dybe Huulninger. 
Muffelpletter sees her aldeles ingen. Den er ellers i Henseende til Farven 
ganffe hvid, saavel ind-som udvendig, giennemsigtig, uden synderlig Glands, 
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og stärkere end den fsrste. Fig. 8« forestiller denne Muffel fra Forsiden, og 
Fig. 9. fra Ryggen, begge noget forstsrrede. Fig. 10. viser en af Skallerne 
paa den indvendige og Fig. n. paa den udvendige Side. Formedelst dens 
kiiledannede Underdcel vil jeg kalde denne Art Gaftrochæna Cuneiformis.

Denne Muffels S cede og Opholdssted opdagede jeg i en Klump sammen
viklede Ormcror, fom var gicnnemflodt og overtrukket med en Kalkmasse, lige
som en Inkrustation, som lignede Stalaktiten eller Substanßen af Millepora 
polymorpha Linnæi. Jeg har allerede for lang Tid siden vant mig til 
ved Rysten at undersoge allesiags Soekoraller, hvorudi Dyrene vare dode; 
naar jeg nu fornam en indvortes Ramlen, var jeg vis paa at finde nogle nye 
Arter Pholader der indsiuttede, og denne Formodning har kun meget sielden 
bedraget mig. Ligefaaledes giorde jeg med denne Masse af Ormerer, og fandt 
til min Fornoielfe en god Deel af disse Muffcler deri. Huulingerne, hvori 
Muffelerne have vcrret, ere rundt om noie uddreiede efter deres Skikkelse og 
Stsrrelfe. Uden paa ma-rkcr man paa den hele Klump intet andet Spor til 
et fremmed deri indelukt Legeme, end allene fmaae Huller, som efter en stor 
Sycnaal. Paa samme Maade pleier Pholas Daétylus og Mytilus litho- 
phagus at giere sig en Bolig i Steene og Koraller. Denne Ormerorö-Masse 
har jeg erholdet fra en af Friderike-Aerne, nemlig Nicobar.

Den tredie Art af denne nye Muffelsicrgt giver mig Anledning til at tale 
om et mcrrkvKrdigt Ormehuus, fom formedelst sit ringe Udseende enten hidind
til har undgaaet NaturelfferenS Opmærksomhed og Undersegelse, eller og er 
blevet holdet uvcerdigt dertil. Paa adskillige Kokillier, og fornemmelig paa en 
ArtKam-Muffeler, hvis Skaller, naar Indbyggeren er dod, afBslgerne opka
stes paa Havbredden ved Tranquebar, seer man ofte et lidet steenffallet Legeme, 
som ncesten seer ud fom Excrementet af en Fugl, da man ved ferste Aiekast ikke 
mocrker nogen regelmæssig Skikkelse. Lcrrrge holdt jeg denne liden Skabning 
for en Seed eller Begyndelses-Spire til nogen Koral-Art. Men da den saa 
ofte forekom mig, log jeg mig med Alvorlighed for at undersege den indvendig, 
hvis det ikke var en heel igiennem opfyldt Masse. Men hvor glad blev jeg 
ikke, da jeg ved dens Aabning opdagede ro Muffclffaller, som indtoge det ind
vendige Rum af delle Ormehuus. Jeg satte begge disse Skaller sammen med 
Gummi-Vand paa det Sted, hvor Ligamemet tilforn havde sat, og erholdt 
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derved en af de regelmässige Mufkeler af en Skikkelse fom jeg aldrig for havde 
feet. Fig. i2. forestiller det Indvendige af den liden Kam-Muskel, hvori ro 
af disse Ormeror wert fer hinanden have sat sig fast. Dette Ormeror ligner og- 
saa en liden Snekke, paa Ryggen betragtet, med 4 ril 5 Omdrejninger (thi 
faa mange Afsætninger har dette Ormeror) men de ere ei omdreiede i en Snekke
gang, men allene satte i en lige Linie, den ecne ved den anden. Den bageste 
er den sterste, og udgior det egentlige Legeme. Den er aldeles rund, ligesom 
en Kugle, og saa stor som en god Kirsebeersteen. - De felgende Afsætninger 
ere smale, og rage plndseligen af i deres Heide; den forreste, fem nasten er 
spids, og noget opad beiet, har to teet i hinanden stntlende meget smaae Hul
ler, hvorigiennem Muskeltyret kan ndstrcekke sine Sueror for ar inddrage sin 
Ncrring, for at drage frisk Luft, og for at ffille sig ved sine Overflodigheder. 
Dette Ormerors steenffallede Materie er besynderlig haard, saa at den giver 
(Unifier, naar man paa en Slibesteen vil opstibe den. Men denne Haardhed 
uagtet, maae den i Seen vare blod, da man paa den mcerker mange Indtrykke 
af fremmede Legemer og andre Uformeligheder, som komme af det Sked, hvor- 
paa den har vcrret. Denne Art maae beständigen fatte sig paa fremmede Le
gemer, og det synes at den dertil forncmmeligen vcelger Kokillier. Naar de 
salte sig paa den omtalte Muskel (Oftrea undata, som Herr von Born 
kalder den) saa bore de sig med deres Vcerkloi et Hul igiennem Muskelen, saa 
tit den forreste spidse Deel med den dobbelte Aabning gaaer derigiennem. De 
kunne ci borttages fra det Sted og den Materie, hvorpaa de have sat sig, uden 
denne sidste maae gaae itu. Deres Farve er graae uden Emaille, ligesom an
dre Ormcrors.

Naar Muskelen, som boer i dette Ormehuus, ligger paa Ryggen, seer 
denS Fordcel, som er aaben, fuldkommen ud som et Hier te, den seer ogfaa 
ud, som om denS halve Overdeel var afstebet eller afftaarct, thi den er af alle tre 
Arterden, som allermeest staaer aaben. Ligesom den foregaaende Muskel ved 
Oversiden hcnimod Toppen er dybest og meest afftaaret, men Skallerne der
imod bredest nedentil, hvor de siutte fammen, hvorved Muft'elen bliver dyb, 
saa er det ved denne Art lige tvertimod. Muskelen er hoiest mod Toppen og 
ganske lav i Midten, men kun lidet ophcevet ved den smale Ende. Dens siorste 
Breeds er ogfaa ved Overdeelen, hvorimod den forrige omtrent i Midten 

3 3 er
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er bredest. Paa Ryggen stikke Toppens to Spidser längere frem, og ere lcen- 
gerc og bredere, end paa den forrige. Rummet fta Toppen indtil den yderste 
Kant paa Overdeelcn er her meget siorre og längere, hvorved dei paa Venus- 
Muskelerne bekiendte Indtryk ogsaa bliver bredere. I øvrigt er det Udvendige 
as Skallen aldeles ligesom ved den forrige Art. Derimod bemarker man paa 
den nærværende Muskel med al Tydelighed paa den indvendige Side mod den 
smale Ende paa hver Skal et glindsende Indtryk, som uden Tvivl har varet 
det Sked, hvor Dyret ved to Musteler har siddet fast, hvilket er knnde sees 
paa den anden Art. Gierne havde jeg og onstet at kunne sige noget om de 
Dyr, som beboe disse tre Musteler, jeg har og ofte bedet min Ven i Tranqne- 
bar, ved hvis Hielp jeg er vant til at bekomme mange saadanne Namrsielden- 
heder, at sende mig dem nedlagde i Viin-Spiritus, men forgieves: han fik 
disse Sager forst ved sine Sone, naar Dyrene alt for fænge siden vare borttor- 
rede. Men jeg kan ved Sammenligning med andre Musteler, ganste rimeli- 
gen stutte, at disse tre Arter Musteldyr maae have den største og nærmeste Liig- 
hed med Pholade-Dyrene. Jeg siger Liighed; thi da Bygningen af dens 
Skaller er meget anderledes bestaffeit, og dertil endnu kommer dette, at de boe 
i tillukke Ormeror, som de egentlig selv tilhere, saa behoves ei megen Efter
tanke for at indsee, at disse Dyr ganste vist maae have et noget foranderligt Le
geme , efter deres Forhold med de faste og steenstallede Deele. Formedelst 
den store Liighed, som sidstbestrevne Mustel, fra Fremsiden betragtet, har 
med en Baad etter Pram, vil jeg kalde den Prammen, eller Gaftrochæna 
cymbium.

Skibsormen (Teredo navalis) font pleier at tygge sig selv et steen- 
stallet Ror i de Huller, som den til Skibenes storste Skade boerer i Forhnd- 
ningen, har hermed den Hensigt, at den deri desto bedre kan bevæge sit langt 
udstrakte og blode Legeme. En anden Art af disse Teredines, som jeg ferst 
har giort bekiendt, som foran allerede er meldet, boer ligeledes i eget Orme
ror. Disse begge Arter, hvoraf Davila har giort en nye Slægt, under 
Navn af Tuyaux de mer mukivalves, og hvis Mustelstaller ere meget 
smale og smaae i Forhold mod de egentlige Pholader, hore dog egentlige» til 
disse sidstes Slagt, hvorunder jeg ogsaa i anførte Afhandling, med de nyeste 
Skristforfattere har holdt mig berettiget til at anføre dem, da de have den fri*  

staaeude
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staaende og krumboiedee Tand og ere aabne ved begge Ender, hvilket er Phola- 
derneS uforanderlige Særmærke, fom jeg i en anden Afhandling har sogt at 
giere tydeligt. Endnu meget mere Liighed troer jeg, ot de tre beskrevne Mu- 
sseldyr maae have med Pholade-Dyrene, da de steenskallede Deele paa en vis 
Maade komme dem nærmere, naar man undtager ovenmeldte lange Tand, og 
at de ere lukte i begge Ender, istedet for midt paa; dog bliver endnu den For- 
skiel, at de aldeles et ere bygte som hine, for at kunne ved skarpe Redskaber 
boere sig ind i fremmede Legemer, hvortil de ei heller i nogen Maade ere be
stemte. Pholade-Dyret har foran to tæt paa hinanden liggende Nor eller Ka
naler, hvoraf det bruger det eene til dermed at drage sin Næring til sig, og det 
andet til at drage Luft og forrette sin Renfelfe med. Paa det andet og tredie 
af de nu beskrevne Ormeror feer man tydeligen de to Kanaler, fom vist have 
tient til to deslige Sueror, hvilket endnu giør min Formodning om disse Dyrs 
Liighed med Pholaderne meget sandfynligere. Efter Hr. von Linné’s Me
thode faaer denne nye Slægt af toskallede Musseler sin Plads ved Slutningen 
af de mangessallede (multivalves) og ved Begyndelsen af de tossallede (bi
valves) det er: imellellem Slægterne Pholas og Mya.

Afhand
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Afhandling
om

PrsveNegningen med Elleve-Taflet og sammes fordeelagtige 
Arwendelse paa de simple saavelsom de hoiere mathe- 

matisse Lignillgees specielle Oplosning

ved

Niels Morville.

§. l.

ed Prsve-Regningen forstaaer jeg den Maade, at ved Hielp af udfundne 
Prove-Tal overtydes om fin Tal-Beregnings Rigtighed og Noiagtighed.

Prove-Tal ere de Tal, som blive tilovers, efferat med Elleve-Tallet have divide
ret de Tal, hvis Beregnings Rigtighed skal proves. Alle deflige Prove-Tal 
kan altfaa ei vare andre end enten o. i. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 3. 9. eller 10.

§. 2.
Prove-Negningen med Ni-Tallet, (som skeer ved at summere alle Tal- 

Rummene, og efter Divisionen med ni bemarke Overskuder, som er Prove- 
Tallet efter Ni-TalS Provc-Negning) er almindelig bekiendt endog i de gamle 
Regneboger; man har endog to danske Mands Disputatser om Prove-Negnin
gen: G. Wefterholts de methodo probandi operationes aritmeti- 
cas per novenarii abjectionem, som han holdte i Wittemberg Aar 1734. 
M. Hviftendals Obfervationes circa methodos operationes arit- 
meticas examinandi, udi en Disputats holden paa Regentsen Aar 1735. 
Men denne Prove-Regning med Ni-Tallet er ei allene vidtloftig, men endog 
usikker; thi om Tallene ere af Uforsigtighed forfatte, f. Ex. 43 i Steder for

34,
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34, fom let kan ffee, bliver dog Prsve-Tattet ved Prsve-Regningen med Ni- 
Tallet ecus, nemlig 7 i begge Tilfalde, heraf sees tydelig, at Prove-RegningS- 
maaden med Ni-Tallet er ganffe usikker og uefterrettelig.

Prsve-Regningen med Elleve-Tallet et fsrst opfunden af C. vonCIaus- 
berg, fom har forklaret stimme i sin demonstrative Regnckonst; men da han» 
Maade ar udfinde Prsve-Tallene er vidrlostigere og besværligere, end behoves, 
og han desuden ei paa mathematiff Maade har beviist sin Methodes Rigtighed, 
ben man paa en langt kortere og nemmere Maade kan bestemme, har jeg troet 
at denne Materies Afhandling kan have sin betydelig Nytte, hvorom jeg af 
egen Erfaring selv er overbeviist, da jeg ved denne Prove-Regningsmaade er 
mange Gange bleven befriet for anden Gang at igientage de eengang udf«rdi- 
gebe vidtloftige Udregninger. Med stor Fordeel har jeg brugt Prove-Rcgnin- 
gen med Elleve-Tallet til at forvisses om Tal-Tabellers Rigtighed, og har der
ved med liden Besværlighed rettet adskillige Tabeller. Til at underssge den 
store Multiplieations-Tabel, som gaaer til 100 Gange 100, den jeg selv har 
beregnet, samt prsvet ved Prsve-Regning, til Qvadrat- og Kubik-Tavlerne 
har jeg ifcer havt stor Nytte af Prsve-Regningen med Elleve-Tallet; endog Lo
garitme-Tavlernes Beregnings Rigtighed kan underssgeS ved Hielp af Prove- 
Regningen, der kan tiene til i den korteste Tid med mindst Besværlighed at for
visses saavel om Trigonometriens og Astronomiens, som om Fællesskabs Ophæ
velses Beregningers Rigtighed.

Anmærkning: At alle Tal, som kan gaae op i Ni-Tallet, kan og gaae 
op i Ni-Tallet efterat Tallene bliver omsatte, f. Ex. 27 og 72, lader sig paa 
analytisk Maade bevise, saa at bestige Tal har eens Prove-Tal, hvorudover 
Prsve-Regningen med Ni-Tallet ei giver fuldkommen Prove paa Tallenes rig
tige Behandlings - Maade. Derimod gives der ei noget Tal, bestaaende af 
tvende Tal-Rum, der ved Omstetning erholde eens Prsve-Tal, naar Prsve- 
Regningen skeer med Elleve-Tallet, hvilketjeg paa folgende analytiske Maade 

skal bevise:

A a SeekNye Saml. II. A.



186 M. Om Prove-Negningen med Elleve-Tallet.-

Sat det rene af de to Tal-Rum — a det andet = b, da blev i ferste 
Tilfalde naar a b Prove-Taller b — a, efter Tallenes Omfcetning i Rum
met blev Prove-Tallet a|n — b, ffnlde Prove-Tallene i begge Tilfalde 
blive lige store, maatte man befinde b — a =za + n — b, altfaa 2 b — 
2 a — ii ; men da 2 b — 2 a er et effen Tal og 11 et ueffen Tal, men eet 
Tal ei tillige kan vare effen og ueffen, kan nmneligen 2 b — 2 a udtrykle i hele 
Tal vare zzz 11, folgeligen er ved Prove-Regningen med Elleve-Tallet, ei heller 
Prove-Tallet af noget Ta! med to Rum faa stor, fom Prove-Tallet af samme 
Tal, efterat de ere omfatte; man befinder derfor f. Ex. at Prsve-Tallet til 27 
er 5, derimod til 72 er Prove-Tallet 6. Det er ellers besynderligt, at lige
som Prove-Regningen med Ni.Tallet forrettes ved Tal-Rummenes Addition, 
ffeer Prove-Regningen med Elleve-Tallet ved Subtraction, og ligesom det 
Mairanske Problema udi Memoires de l’Academie de Paris 1709, som 
siden af Professor H. W. Clemm udi hans Opufcula varii argumenti 
er paa en almindelig Maade oplost, viser, at Forskiellen mellem et Tal, hvil
ket som helst, som bestaaer af to Rum, og samme Tal omsat, er altid et Man« 
gefold af Ni-Tallet; f. Ex. 71— 17 — 54—6 Gange 9, saa har jeg be- 
market, at hvilket Tal som helst bestaaende af tvende Rum man lcvgger tilsammen, 
efterat det er omsat giver Summen et Mangefold af Elleve-Tallet, for Exempel 
73 + 37 — 10 Gange u; det almindelige Beviis dcrpaa er ligefrem: Sat 
Tallet i det eene Rum — a i det andet Rum — b; altfaa bliver det forste Tal 
— ioa + b, det andet — 10 b -pa, men ioa + b4-iob + a = na 
+ ii b, folgeligen er det et Mangefold af Elleve-Tallet, det forholder sig lige
dan med et storre, der har flere Rum, f. Ex. 1793 4- 3971 = 5764 er divi
sibel med Elleve-Tallet. .

§. 3.
Naar Antallet af de enkelte Tal — a, af Tier — b, af 100de — o, af 

looode — d, af 1000060 — e, af 10000060 — P og saa videre, kan ethvert 
Tal forestilles vc6 a -p 10 b + 100 c 4- 1000 d + 10000 e + 100000 f 
0. s. v., divideres da hver ister af disse Leed med Elleve, vifer Overskuden- efter 
Divisionen hvad der bliver tilovers efter at have deelt det hele med Elleve, det 
overblevne for hver Leed ister bliver altfaa efter Divisionen:

a
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efterdi (a) ci kan gaae op i ir.
som bliver det Overskud, naar ro b divideres nied ir.

+ c naar ioo c divideres med (ri) levnes + c tit Overffud.
— d i naar 1000 d divideres med (n) bliver ril Rest — d. 
+ e I naar 10000 e divideres med (11) rester 4- e.
— f J naar 100000 f divideres med (u) bliver tilovers ■— f. 

Folgeligen bliver, efterår hele Tallet er dividerer med (n) alt det overblevne a — b
4- c — d 4*  e — f o. f. y. zzz a 4" c 4~ e — (b 4*  d 4*  f). Har man da 

fed c b i
det Tal 78.6534, faa ar a — 4. b — Z. e — 5. d — 6. e — 8- 5— 7., 
bliver Prove-Tallet eller vet Tal, som bliver tilovers esterat Tallet er divideret 
med (11) det Tal 4 4- 5 + 8 — 3 — 6 — 7 n i. Paa stig Maade har 
man da beviist den Regel, som Clausberg folger i at udfinde Prove-Tallet, 
nemlig til det bagerste Tal-Rum lcegge hver andet Rum, og fra deres Sum sub
trahere Summen af de ovrige Tal-Rum, og om det ei lader sig giere, da 
lcegge (ri) ril.

§• 4-
Da denne af Clausberg brugte Methode er tildeels vidtloftig og des

uden vildsom, er det nodvendigt at forklare en kortere og tillige sikkere Maade 
at udfinde Prsve-Tallet. Regelen er denne: Det yderste Rum paa venstre 
Side subtraheres fra det folgende, det overblevne fra nceste Rum, og saa frem
deles heelt igiennem, Fremgangs -Maaden bliver paa en almindelig Maade 
udrrykt:

e — f
d-e+f
c d 4- e — f
b — c-t- d — e-f-k
s — K-4-c—d-l-e-k—» — d-j-c — d-j-e — f
det samme som forhen.

For efter anforte Regel at udfinde Prove-Tallet til det Tal 123579 fortfares 
altsaa saaledes: 1 fra 2 giver 1, i fra g giver 2, 2 fra 5 giver 3, z fra 7 gi
ver 4, 4 fra 9 giver A, altsaa er 5 Prove-Tallet af 123579, eller det fom bli
ver tilovers esterat have divideret Tallet med Elleve.

A a 2 §. 5.
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§. 5-
Dersom det foregaaende Rum ei kan subtraheres fra det folgende, large 

ges Elleve til. Exempel: Det Tal 87 giver io til Prsve-Tal, faa som 8 fra 
7 + ii eller fra i8 giver io til Overhud; thi egentligen giver 8 fra 7 subtrahe
ret — i til Overffud, som viser at der mangler en Unitet i at Tallet skulle 
kunde gaae op i Elleve, altsaa maae Tallet give 10 til Prove-Tal; men da 
der fordres, at bestemme, hvad der bliver det positive og ei negative Overskud, 
efterår Tallet divideres med Elleve, maae Elleve forud adderes, deraf folger 
og, at faafremt der udi noget Rum forekommer (o), maae dertil adderes El
leve, for ar kunde subtrahere foregaaende Tal derfra, og i evrigt fortfare, som 
forhen meldt. Har man et storre Tal, hvortil Prove-Tallet sogeS, og der 

foregaaende ingensinde kan subtraheres sra det folgende; for Exempel 871173, 
maa man stedse lcrgge Elleve til; den hele Fremgangs-Maade bliver:

»4- ii — f—A
<3-Hi —e— ii 4~ k— d 4- ii —A — B 
c 4- ii —d— n4_e4_I i — f—c 4- ir — B ~C 
b-j- 11 — c — 11 4* £34~ ii—e—11 4" f — h + 11 — C ~ D 

«4-II—b—Ii4-c4-u—d—Ii4-e+n—f—P—b4-c—d-f-s—5-f-I I—«4-II—D

Af den hele Fremgang fluttes, at med alt dette bliver Elleve virkeligen 
kuns eengang adderet, men i evrigt ligefaa ofte subtraheret, som det bliver ad
deret, hvorved Subtractionen haver Additionen. For des tydeligere at for» 
staae, hvorledes Prove-Tallet bestemmes i dette Exempel, vil jeg end videre 
lagge denne Forklaring til: 8 fra 7 er ei giorligt at subtrahere, derfor lcegges 
ii til 7, som giver 18, altsaa 8 fra 18 giver 10, og 10 fra r tilligemed 11 det 
er i2 giver 2 til Overskud, 2 fra 1 tilligemed 11 det er 12, giver 10 til Rest, 
10 fra 7 tilligemed 11 eller 18, giver 8 til Overffud, og 8 fra 3 tilligemed 11 
det er fra 14 giver 6 til Rest, altsaa er 6 Prove-Tallet af 371173»

6.
Paa ligedan Maade kan man altfaa bestemme PrSve-Tallct af en Sam- 

ling af Tal af forfficllig Navn: Satt, man til Exempel vil vide Prove-Tallet 
af
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af 6789 Rdlr. 5 Mk. 15 Skill., da bliver Prove-Tallet af 6789 efter foran: 
forte Maade 2; men 1 Rdlr. ~ 6 Mk., altfaa 2 Rdlr. —12 Mk. dertil lceg- 
ges da § Mk., som giver 17 Mk., deraf er Prove-Tallet 6 Mk; men da i Mk. 
— 16 Skill, er Prove-Tallet af 1 Mk. udtrykt i Skillinger ~ 5, altfaa giver 
6 Mk. den Summa 30 Sk., dertil l«gaes da 15 Sk., deraf er Prove-Tallet 
efter forrige Regel — 1; altfaa bliver Prove-Tallet af 6789 Rdlr. 5 Mk. 15 
Skill, reduceret til Skillinger del Tal 1.

Anmærkning: Den forhen forklarte Maade at udfinde Prove-Tallet 
tiener tillige til at forvisses om et foregiven Tal kan divideres med Elleve; thi 
uaar Prove-Tallet findes — o er Tallet deeleligt med Elleve; f. Ex. Preve-Tal- 
let af det Tal 3476 er — o; altfaa kan 3476 divideres med Elleve, uden 
at efterlade Overskud, hvorom man paa en langt kortere og lettere Maade over
tydes, end ved den fom Job. Antonii Caftelvetri an forer udi Comment. 
Bononienf. Tom. ,5.1767 i en Afhandling de proprietate Numero
rum divifibilium per undecim &c.

§. 7-
Ligeledes kan man og let bestemme Prove-Tallet af et foregiven Tals 

Qvadrat Kubik eller hoiere Dignitet, naav allene Rod-Storrelfen er bekiendt, 
faa at naar Qvadrat-Roden eller Kubik-Roden eller en anden Rod-Storrelfe, 
hvilken fom helst er bckiendt, kan man bestemme Qvadrat-Tallets famt Kubi- 
kenö faavelfom hoiere DignitetS Prove-Tal, uden at dertil forud behoves at 
vide Qvadrat-TallctS eller Kubik-TalletS eller den hoiere DignitetS Tal-Stor- 
reffe. Regelen for at udfinde Prove-Tallet bliver: man foger Rod-Stor- 
relfens Prove--Tal efter foranforte Regel (§. 4 og 5). Det fundne Prove- 
Tal opheies til anden Grad, naar man foger Prove-Tallet til Qvadrat-Tal, 
til tredie Grad, naar man foger Prove-Tallet til Kubiken, eller til hoiere 
Grad 4de, §te 0. f. v., naar man foger Preve-Tal for hoiere Grad-Storrelfe. 
Til det paa flig Maade udkommende Tal foges atter Prove-Tallet efter foran
forte Regel, hvilket befundne Tal er Prove - Tallet til Qvadratet eller Ku
biken eller hoiere Grad - Storrclfer af det foregivne Tal: f. Ex.^vil man vide 
Prove-Tallet af Qvadratet af 12359, da er Prove-Tallet af 12359 det Tal 6; 
men Qvadratet af 6 er 36, altfaa det fogte Prove-Tal — 3. Vilde man 

A a Z vide 
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vide Prøve-Tallet til Kubiken af 2,568,976, da er Prove-Tallet af 2568976 
det Tal 3; men Kubiken af 3 er 27, hvis Prove-Tal er 5, altfaa er det Tal 
5 Prøve-Tallet af Kubiken af 2563976. Skulde man bestemme Prøve-Tallet 
af f. Ex. 2568976°, føges fom forhen Prove - Tallet af Rod - Størrelftn 
2563976, fom er 3, og da bliver Prove-Tallet af 3°,  Prsve-Tallet af 
2568976n*

§. 8.
Saafom ix = 1 efter de analytiffe Grunde, faa følger, at naar Rod- 

Størrelsens Prøve-Tal ni, faa er og dens DignikelS Prøve-Tal — 1 paa 
den Grund har i2x famt i22x og L222X 0. f. v. eens Prøve-Tal nemlig 1, faafom 
Prøve-Tallene af 12, 122, 1222 ere 1; deraf følger, at naar (n) er et heelt 
Tal hvilket font helst, faa er Prøve-Tallet til (nn + i)K — 1, hvad Vcer« 
die man end rillcegger x: Ligeledes naar x er et Tal, der gaaer op i Elleve, 
og A er et heelt Tal, faa er og Ax divisibel med Elleve og Prsve-Tallet af 
Ax = o: Ligeledes naar Prøve-Tallet til m — o, faa er og Prøve-Tal
let til mx — o.

§. 9.
Additionens faavelsom Subkractionens Rigtighed kan ved Hielp af 

Prøve-Regningen underføgeS paa følgende Maade: For at prøve Additionens 
Rigtighed føges Prøve-Tallene as de Tal, fom fammenlcegges faavelsom 
og Prøve-Tallet af Summen, besindes da Summens Prøve-Tal ligefaa stor 
fom Summen af alle de fnmmerede Tals Prøve-Tal, er det Prøve paa, at 
Additionen er rigtig forretter, f. Ex.

A — 36789 Prsve-Tallek deraf er 5 
B — 54321 Prøve-Tallet deraf er 3

S — 91110 Prøve-Tallet af Summen 8)

men Summen af Prøve-Tallene nemlig 5 + 3=8 = Prøve-Tallet of 
Summen, altfaa er Additionen rigtig.

Anmcrrk-
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Anmærkning: Naar Summen afProve-Tallene besindes enten Elleve 
eller stsrre end Elleve, subtraheres Elleve derfra faa ofte mueligt. Reglen 
for Additions-,Proven lader sig algebraifkriis bevise paa denne Maade:

Sat A = n + m
B zzz n r 4- t
S ii q + p

ba S = A + B, (aa cv ii q + p — ii n + m + ii r 4-1
er da m 4- c T, 11 faa er 11 q — 11 n 4~ n r,
altfaa p = 1 n +1 dersom ni 4" t X 11 eller zzz 11 a + b bliver p =zz b.

Subtractionens Rigtighed proves paa folgende Maade: man soger 
Prove^Tallet faavel til det Tal, hvorfra der subtraheres, som til det Tal, som 
subtraheres, samt til det Tal, som bliver tilovers efter Subtractione», befin» 
des Forffiellen imellem de to forste Prove Tal ligefaa stor som det sidste Prove» 
Tal, er det Prove paa Subtractionens Rigtighed.

A — Exempel: 38521 Prove-Tallet deraf er 10
B zz 21634 Prove-Tallet deraf er 8

D — 16887 Prove-Tallet deraf er 2
og da 10 — 8 — 2 er det Prove paa Subtractionens Rigtighed: dog vifer 
Prove-.Regningen sin mindste Fordeel ved Additions- og Subtractions Prover; 
men kan derimod ved Multiplication og Division bruges med langt storre 
Fordeel.

Neglen for Subtractions - Proven lader sig ligeledes bevise da A — 
B —D.

Sat A = ii m + n
B = ii r +1
D zzz ii q 4- p

faa er ii m 4*  n — nr — t zz n q + p 
men ii m — ii r zz; ii q altsaa n — c zzz p,

§. IO.

Den Maade, som er viist til at prove Additionens saavelsom Sub« 
IractionenS Rigtighed, kan og tiene til al af een eeneste Ligning bestemme 

-tvende 
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tvende ubekiendte Stsrrelser under de Vilkaar, at Summen af begge et over
gaser Elleve, og at begge ffal vcere hele Tal, samt Coefficienternes Prsve-Tal 
enten — o eller i. Dersom man har den Ligning 122 x + 1354 y — 5782, 
da bliver x + y — 7 tiet) at tage Prove «Tallene as alle Tal paa begge Sider; 
men da 122 x + 1354 y — 5782, saa er ved Divisionen med 122

„ , 1354 7  578-
X T ------ -

122 122

og da X -l" y — 7, bliver ved Subtraclionen

12 ____ 48
10 — v — 40 —

122J 123

y — 4, fslgeligenX — 7 —-y—3.
Ligeledes om der fremsiettes den Ligning

177 x — 199 y =z 288

J_99 __

177
fslgeligen x — 2 + y 2 3 “ 5*

§- II.

Dersom man om de tvende med foranderlige Stsrrelser x og z veed, at 
de efter Problemets Natur ere af den Beskaffenhed, at x og Z skal vcere hele 
Tal, og x vcere et Tal, der er mindre end Elleve, samt z et Tal, der skal 
kunde gaae op i Elleve, kan man af een eenesie Ligning imellem x og z be
stemme begges Vcrrdie. Scrt at x + 1329z = 14627, og som forhen ncevnt, 
at x og z skal vcere hele Tal, x et Tal, som er mindre end Elleve, og z et Tal, 
som gaaer op i Elleve, da bliver i Folge §.8. Prove-Tallet af 1329z —o, 

og
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og ved nt tage Prove-Tal nf alle Leedene i Ligningen x + 1329z — 1462/, 
bliver x — 8, allsaa er Vcerdien af x — 8, hvoraf Vardien af z ved Om
sætning videre bestemmes ~ n.

§. 12.
Naar A: B = C: D og A = n a + a, B n b + /3, C " n 

c-b7>D = nd + ^ men ßy \ ir famt ad n fa a er a\ß — y:d.

Bcviis:
A:B = C:D men A = na + ai B— n b + /3; C = n c 

+ V, I) =z ii d + fnn er ii a + «: ii b + /3 = ii c + 7« ii d + J. 
Allfaa ii a X ii d + ii a J + ii « d + « ii b. n c + n 

by -V-ii cß-V ßy. og naar ßy \n famt ad n bliver tilovers efter Di
visionen med (ri)' ad — ßy, men derfom ad X ii og ßy X n, maae 
ii faa ofte mueligt fubkraheres fra begge, forinden man kan efter analytiffe 
Grunde befinde ad—ßy; da det er en af de simple analytiffe Grunde al
mindelig bckiendt Scrtning, at naar to Storrelsec ere lige store, faa maae den 
tredie Scorrelfe, der er mindre end en af dem, indeholdes lige mange Gange i 
begge de lige store Storrelfer, og Overskuddene, saasremt Stsrrelferne et kan 
maales med den tredie, vcrre lige store.

§• 13-
Da i Folge §. 2. a er Prove-Tallet af A og /3 nf B, samt 7 'af C og 

d nf D, fa a siutteö, at naar Tallene et ere i geometrisk Proportion, faa ere 
ei heller beherige Prove-Tal i geometrisk Proportion: Saavelfom og, naar 
Prove-Tallet af forste og fierde Leeds behorige Prove-Tals Produkt ei er lige 
stor med Prove-Tallet af andet og tredie Leeds behorige Prsve-Tals Produkt, 
faa ere ei heller de fire Leed i geometrisk Proportion; men befinde de sig lige 
store, er det en Prove paa de fire Leeds geometriske Proportions Rigtighed.

Exempel: 565 : 7350 — 452 : 6280
Prove-Tallene 4 7 1 10

7_____ ___
40 hvis Prove-Tal er 7.

B b §. 14.Vtye Saml. II. 25.
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§. 14.
Eftersom det ved Multiplications-Regningen er bekiendt, at en Unitet 

forholder sig til den eene Factor, fom den anden Factor kil Produktet, fa o kan 
foranforte Satz §. 13. tiene til at prove Multiplicarionens Rigtighed. Har 
man f. Ex. multipliceret 3452 med 346 og Produktet er befunden 1194392, da 
er altfaa

i: 346 — 3452 :1194392
Prove-Tallene 1 5 — _9 1

I 45 hvis Piove-T<il rr 1. 1

i
Folgeligen befindes Preve-Tallet af de inderste Leeds Prove-Tals Pro

dukt, ligefaa stor fom Preve-Tallet af de yderste Leeds Prove-Tals Produkt, 
fom er en Prove paa Multiplicationens Rigtighed i Folge foregaaende 13.

Regelen for at prove Multiplicationens Rigtighed, bliver altfaa i Kort
hed denne: Man fager Prove-Tallene af begge Factorer, multiplicerer de ud
kommende Prove-Tal med hinanden, og fager Prove-Taklet til dette Produkt, 
dernceft fager man Prove-Tallet til det beregnede Produkt af begge Facrorer; 
befindes disse tvende Prove-Tal lige store, er der en Prove paa Multiplicatio- 
mus Rigtighed.

§-15.
Ligesom Prove-Regningen kan anvendes paa at underfage Multiplicatio

nens Rigtighed, naar begge Factorer ere ulige store, faa kan den og bruges 
til at prove Qvadrat Regningens Rigtighed, der bestaaer i Multiplication med 
lige store Factorer. Derfam man f. Ex. har beregnet Qvadratet af 1305 at 
vare 1703025, da bliver efter Qvadrat-Regnings Grunde

i: 1305 — I3°5 : 1703025 og
Prove-Tallene 1 7_ — _7 5

I 49 hvis Prove-Tal er 5. |

5
faa at man derved har en Prove paa, at Qvadratet rigtigt er beregnet. Prove- 
Reglen kan altfaa i Korthed blive denne: Man fager Prove-Tallet afQvadrar- 

Tailct, 
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Tallet, ogderncrst ssges Prove-Tallet af Qvadrat-Roden, multiplicerer samme 
Prove Tal med sig selv og seger Prsve-Tallet af det udkommende Produkt, be- 
findeS dette Prove-Tal ligesaa stor, som det udsundne Prove Tal af Qvadrat- 
Tallet, har man derved en Prove paa Qvadrat-Regningens Rigtighed: Og 
gielder denne Regel saavel for at prove, om man rjgligen har qvadreret sit Tal, 
som og for al prove, om man rigtigen har extraheret Qvadrat-Roden af Tal
let. Saafremt Tallet, hvoraf Qvadrat-Roden skal uddrages er af den Be
skaffenhed, at Qvadrat-Roden kuns ved approximation eller Ncrrmelse kan 
bestemmes, kan Prove Regningen et anvendes, da den kunS har Sted i Til- 
fcelde, naar man erholder noiagtig Udstag.

§• 16.

Man kan ligeledes benytte sig af Prove-Reguingen for at underfsge, om 
man rigtigen har bestemt Kubiken af et Tal, faavelfom, om man noiag« 
tigen har uddragen Kubik-Roden af et Kubtk-Tal, for Exempel vil man 
prove om 43280521831 er virkeligen Kubiken af 3511, da foges i Folge 
(§. 7.) Prove - Tallet af Kubik - Roden, som i dette Exempel bliver 2; og 
dernorst soges Kubiken af samme Prove-Tal, som bliver Kubiken af 2 
det er 8# hvorpaa man soger Prove-Tallet af det foregivne Kubik-Tal 
43280521831 fom er 8, og da dette Prove-Tal er ligesaa stor, som den for
hen befundne Kubik af Kubik-Rodens Prove-Tal, er det en Prove paa, at det 
Tal 43280521831 er Kubiken af 3511 eller at 3511 er Kubik-Roden af 
43280521831; dog er derved at agte, at naar man et noiagtigen kan uddrage 
Kubik-Roden af et Tal, fan man ei heller vente, at Prove - Regningen skal 
kunde overtyde en om at Kubik-Roden er rigtigen uddragen.

§- 17-

Da i Folge de analytiffe Grunde en Unitet forholder sig til Divisor, 
som Kvotienten til det Tal, som ffal divideres, kan Prove-Regningen paa 
Grund af (§. 13) bruges til ot prove Divisionens Rigtighed. Regelen derfor 
bliver denne: man soger Prove-Tallet til Divisor og ligeledes Prove-Tallet til 
Qvolienten, diffe tvende Prove-Tal multipliceres med hinanden og af det ud-

B b 2 kommende 
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kommende Produkt soges ligeledes Prove - Tallet, alt efter forhen forklarte 
Maade (§. 4 og §. 5); derncrst fog c s Prove-Tallet kil Dividendum, befindes 
samme ligesaa stor, som sidst besunde Prove-Tal, er det en Prove paa Divisio« 
uens Rigtighed, hvis ikke, er der begaaen Feil udi Divisionen. Scet til 
Exempel ar Divisor er 145, Qvotienten 227, samt Dividendum 32915, da 
er i: 145 — 227 : 32915, hvis Prove-Tal ere

i 2______ 7 3
i 14 hvis Prove,Tal er 3. |

3

§• 18-

Ved Hielp af den udi (§♦ 13) forklarede Maade vil ethvert Regula Detri 
Stykke kunde proves, saafrcmk ingen af Regula Detri Leedene indbefatter Brok 
tilligemed hele Tal, dersom derimod udi nogle af Leedene forekommer Brok, 
maae man soge Prove-Tallene af hele og Brok, som bestemmes efter denne 
Regel: Man multiplicerer Prove-Tallek af det hele Tal med Brokens Ncevner, 
eller sammes Prove-Tal, om den ei er mindre end Elleve, og dertil lcegges 
Prove-Tallet af Brokenes Tcrller, til det udkommende Tal foges Prove-Tallet, 
hvorunder man skriver Prove-Tallet af BrekeneS Ncrvner eller Nævneren selv, 
i Fald den er mindre end det Tal Elleve. For Exempel naar man skulde be
stemme Prove-Tallet af 132578m, da bliver Prove-Tallet af 132578 det Tal 
6; men Prove-Tallet af 346 det Tal 5 og afdet Tal 755 bliver Prove-Tallet 
7, multipliceres da efter Regelen Prove-Tallet 6 med Prove-Tallet 7, som 
giver 42 til Produkt, naar dertil lcrggeS 5 som er Prove-Tallet af Tcelleren, 
bliver Prove-Tallet deraf 3, altsaa bliver til 1325787^- Prove-Taller 1, naar 
man da efter denne Maade har bestemt Prove-Tallene af alle fire Leed i et fore
given Regula Delri Stykke, maae dernast alle homologe Leed af Prove-Tallene 
multipliceres med hinandens Ncrvner, for at bringe dem under eens Navn, 
og da skal man befinde Prove-Tallet af de yderste Leeds Produkt ligesaa stor som 
Prove-Tallet af de inderste Leeds Produkt, alt i Folge (§. 12 og § 13), faa- 
ftkMt de fire Leed ere i geometrisk Proportion. For Exrmpel:
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32 4 3'21 • 648/^1 — 5473 44 
m f : f z= f :

Vcb nt bringe Prove-Tallene til eens Navn 
8X3 5X7 1X2

eller 24 eller 35 eller 2
222

1094M-» heraf
x Prove-Tallene

1X2
eller 2 hvis Prsve-Tal ere

2
og da bcfindeS Prsve-Tallenes Produkter lige store, eller om de ei befandtes 
lige store, da Produktens Prove-Tal lige store, hvorved man har en Prove 
pan at de foregivne fire Leed ere i geometrist'Proportion, stmt at det fierde pro- 
porrioneerte er rigtigt beregnet.

§. 19.
Med betydelig Tids Vinding kan Prove-Regningen staledes, fom den 

i foregaaende er forklaret, anvendes paa de hsiere Ligningers fpecielle Oplos
ning; naar det bekiendte Leed i de hoiere Ligninger kan oplofts i Factorer, sta 
veed man, at nogle af Diviforerne maae vare den hoiere Lignings Rcdstorrel- 
fer, stal man da enten ved Omsttning eller virkelig Division forvisses om 
hvilke af det bekiendte Leeds Divistrer, der ere Rodstorrelftr til den foregivne 
Ligning, vil det i mange Tilstlde blive overmande besværligt og heclt vidtlof- 
tigt, at fortfare med stig Division; men, naar man ved den anragne Rod- 
storrclfts Omsttning i Ligningen anvender Prove-Regningen, vil Arbeidet der
ved blive meget lettet: Manden, hvorpaa det kan stee, vil kortest og tydeligst 
kunde forklares ved et Excmpel, der fremstttes den Bigvadratiste Ligning.
2X4—22885X5+834O7ioox2—11670888000QX+508844800GOOOO—o.

Man vil da paa den nemmeste Maadc prove, hvilke af det bekiendte 
yderste Leeds Divisorer der er en virkelig Rodstorrelft af den hoiere Ligning; den 
eene af Diviforerne veed man er 800, fom man ved Prove-Regningen vil un- 
dersoge om den og virkelige?; er en Rodstorrelft af den foregivne Ligning. Til 
den Elrde foges (1) Preve-Tallet af den foregivne til Nul reducerede Lignings 
coefieienter og bestemte Tal, hvorved Ligningen forvandles til 2X4 — 5x'+ 
7X2 — 9x+9 = o. (2) Derncrft soges Prove-Tallet til den Divisor, som 
bruges til at undersoge Ligningens Rodstorrelft, alt ester forhen ferklarte Reg- 

B b g ler,
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ler, samme Prove-Tal befindes da at blive — 8« (3) Dette Prove-Tal om«
fcettes i forrige Ligning og med det samme undersoges hele Ligningens Prove- 
Tal, om det virkelige« befindes at varre — o, hvorved man erholder en Prove 
paa al Ligningens Rodstorrelse er virkcligen den valgte Divisor: folgende Ope
ration viser da om 800 virkelige« er en Rodstorrelse til Ligningen 2X4— 
22885X54- 0. s. v.

Den forhen ved Prove« 
Regningen udviklede Ligning.

Prove-Tallet til hver Leed 

efterår i Steder for (x) («ttefi 
Prove-Tallet 8«

• » 4™ 8
« - — 8
• • 4" 8

• # — 6
• * 4" 9

Prove-Tallet af Summe« 
af alle Provk-Tallene.

—. s.

Man kunde og soge Prove-Tallet til Ligningen ax4—22885X3+ 
83407100X2 — 116708880000X 4~ 50884480000000 — o. Paa denne 
Maade, da x antages — 800, er dens Prove-Tal — 8, altsaa Prove- 
Tallet til x2 — Prove-Tallet til 64 = 9, og Prove-Tallet til x4 bliver efter 
forhen forklarte Maade Prove-Tallet til 8r — 4, og da bliver folgeligen 
Prove-Tallet til 2X4 del Tal 4- 8, men da Prove-Tallet til 22885 bliver 5, 
og til x3 Prsve-Tallet 6, faa bliver Prsve-Tallet til —22885X3 det Tal
— 8. Og da Prove-Tallet til 83407100 er 7, men til x2 er 9, saa bliver 
Prove-Tallel ril 83407100X2 det Tal 4- 8, daProve-Tallet til 116708880000 
er 9 og til x er 8, saa bliver Prove-Tallet til — 116708880000X det Tal
— 6, og da Prove-Tallet til 50884480000000 er 9, saa bliver Prove- 
Tallene af alle Leedene udi Ligningen 8 — 8 4™ 8 — 6 + 9=11 hvoraf 
Prove-Tallet er = 0, som er en Prove paa, at den anragne Divisor 800 
er en rigtig Rodstorrelse til Ligningen 2X4 — 228885X3+ 83407100X2 — 
116708880000X + 50884480000000 = 0.

§. 20.
Man kan ei allene med Fordeel benytte stg af Prove - Regningen, for 

at undcrsoge, om er Tal af Divisorerne hvilket som helst er den virkelige Rod- 
storrelse 
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størrelse til den foregivne Ligning, saaledeS som i foregaaende er forklarer; 
men Prove-Regningen kan endog tiene kil paa en let Maade at oploft adskil
lige hoiere Ligninger under visse Betingelser: Dersom x er et heelt Tal, som 
er mindre end Elleve-Tallet, og (m) er et Tal, son« kan gaae op i Elleve, 
saa kan man ved Hielp af Prove-Regningen bestemme Vcrrdien af (x) udi Lig
ningen mx + x = a, da (x) bliver — Prove - Tallet til fa). Sar for 
Exempcl i2ix 4- X = 14643, da bliver Prove-Tallet til i2ix = o i Folge 
(§. 8), men da x X, ii bliver Prove-Tallet til x — X, Prove - Tallet ril 
14643 bliver 2 efter (§. 4), altsaa o + x = 2, folgeligen x — 2.

Var det af Granfe - Værdierne for (x) bekiendt, at dens Sterrelfe 
maatte falde imellem 11 og 22 eller imellem 22 og 33 rc., da om mx + x — a, 
og Betingelserne i ovrigt som forhen; men x — 11 n + u, blev Prove- 
Tallet til mx = o som forhen, og ril 11 n + u blev Prove-Taller (u), alt-, 
saa u — Prove-Tallet kil a; men naar (u) paa denne Maade er bekiendt, saa 
er og Vardien af (x) bestemt.

21.
Derfom Prove-Tallet ril (m) er 1, og som forhen (x) er heelt Tal 

Mindre end 11, er man ved Prove/Regningen i Stand til ak bestemme x 
af den Ligning mx + x — a; thi da Prove-Tallet til (m) er — 1, og 
ix — i, bliver 1 + x Prove-Tallet til a, hvoraf man faaer Vcerdien af 
(x) bestemt.

Sat for Exempel ar i22x + x — 14886, saa er Prove-Tallet til 
i22x — 1; men Prove-Tallet til x er — x, og Prove-Tallet til 14886 er 
3, altsaa faaer man

i + x = 3 
folgeligen x — 2.

§. 22.

Er Vardien af x storre end 11, eller storre end 2 Gange 11, eller 
(tørre end 3 Gange 11, eller og storre end n Gange 11, da sattes x — 11 n 

+ u, 
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+ U) og da forvandles forrige Ligning mx + x = a til mx + n n + u a, 
nren som forhen er Prove »Tallet til mx — i, Prsve-Tallet til irn — o, 
til u = u, altfaa bliver u — Prove-Tallet afa formindsket en llnitet*  Og 
naac Vcrrdien af (u) paa denne Maade er bestemt, er Vcerdien af u n + u 
deraf bekiendt.

Jeg har da viist adskillige Tilfcelde, hvori Prsve-Regningen kan give 
Analysis et nyt Opfindelses Hielpemiddel (eller artificium heuriflicum). 
En videre analytisk Overvejelse og nsiere Eftertanke vil letteligen give andre An
ledning til stere.

L. Speng-
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L. Spengler
om

Elfenbeenets Egenskaber,
og den Kunst at holde de deraf udarbejdede Barker hvide, og naar 

de allerede ere blevne gule eller brune, at giore 
dem sneehvide iglen.

an veed af historiae Efterretninger, at hos de celdste Folk, hvor Vel
stand og Overflodighed fcemavlede og opelffede Kunsterne, har Elfen- 

beenct, tilligemed andre kostbare Materier, fornemmeligen vceret i Brug hos 
Kunstnerne, baade til at udzire Huse og Templer, og i Besynderlighed til 
deri at udarbeide deres Guders Afbildelftr. Winkelmann anforer t sin 
Historie of Alderdommens Kunst af troværdige Forfattere Ordenen af de Ma
terier, som de crldste grarffe Kunstnere efterhaanden begyndte at udove deres 
Kunst paa.

De allerforste Billedstotter bleve upaatvivleligen giordeafTr«, fordi 
denne Materie i sig selv ikke er stelden, og formedelst dens ringe Haardhed 
ikke ved Udarbejdelsen underkastet saa mange og saa store Vanskeligheder, som 
de avlere Materier. Men endnu forend man dertil begyndte at bruge Steen, 
Marmor og Erh, bleve allestags Huusgeraad, Kaardegreb, Kaardeffeder og 
mangfoldige Guddommens Afbildelftr gjorde af Elfenbeen, ved hvilke sidste de 
overdroge Kladningen med Guld, og alkfaa foreenede disse to sieldne Materier 
med hinanden, til et Beviis paa den hoie Vcerdie, som Elfenbeen da havde.

I en Afhandling om de Gamles Elfenbeen og de deraf forfærdigede 
Billeder, hvilken Hr. Hofraad Heyne har forelcrst det Kongelige Videnska
bers Scrlfkab i Gottingen; ansattes den Tid, da de gråske Kunstnere be
gyndte at arbeide i Elfenbeen, til Gråkernes Hiemreift fra Troja. Den 

Uye Saml. li. B. C c Meening 
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Meening at Gråkerne, medens de endnn omvandrede, kunne have (rert denne 
Kunst af Phoenicierne, har megen Rimelighed, ligesom den og, ffient lrenge 
herefter, fra dette samme Folkeslag er kommet til Joderne. Endffient dette 
Folk just ci torve forfrerdige Afgudebilleder deraf, har det dog vidst at anvende 
denne da sieldue Materie til deres Pragt ved Senge, Borde, Skole og 93regi 
genes Beklredning i Pakladferne, som man kan fte af nogle Steder hos Pro# 
pheterne. Salomon selv, hvis Skibe hvert tredie Aar blaut andre Vare 
ogfaa bragte Elfenbeen fra Afrika, lod sig deraf giere en Kongelig Ctoel eller 
Throne, som tillige var indlagt med Guld. En Efterlignelft deraf bliver 
uden Tvivl den Throne, paa hvilken fra reldgammel Tid af Ve danske Konger 
ved deres Kroning plcie at blive salvede, dog maaffee denne kunde faae et For« 
trin for hiin, i Betragtning af Materien, som bestaaer af de storste Narhvals# 
horn, der ere ulige sieldnere end Elfenbeen.

Ligesom siden Smagen i Kunsterne og Pragten tiltog ved Gråkernes 
voxende Velstand, saa bleve og Gudernes Billeder af Elfenbeen talrigere i de
res Templer, og nogle af ganske ntroelig og kolossalsk Sterrelse frembragte, ved 
hele den menneskelige Vittigheds Ansirengelse.

Imidlertid bliver det altid besynderligt, at af saa mange grrefke Kunst- 
arbeider i Elfenbeen, som foranforte lrerde og store Oldforsker anmrerker, kun 
saa lidet eller siet intet af nogenledes Sterrelse er kommet til vore Tider. Saa 
meget desto rarere maae altsaa den Antik vrere, som jeg for noget siden udrev 
af det Morke, hvori den henved firsindstyve Aar havde ligget begravet paa 
det Kongelige Kunstkammer. Det er et Fruentimmer-Hoved as den crllerfuld- 
komneste Skisnhed, og tre fierdedcele af den naturlige Sterrelse stort, af et 
reneste Stykke Elfenbeen. Ustridig er det det skienneste og vigtigste Stykke, af 
alle de Gamles Arbeider i Elfenbeen, som ere blevne os bekieudte. Oven# 
meldte Hr. Hoftaad med hvilken jeg nogen Tid stod i en behagelig
Brevvexel om de Gamles Kunstarbeider i Elfenbeen, ftm er anført i hans Sam- 
lung antiqvarifther Affäße, andet Stykke fra S. 149, kunde ikke noksom be
undre og rose dette Kunststykke, hvoraf jeg havde sendt ham en Kopie i Gibs, 
samt en omstrendelig Beskrivelse over Originalen. Han skriver i ovenanførte 
Vrerk S. 169 blant andet saaledeS: „Den grreske Profil sees meget tydcligen 
„ paa dette Hoved. En Venus, et Ideal, kan det alligevel ikke vare; det

„ er, 
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„ er, saavidt jeg indseer, aabenbarligen en Portrait-Figur, men een af de 
„ ffionneste." I Kunstkammerets Inventarium anfores dette Hoved for at 
skulle vcrrc den skionne Dronning Helenes Billede, hvilket dog med intet be
styrkes og strider mod Rimelighed.

Af dette Hoveds kunstige og fine Behandling lader Gråkernes Smag i 
Elfenbeens Billeder fig bedomme. Der er og neppe nogen Materie til i Ver
den, fom naar den med Kunst og Flid er bleven bearbejdet, mere fmigrer Kunst
neren og hans Arbeider, ond Elfenbeenet. Den fine Vcev, den hvide Farve, 
den hore Glands, maae visseligen ftette det blaut de pragtfuldeste Skatte, fæ«x 
deles naar Kunsten har fin Anpart deri.

Der geraader de nyere Tider til2Ere, at de et have overgivet Smagen 
i Elfenbeens Kunststykker. Og kunne de end ikke fremvise Statuer af overna
turlig Stsrrelse, saa feiler det dem dog ikke paa hundrede andre Kunstarbeider, 
som fortiene KiendercS Beundring og den sildige Alderdoms Hoiagtelfe. Den 
store Kunstsamling paa det Kongelige Kunstkammer, som har en Mcengde El
fenbeens Kunstarbeider af alle Slags at fremvise, hvis Lige i Fuldkommenhed 
man neppe nogen anden Sted skal finde, kan allene bekröche mit forhen giorde 
Udsagn.

Skisnt Elfenbeen-Materien har saa mange Fortrin, kan man dog ei delge 
en almindelig Feil, som det er underkastet. KunstarbeiderS Samlere fore saa 
ofte den grundede Klage, at Elfttibeeuet med Tiden pleier at blive guult. 
Denne Forandring af Farve ved Elfenbeens Kunststykker, formindsker visseli
gen deres Vardie. Det ubehagelige af den gule og ofte brunrode Farve skinler 
for Aiet den Kunst, fom Arbeidet dog virkelig indfatter. Jeg haaber altfaa 
at>have foretaget mig et baade for Kunstneren og for Samleren ikke unyttigt 
Arbeide, da jeg vil give Efterretning om Midler at bevare nye Elfenbeens- 
Kunstarbeider, faa at de aldrig skulle blive gule; og giore dem igien hvide, 
fom ved Alderdommen have faaet en siettere Farve. Men i Forveien maae 
jeg, for at giore Sagen desto tydeligere, meddeele nogle Anmarkmnger over 
Elfenbeenets Materie felv, fom skulle oplyse dets siorre og mindre Guulhed. 
Enhver veed, at det saa kaldede Elfenbeen er Elefantens to Huggere eller For- 
svars^Tcender, som i en boiet Stilling staae frem for Munden og komme af det 
overste Kindbeen. Disse Elefant-Tander maae ei blandes med Kindtcenderue, 
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hvoraf Dyret har fire i hvert Kindbeen, og hverken liene til Bildhuggerie eller 
Dreining. I det hoieste kan deraf gioreS Kaardegreb, Knivffafter, Plader 
til Daaser og Stokkeknappe. Man kan ei bearbejde dem med Meisseler og o tv 
dre Instrumenter, men de maae, formedelst den Emaille, som de ere gien- 
nemvavede med, siibes og behandles som Agalhen. Af de ommeldte For- 
svarg'Tcrnder har Elefanten just ingen anden Nytte, end at han bruger dem som 
fine Gevcer. De ere ikke, som Vildsvinets og Nilhestens Huggere overdrague 
niet) Emaille, men Overfladen er af selvsamme Haardhed, som den ovrige 
Materie. Kun eengang har jeg seek en meget stor C'lefauvTand, hvis ovcrste 
Skorpe virkeligen bestod i en Art Emaille eller Smeltvcerk. I Giennem- 
snittet ere Elefant-Teenderne meer eller mindre cirkelrunde eller aflangrunde. 
De ere ikke, som de fleste store ValroZ-Tcender compakte eller fulde, men har 
en Huuking, som hos nogle rakker til over Midten, hos nogle derimod kun 
strcrkkcr fig en Trcdiedeel afLcengden, og hos nogle endnu kortere. De beste 
Tander ere de, som have en korr Huuling; jo hulere en Tand er, jo mindre 
skikker den sig til Figurer. Til Kander, Bcgere og Vaser, som desuden 
skulle vcere huule, skikker den forste Art sig best, hvor Billedhuggeren derved 
pleier ak anbringe Basrelifs eller ophcevet Arbejde.

Naar Teenderne ved deres overste hule Ende har en meget viid Omkreds, 
eg hastig lebe smallere mod Spidsen, er det et vist Tegn, ot de indvendige« ere 
meget vidt og dybt udhulede. Men naar de ved den overste Ende ikke ere tyk
kere end i Midten, eller vel endnu sinallere, saa kan man vcere vis paa, ot de 
kun have en kort Huling, og i denne Tilstand ere de, som for er sagt, alker- 
fordeelagtigst for Arbejderen eller Kunstneren.— Tcender fra i til io eller 16 
Pund blive i Handelen kaldede Craveller; de som overstige denne Vegt, fckae 
forst deres egentlige Navn, Elefant-Tceuder. De storste og vcegtigste Tander, 
som ere bekiendte, ere uden Tvivl de, som forvares paa det Kongelige Kunst
kammer, hvoraf den eene, som er afen ugemeen Godhed og Dannelse, veier 
165 Pund. En endnu meget vcegtigere og storre Tand, ffal Kong Chriftian 
den Siette, hoilovlig af Ihukommelse, af samme Samling ladet forcere den 
berømte og udødelige norske Kunstner Magnus Berg, paa det hans Kunst- 
arbeider, hvoraf mange nu zire den Kongelige Kunsisamliug, saavel i Stor- 
relsen, som i Kunst maatte udmcerke sig.

Sielden
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Sielden kan man see uden paa en Tand, om den i sin Materie er fiin 
og hvid, eller om dens Fibrer ere grove og gule eller vel ogsaa brune. Man
gen en Tand synes udentil, fordi den har en hvid og fiin Skorpe, at fremvise 
det fine Elfenbeens Kiendetegn; men naar den bliver anssaaret, findes mange 
Gange det modsatte. Derimod seer man ofte Teender, som uden paa ere sorte, 
ujevne og skieffrige, hvis indendige Materie dog er hvid og fiin, saa ar nmn 
ei alletider med Vished kan siutte fra den udvortes Anseelse til den indvortes 
Godhed.

Elefanternes Fcederneland er Afrika og Ostindien. Det mceste Elfen- 
been kommer dog vel fra den forstncrvnte Verdens Deel, fra Kysten Guinea til 
Europa. De to forrige Aar bleve her paa Borsen mange rusende Stykker Ele
fant-Tander, som vore Skibe havde bragt hiem, meget dyrt bortsolgte. Der- 
jblant vare mange som vejede 100, ja endog nogle, fom veiede 135 Pund. 
Man holder for at del Elfenbeen, som kommer fra Ostindien, skal vare meget 
hvid og hvidere end det afrikanske. Jeg troer ogsaa selv, at denne Formod
ning, i det Hele betragtet, virkelige« har megen Grund. Alligevel sindes 
blant Elefant-Tanderne fra Kysten ligesaa mange smukke, sine og hvide, som 
blank de ostindiske grovaarede og gule. Det ceylonske Elfenbeen holdes ellers 
overalt for det allersmukkeste og fineste. For et Par Aar siden blev med et 
ostindisk Skib et godt Partie Elfenbeen derfra bragt hertil, hvorved jeg agtede 
denne Besynsynderlighed, at Tanderne, foruden deres sadvanlige beiede Skik
kelse, endnu ligesom Oxehorn vare ganske skievt dreiede, hvortil man aldrig 
pleier at finde Mage blant de guineske. Ellers vare de meget dybt udhulede, 
men i Fiinhed og Hvidhed havde de meget forud for de sidste.

Forskielligheden as den Verdens Deel, hvori disse uhyre Dyr boe, ja 
endog Forskielligheden afProvincerne og NaringSmidlerne har, som let kan be
gribes, en meget stor Indflydelse paa Elfenbeenets Fiinhed og Farve. Man 
skulde troe at de smaae Teender, efterdi de ere af unge Elefanter, vare meget 
fine i deres Materie; men Sagen forholder sig ganske anderledes; der ere 
mangfoldige iblant dem, som ere overordentlig grove, indvendig gule og brune, 
derimod findes iblant de store og vcegtige Tander mange fortreflig fine og hvide.

Der er kun faa store Tander, fom jo uden paa langs ad ere tegnede med 
synlige Ridser eller Sprekkcr. Denne almindelige Feil begynder midt paa 
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Tanden og naaer til den yderste Spids, hvor Sprekkerne allerdybest have ind- 
trarnget sig. For det meeste gaae disse Sprekker til al Lykke ikke dybere end een 
eller ro Knivsrygge. Men i de Teender, hvor de gaae dybere, mister Kunst
neren megen Materie, og flige kunne ei uden stor Skade forarbejdes. Ogfaa 
blank de flnaa Tander haver samme Onde Sted, thi endog deriblant findes 
mange fulde af Sprekker og altfaa udygtige til at forarbejde; Kunstneren udsøge 
fig altfaa faadanne Tander, som udvortes ere glatte og uden Sprekker.

I de store afrikanfle og asiatiske Ør fener, hvor Elefanter i Tufendtal 
vanke omkring, finde de Vilde ofte deres Tander i Sanden, i Jorden og i 
Grasser. Nogle Reisebeflrivsre have deraf taget Anledning til at troe, at Ele
fanterne aarligen falde deres Tander, ligesom Hiorkerne deres Vier. Men 
hvorledes er det mueligt, at en faa haard, cosrpakt Materie, som Elfenbeenet, 
kunde i saa kort en Tid komme til faadan en Vext? Jeg er mere tilbøjelig til at 
troe, at Elefanten aldrig falder sine Tander, for hvilken Meening jeg var i 
Stand til at anføre mange Grunde af Ecfarenhed. De Tander, fom altfaa 
paa ode Steder findes paa og i Jorden, kunne, foruden dem som ere døde na
turlig Død, ogfaa vare komne af saadanns Elefanter, fom ere forfulgte og 
faarede af deres Jagere, tuen have frelfet fig ved Flugten og siden ere døde af 
deres Saar. Naar disse fundne Tander lange have lagt i Regn og Solens 
store Hede, faae de marige starke Sprekker, de blive fliefferagtige udentil, og 
ligesom calcinerede. Indvendig er Materien ofte ganfle graa eller guul, og 
kan ikke uden stor Moie gieres hvid.

Endnu en Hovedmangel, fom betager Elfenbeenet meget af sin Vardie, 
og er Kieberen til stor Skade, findes hos de Tander, fom ere blevne anfludte 
med Jern- eller Metalkugler. Førend Skydegevaret blev bekiendt blank de 
Vilde, søgte de ot dråbe Elefanterne med Pile, eller at fange dem levende. 
Men nu pleie de ot benene sig af Flinte og Jern- eller Metalkugler, da Blye- 
kugler ikke kunne trange sig ißicnnem det tykke Skind, men falde flade og for
stødte paa Jorden. Da Elefanten er overalt vanflelig at drcebe, saa vide de 
Vilde, at det Sted imellem Ørnene og ørnene er den svage Deel, hvorpaa 
man lettest fnn give ham sir Banesaar. Naar de nn med Kugler flyde efter 
Elefanten, kan del let flee at de flyde feil af ovenmeldte Sted og tresse de nar 
derved fremstaaende Teender. Man flulde ikke tree oi det var mueligt for en 
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Jern- eller Metalkugle at trceuge saa dybt i en saa haard Materie font Elsen- 
beenet, og deri blive siddende, uden iglen at falde ud, saa at den anvoxende 
Materie herefter aldeles indflulter den, uden nt efterlade kiendelige Spor deraf 
udvortes; bog har man derpaa mange tydelige Beviser i Hcrnde. Jeg har 
tilforn i et Brev til Hr. Professor Hanow i Dantzig beskrevet saadan en Tand 
paa 78 Pund, i hvis Inderste jeg fandt en Tombaks-Kugle. Dette Brev 
er tilligemed Hr. Professorens Svar indrykket i Danhiger Erfahrungen for 
Aaret 1757, og siden i det ferste Bind af neue gesellschaftliche Erzählungen 
S. ii. Ester den Tid ere mange saadanne anfkudte Teender mig forekomne, 
og blank andre en, hvor Jernkuglen var aldeles indelukt i Tandens Midte, hvil
ket er en mcerkvcerdig Omstcrndighed. Mit Aiemcerke er ikke her at forklare 
det Besynderlige i denne Natur-Tildragelse, eller Tilvexten af Elfenbeens-Ma- 
lerien; jeg vil allene tale om den Virkning og den Skade, som flig en anffudk 
Tand føret*  med sig.

Naar man udvortes feer Kiendckegn til ot en Tand kunde vcere anskndt, 
(og dette kan ofte sees) saa raader jeg Kunstnere og andre Arbejdere, ikke at 
kiebe den. Ei allene Stedet hvor Kuglen sidder, og det deromkring verrende, 
men hele Tanden pleier at vcere ligesom inficeret. Gule marmorerede, fra det 
ovrige Elfenbeen ved Sprekker afsondrede store og smaae Pletter herske igien- 
nem hele Tanden. Undertiden finder man deri heele Huulheder, font have 
holdt sig fkiulte', indtil man under Arbejdet traf derpaa. Formodentlig har 
en Deel af den til Vcexlen bestemte Ncrringssaft samlet sig derndi. Naar 
Skuddet har truffet de Deele af Tanden hvor den er huul, saa komme paa den 
indvendige Side alleflags Udvoxninger, og Materien viser sig som smeltet Vox. 
Dette er endnu ikke alt: En Tand, som har maattet lide en saa voldsom Ry
stelse, hvis Deele ved Stedet af Kuglen med saa stor Kraft ere trykkede; hvori 
Tilløbet af den Saft, hvoraf Tanden voxer, er formindflet og bragt i Uorden, 
hvori dens hele Vcext bliver uordentlig og mangelagtig, hvori Materien er fuld 
af de fladelige gule Pletter; en saadan Tands Fibrer miste sin elastiske Krast, 
saa at de blive langt fliorere end i sunde Teender, og derfor hceuder det sig oste, naar 
den allermindste Luft kommer dertil, enten Tanden er anskaaret, eller den allerede 
er under Kunstnerens Hcender, at den indvendig faaer Sprekker, som lobe omkring 
iCircler, og ved hvilke al hidindtil anvendt Flid paa eengang bliver gi ort til intet.

Naar
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Naar man altsaa vil vcrlge en Elefant-Tand, bor den have folgende ud
vortes Kiendetegn, naar den skal vcere Kunstneren nyttig og fordeelagrig: Den 
maae udentil vcere fri for alle Sprekker, og derhos faavidt mueligt have en skion 
glat Overflade, fordi man dog i det mindste derfra kan flukte noget til dens ind- 
vortes Godhed og Hvidhed. Jo kortere og mindre den indvendige Huuling er, 
jo fordeelagtigere er Tanden. Den runde Figur i Omkredsen er ogsaa ulige 
bedre end den aflange. Videre kan man ikke komme ved en Tands Bedom- 
melse, den indvortes Godhed maae man overlade Lykken. Naar man finder 
Tander, hvis indvortes Materie er ligesom giennemfigtig og derhos guul, naar 
de ere anskaarne, da er det Tegn til at de endnu ere friske og ei lcenge have voe- 
ret af Elefanten, eller ogfaa at de maae have ligget paa et meget fugtigt Sted. 
I det forste Fald har Elfenbeenets Giennemfigtighed og Guulhed fin Oprindelse 
af den oliede Substanh, hvormed Materien er blandet; men i det andet Fald 
er det kun vandagtige Deele, som have indfuet fig i Elfenbeenet. Begge Slags 
have intet skadeligt for Kunstneren, der behoves knn meere Tid til at blege det 
forste hvidt, end det fidste. Allerede ved Forarbejdelsen begynde begge Arter 
al blive noget hvide, men vil man have dem ganske hvide og Arbejdet bestaaer 
i store Billeder, kan det fikkerst skee paa den Maade, som jeg siden skal be. 
skrive. Men bestaaer Arbejdet i smaae eller tynde Stykker, kan det bleges 
ganske hvidt allene ved en maadelig Varme, eller overen liden Kulild, hvor- 
paa man stroer noget stodt Svovel. Med compaktere Stykker, som for Exem
pel med Statuer, er det vanskeligt at handle saaledeS, fordi tykt Elfenbeen, 
som ikke indentil er udhulet, ved Hecden gemeenligen faaer Sprekker. Naar 
Tanderne lang Tid have ligget paa torre Steder, saa at de af Naturen kunde 
vcere udblegede, og desuagtet ere gule eller brune, og bestaae af grove Trcrvler, 
kunne de allene ved den Kunst, soiu jeg nu vil beskrive, faae en hvid Farve. 
Men er et Arbeide, som er forfcrrdigct af saadanl Elfenbeen, udsat for Luften, 
Fugtighed, Stev eller Neg, saa bliver det hver Dag hcesligere og tilsidst 
ganske rodbrunt. Alt Elfenbeen bliver tilsidst under visse Omstandigheder 
guult; dog modstaaer det fine Elfenbeen, som af Naturen har varet ret hvidt, 
Guulheden allerlcrngst.

At nu baade nye Kunstarbeider af Elfenbeen aldrig skulle blive gule, og 
gamle Kunststykker som ved Tidens Lcrngde mere eller mindre ere blevet det, 
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(Fuße faae deres hvide Farve iglen; dertil vil jeg nu bekiendtgiore et for fegt 
Middel, som jeg har km ved min lange Omgang med denne Materie, cg 
hvoraf jeg har betient mig til de Kunstforstandiges store Forundring og min egen 
Nytte og Forneielse. Jeg har allerede forhen fagt, ot Kunstfager i Elfenbeeu 
ikke bor stilles blot for Luften eller Fugtighed, eller Skov, naar man vil be
vare dem fra at faae en guul Farve. Men hertil tiene hverken Skabe eller 
Futteraler. Jeg har feet kunstige Billeder afElfenbeen, forvarede i Futtera
ler, fom vare udfocrede med Flsicl, og fom alligevel havde faaet en heslig 
Farve. I andre lukte Giemmesteder, f. Ex. i Trcee, gaaer det ikke bedre; 
derimod har Glasset en beundringsværdig Virkning paa Elfcnbeener.

Ved Groupper, Statuer, Buster, Krrife, Pokaler, 2Esser, Va
ser og dreiede Kunstfager, betieuer jeg mig klokkedannede Glas-Cylindere, som 
oventil ere hvelvede med en rund Knap. Naar uion selv vil bestemme deres 
Moal og Heide, kon man for billige Priser foae dem paa alle Glashytter of 
smukt hvidt Glas. De som jeg behovede til mine egne Kunstarbcider, eller til 
andre Samlere, lod jeg bestille i Norge, og fik dem i alle Maader Udrettede 
ester mit An ske. Paa en stad Steen etter gullandstk Fliise pleier jeg at lade 
disse Glasklokker stibe ganske lige med Sand og Vand, paa det at de kckme 
staae fast og slutte tet paa den dertil dreiede Fod eller Postament. Denne Fod 
bliver dreiet af Mahogany eller et andet Slags Haardt Trcee, to til tre Tom
mer hoi, oventil med en Rand, som Glasklokken passer i, og maae siden bei- 
ses sort. De Kunststykker, som saaledeS ere bedækkede med Glas, faae der
under en overmaade smuk Anseelse og zire en Kunstsamling meget mere, end 
naar de staae fri for sig felv. Til andre Kunstarbeider i Elfenbeeu, som en
ten formedelst deres store Omkreds, eller deres Hoide, ikke kan sattes under 
Glasklokker, kan mon meget gierne lade hos en Glarmester giere et Huns, lige
som Kunststykket udfordrer det i Hoide og Breede. Glasskiverne blive enten 
indlagde i Blye, som siden forgyldes, eller om Kunststykket er meget stort, i 
Lister of Mohogany-Trcee. Af denne sidste Art feer man en Prove over et 
temmelig stort af Elfenbeen med stor Kunst forfcerdiget chinesisk Lyst- og Have- 
huus, i den Grevelige Moltkiske Kunstsamling. Dette virkelige Kunststykke, 
som er beundringsværdig fiint udarbejdet, ftaaer tet ved Vinduet og er udsat 
for Solens Straaler, hvorfore det ogfaa under denne Bedækning har faaet en 
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faa hvid Farve, at den ikke kan sattes i Ligning med noget. Ligesaadank et 
GlaShuuS medMahogny Lister, 2^Alen hoit, har jeg ladet giere over et stort 
Stykke af Dreiekunsten, af pyramidalff Dannelse, da uden denne Forsigtig
hed hverken dette eller det forrige Kunststykke kunde opholdes til den sildige Ef
tertid formedelst det ffadelige Stov, den fugtige Luft og den ellers muelige Be- 
ffadigelse.

En stor Deel Kunstarbeider bestaaer ogfaa af store eller ftnaae Elfenbeens 
Tavler, paa hvilke med ophavet Arbeide (en basrelief) pleier at vare ud- 
ffaaret historiske Forestillinger eller Landffaber. Dette Slags Kunstarbeider 
kan meget let gieres hvidt og uskadt bevares, naar det i en dobbelt Ramme bli
ver lagt under Glas. Den forreste figurerede Ramme, hvori man lcegger 
Glasset, maae altid vare to til fire Tommer sterre, end det udfkaarne Stykke, 
fom bliver indlagt bagtil i den anden Ramme. Denne Ramme er ligesaa dyb, 
font det ophavede Arbeide paa Elftnbeenet er hoit, at Glasset ikke ffal stede 
derpaa. Paa denne Maade, naar nemlig den yderste Ramme er storre, kan 
Lyset fra alle Kanter bedre falde paa Kunststykket, og giver det tillige en bedre 
Anseelse.

Denne Kunst har vor store Kunstner i Elsenbeen, Magnus Berg, me
get godt forstaaet. Han pleiede at legge alle sine Kunstarbeider, som mesten- 
deels bestode i stark ophavet Basrelief, under Glas i smukke Rammer. De 
mange fortreffelige Kunststykker af denne Mester, som forvares paa det Konge
lige Kunstkammer, ere derfor ogsaa faa hvide som Snee, faa at Materien for
medelst sin hvide Farve, neppe mere ligner Elfenbcen. Denne Forsigtighed 
bor altsaa anpriseS for alle Kunstsamlere, at bevare de i Elsenbeen udffaarne 
Basreliefs i Rammer, og under smukt Glas.

Man ffulde tanke, at Skabe med Glasdorre vare tilstrakkelige til at 
bevare ElfenbeenS-Kunstsager fra at blive gule. Men jeg veed af Erfarenhed, 
at de ikke altid ere i Stand dertil. Man ffal ikke lettcligen finde et Glasffab, 
fa a tat at intet Stov kunde trange derind, og var det end faa, bliver Elftn- 
beenet dog kun altid i den Forfatning, som det var i, da det blev fat i Skabet, 
nemlig: det bliver deri ikke hvidere, fom under Glasklokkerne og Glashusene 
pleier at ffee, i det allerhoieste maatte det vare den Side, som staaer narmest 
og vender imod Glasset. For nyelig havde jeg herom en overtydende Erfaring: 
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En stor meget kunstigen med ophavede Figurer skaaret og i forgyldt Selv ind
fattet Pokal af en dansk Kunstner Johan Holländer, staaer paa det Kon
gelige Kunstkammer i et Glasskab, bag og tet ved Glas-Vinduet. Da dette 
Kunststykke uden Tvivl i mange Aar Har staaet paa dette samme Sted, saa faldt 
det mig ind, nu ogfaa engang at vende den bagcste Side mod Glasdorren, for 
og at lade Kunstelskerne see dette Herlige Stykke fra den anden Side; men hvor 
forundret blev jeg ikke, da jeg fandt den bageste Side, hvorpaa intet LyS havde 
kundet falde, igiennemtrangt af en heslig brnun Farve. Her har allene Da
gens Lys igiennem Glasruden foraarfaget den hvide Farve i Elfenbeenet, da 
Solens Straaler ikke kunne naae faa dybt ind til Vaggen af det Kammer, hvori 
Glasskabet staaer. Heraf kan man domme hvor fordeelagtigt det maae vcere 
for et Kunststykke af Elfenbeen, naar det paa alle Sider er omgivet med Glas. 
Det er alifaa ikke Den eeneste Fordeel, at naar et Stykke kommer fra Kunstne
rens Hander og paa foranfsrte Maade bevares underen Glasklokke, det da 
derved bevares for at blive guult; men det bliver derhos Dag fra Dag hvidere, 
og tilsidst som Snee, i hvor grovt end Elfenbeenet har varet i sine Fibrer, og 
hvor stärkt Anlceg det endogfaa Havde til al blive guult. Og hvad Skade gisr 
ikke Steven ved allestags Kunstarbeider? Den fatter sig fast i Elfenbeenets 
kori, ader om stg, gior den glatte Overflade hvas og ujevn, og fordarver 
hecle Glandsen; ei at tale^ om ar der ere mange Kunststykker, som formedelst 
deres Flinhed og Subtilitet enten flet ikke eller neppe uden stor Skade kunne 
raale, at den derpaa fasthangende Slov bliver aftager; men ved foromtalte 
Middel er Veien tilfperret for Stevet, faa at det flet ikke kan komme ind un
der Glasklokken. Hvad nu gamle Kunstarbeider angaaer, fom formedelst ad
skillige Aarsager ere blevne gule og brunrode, saa kunne de ved at sattes i So
len under saadanne Glasklokker, Tid efter anden udblegeS og blive sneehvide. 
Det er altsaa en ganske besynderlig Egenskab hos Elfenbeenet, at det under de 
Hedeste Soelstraaler ikke lider den ringeste Skade, naar det kun er bedakket med 
Glas; da det derimod, naar man uden at bedakke det med Glas vilde legge det i 
Solen, inden en sterdedeel Time ved utallige Sprekker blev fordarvet. Man 
feer derfor saa mange skisnne Elfenbecnö Billeder og Statuer af gamle Kunst
nere, som vel undertiden kunne vare hvide nok, men ved hundrede Sprekker 
have mistet deres Vardie. Formodentlige« have de staaet paa el Sted, hvor- 
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til Solen har kunnet rakke, hvis varmende Straaler vel Har foraarfaget den 
hvide Farve, men destovcrrre ogsaa de skadelige Ridser og Sprekker. For disse 
sidste er der intet Raad, alt hvad man kan giere er dette: at man vel udborster 
Stykket med varmt Vand og hvid Scrbe, og med en reen hvid Berste, faa at 
den Stev, som har sat sig i Sprekkerne kan komme bort; da falde Ridserne 
ei mcere saa starkt i Siet, og man gier vel, om man endda fatter det under en 
Glasklokke. Ere de gamle Knnstsager, som man vil blege hvide, alt for 
brune, eller endog rede, saa tager man udgledet og paa en Rivcsteen med Vand 
siinrevet Pimpestcen, dypper en Berste deri, afberster Kunststykket vel med 
Vand, finter det, saa vaadt som der er, under Glasklokken, stiller det dag
egen i Solen, og vender undertiden Siderne om, at det kan blive hvidt over
alt, med mindre saa er, at ben gule eller brune Farve er paa en af Siderne 
meere haardnakket og dybbere indtrukket, da man maae lade denne Side staae 
tangere i Solen. Vil nran tt Par Gange om Ugen igientage Afberstningen 
med den revne Pimpestcen, bliver Udblegningen derved befordret, og skeer 
desto hastigere. Elferrbeenet, fom er taget af Tandens Huuling, fornemme
lig, hvor den har siddet i Kindbeenet, er af Naturen i alle Elefant-Tcender 
grovk, og tillige hos de sieeste gunlt. Naar alkfaa denne Deel af Tanden af 
Kunstneren bliver forarbejdet efter sin heele Omkreds, som for Exempel til 
Kruse eller TEffer, Begere, Pokaler o. s. v. som desuden maae vare hule; 
saa er det gausse scrdvanligt, at disse Kunststykker i kort Tid faae en bruunred 
Farve, naar de ikke med Forsigtighed bevares derfra. Saaledes havde jeg 
engang Lejlighed til ut kiobe et faabaut et KruuS af meget kunstigt Arbcide, fom 
var blevet faa brunt og redt, at man ikke ff'ulde have erkiendt det for Elfenbeen. 
Ved siiltig at berste det med Vand og Pimpestcen og tange at blege det i So
len under en Glasklokke, sik jeg den hvid og ligesom nye tg i en. Jeg forumer 
mig endnu derover naar jeg feer det og tcenker paa dels Forvandling. Kunst
nerne gjorde alrsaa meget vel om de aldrig til deres Arbeide brugde Tandens 
Skorpe eller yderste Hud, men strap tog den af, serend de begyndte deres Ar
bejde, thi denne Sparfomhed er dem dog kun til Skade. Pori ere paa Tan
dens hule Deel meget videre og meere aabne end der hvor den er fuld og det 
Stykke som ndgier Spidsen. Altsaa kan den fugtige Luft og det fine Stev let
tere tramge sig ind i Materien, hvoraf deu desto hastigere begyndrr at blive guul.

Hvad
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Hvad ni an sinder i hundrede Boger om at giere Elfønbeenet saa blsdt, nt 
man kan trykke det i Former, er idel Usandhed, som ikke grunder sig pan noget, 
men tvertimod strider imod Elsenbeencts Natur. Det samme gielder ogsaa om 
de mange Forssrifter i utallige Beger, hvor een har udskrevet det as den anden, 
om at giore Elfenbeen hvidt igien, uaar det eengang er blevet guult. Ester 
nogle skal man lade det vel udkoge i Allunvand, efter andre lcrnge koge det i 
Vand med uladføet Kalk; en anden vil at det skal koges med sort Sabe, og 
endnu andre nt man skal legge det i Maimaaneds Dug, hvilket sidste Middel 
vist nok cr det uffyldigsie, da derimod de ovrige ere i Stand til formedelst Kog« 
ningcn fuldkommen at fordarve de Elfeubeens Kunststykker, som man derved 
vil giere hvide.

Tilsidst vil jeg her anføre nogle Materier, som pleie at lade sig forar- 
bcide ligesom Elfenbeen, og som af dem, som ei ere Kiendere nok, lettcligen 
kunne holdes for Elfenbeen.

Det Elfenbeen, som i stor Mcrngde opgraves i Sibcrien (Ebus fof- 
file) eller fom Russerne kalde det Momotovnkost, pleier mestendeels at vcrre 
meere calcineret end forsteenet. Foruden andre store Stykker Been, hvoraf 
man ikke kiendcr Dyrene, finder man bande Elefantens Kindbeen og dees For- 
fvarS'Tcrnder. Blank disse sidste ere mange, som kun ere lidet calcinerede, faa 
at man ikke strax kiender dem fra andre naturlige Tcruder. J min Nnturnlie- 
samling giemmer jeg saadant et compact Stykke af cn stor opgravet Tand, som 
er 5-£ Tomme i Giennemsuit. Det lader sig forarbejde som andetElfenbeen, kun 
at der ikke som dette vil blive hvidt, og at det er opfyldt med Ridser, føm lebe 
omkring i Cirkler. Russerne giore af dette opgravne Elfenbeen mangestergS Ar
bejde, i Besynderlighed Skakspil, Hirsehfcengergreb og dcsiige. Formedelst 
Storrelsen kunde deraf gierne giores Statuer og andre Kunstarbeider, men jeg 
har aldrig sect noget deraf.

Blank Soedyrene ere der adskillige, hvis Teender kunne forarbejdes. 
Valrossen (Rosmarus) har ligesom Elefanten to Forsvars-Tander eller Hug
gere i sit ovcrste Kindbeen. Af de storste, som jeg har havt, veier Stykket fra 
6 til 8 Pund. De ere, som jeg før har fagt, ikkun ganss'e lidet hule, af 
Dannelsen brede og i Hnardhed lignende Elfenbeen. Den indvortes Farve er 
udeusra indtil midt i dem hvid, men det inderste er plettet guult og tildeels 

D d Z giennem- 



214 S, Om Elfenbeenets Egenffaber.

giennemsigtigt. Formedelst denne Forskiellighed i Farven kan man ikke deraf 
giere noget stort Kunstarbeide. I Archangel bliver allestags Arbeide deraf, baade 
dreiet og skaaret, og af de russistke Matroser solgt til Fremmede, men det er 
altsammen i Henseende til Kunsten overmande flet, eudfkiont Arbeidet derpaa 
maae have været meget moisomme ligt.

Forsvars-Tænderne eller Huggerne af Nilhesten (Hippopotamus) in
deholde en overmande hvid Materie, som i Haardhev og Fiinhed overgaaer 
Elfenbeenet. Men da disse Tænder, hvoraf Dyret har sire, ere trekantede, 
meget hule, derhos krumboiede, og deres yderste Skorpe endnu besiaaer af et 
Slags Emaille, faa bliver der kun lidet Materie tilovers at forarbeide, og alt- 
faa kunne ikkun Smaating forfærdiges deraf. Fortænderne derimod, hvoraf 
der ere 6 i det overste og 4 i det nederste Tandgierde, ere runde, uden Emaille, 
noget hule, aldeles dannede som de smaae Elefant-Tænder, eller saa kaldede 
Craveller. Materien i disse Tænder er overmande siin og hvid, saa at man in
gen Fibrer bliver vaer, som ved Elfenbeenet. Dog ere de ikke saa hvide som 
Huggerne, men kunne ved Varmen, eller over en liden Kulild bleges snee- 
hvide. Til smaae Plader at male Migniatur-Portatter paa., er denne Mate
rie fortreffelig og meget bedre end det fineste Elfenbeen.

Endeligen har det lange omvundne Horn af Narhvalen, som sanges ved 
Grönland, en meget storLiighed medElfenbeenet. Det er ligesaa hvidt og fiint, 
som det beste Elfenbeen, om ikke finere. Men Skorpen vaa dette Horn er guul, og 
pa mange fuld afSprekker. Da en Huulhed gaaer igiennem hele Hornet, saa kan 
denne Materie, som desuden er dyrere og sieldnere end Elfenbeenet, ikke med syn
derlig Nytte forarbejdes. Sil Flaute traverfer, Etvier, Flasker og desiige 
skikker det fig meget vel. Det er feiere end Elfenbeen og viser derved sin horn
agtige Natur. 2 den vaade og fugtige Luft bliver det bruunt, som hiint, ja til- 
sidst bruunt, cm man ikke forvarer det bag Glas. Af faadanne overordentlig 
store Horn er den Kongelige Throne, som forvares paa Nosenborg Slot, og 
hvorom jeg forhen har talt, med megen Smag for fær friget.

Af Beenene i Oxernes Bagbeen, naar fre for st ere kogte hvide med Kalk, 
kan man forfærdige og sammenfætte mange smaae Kunstarbeider, som temmeli- 
gen ligne Elfenbeen, dog ikkun paa Dreierbænken, men ikke ved Bildhugger- 
kunsten.

O in
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aavidt man af den aldre Astronomies Historie kan flutte, har Hippar
chus , fom iblant de gamle var den noiagtigste og kyndigste Observator, 

tillige varet den sorste, der har bemarket at en nye Stierne fremkom paa Himlen 
i del 125de Aar for Christi Fodsel.

Dette besynderlige og uventede Syn gav ham den sorste Anledning til 
ved Observationer at bestemme FixstiernerneS Langder og Breder, til at optalle 
dem efter deres Sterrelse og Konstellationer, og at give os den sorste fuldstan- 
dige Fortegnelse over Fixstiernerne. Han har derved givet Efterkommerne Un
derretning om hecle Himlens Har, saadan som den til hans Tid bcfandteS, og 
givet dem Lejlighed til ved Sammenligning imellem deres og hans Observatio
ner at bemarke nye fremkommende markelige Stierner, og at udfinde Foran
dringerne i deres Stader; paa hvilken Maade man og noiagtigen har bestemt 
Fixstiernes Bevagelse i Langden etter Pracessionen.

De efterkommende Astronomer have fulgt Hipparchi Fodspor. De 
have igiennemvandrct alle Himlens Egne, de have opdaget ganske besynderlige 
og markelige Ting. De have seek nye Fixstierner at fremkomme; de have sect 
de tilstadevarende at lldstukkeS og forsvinde.

I Pleiaderne etter Syvstiernen ansorer Homer og de aldste Striben- 
me Atralus oq Geminus ikkun 6 Stierner; Hipparchus ogPcolomeus 
have seer den at bestaae as 7 Stierner, og nogle holdefor at den syvende Stierne 
er fremkommen omtrent ved Troja^Adelaggelse.

Historierne berette, at man i Keiser Hadriani Tid, 130 Aar efter Christi 
Fodsel, har ftet en markelig nye Stierne. Cufpianus skal i Aaret 389 

have
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have observeret en nye Stierne i .Arnen, hvilken finnede ligesaa herlig fo ni 
Venus udi 3 Uger, men derefter forsvandt.

I det yde Aarhundrede have de arabiske Astronomer Ma Bah ala Pia ly 
og Albumazar sect en nye Stierne, endnu klarere og storre end Jupiter, udi 
den 15 Grad af Skorpionen. Den lod sig fee udi 4re Maaneder.

I Aarcne 645 og 1264 har man paa samme Sled af Himmelen imellem 
Cepheus og Caffiopea bemcerket en nye Stierne.

Tyge Brahe udmcrrkede sig allerforst ved at obfervere og beffrive den 
nye Stierne udi Caffiopea. Han opdagede den i November 1572. Den 
var i Klarhed og Storrelfe som Jupiter, naar den er Jorden ncermest. I De
cember begyndte den allerede at tage af, og i Marks 1574 var den ganske for
svunden.

Den store Kepler har i Oktober 1604 i Ophiuchi ostlige Fod feet en 
Stierne af Storrelfe og Klarhed fom sidstmeldte. I October 1605 var den ei 
lcengere at see.

Af de nyere Astronomer have Caffini, Montanari, Maraldi, 
Halley bemcerket omtrent 100 Stierner, af hvilke nogle ere fremkomne af nyt 
og andre af de tilstcedevcerende ere forsvundne.

Andre Fixstierner have en periodisk Orden og en bestemt Regelmceösighed 
udi deres Fremskinning og Forsvinding; saafom den foranderlige i Hvalfi
skens Hals, hvis Periode er 334 Dage; % i Svanens Bryst, hvis Pe
riode er 405 Dage; og en anden ved 7 i Svanen. I disse foranderlige Stier
ners Fremkomning og storste Glands har Astronomerne bemcerket adff'illige Ure- 
gelmcessigheder; faaledes har % i Svanen vceret ncesten usynlig i Aarene 1699, 
1700 03 1701, endog til de Tider, da den burde skinne allerklarest og synes 
allerstorst.

Nogle Fixstierner har man bemcerket at have forandret deres Storrelfe, 
Glands, Lys og Farve. Udi Philofophical Transaktions for 1760 bevi
ser Barher af Arati, Senecæ, Horatii og Ptolomei Vidnesbyrd, at 
Sirius i den Tid har havk en meget rod Glands, da den i vore Dage skinner 
paa Himmelen med det skienneste hvide og blaaeagtige Lys uden mindste Vlau- 
diug af Rodhed.

Alle
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Alle disse forhen opregnede mcerkelige Forandringer ved Fixstiernerne, 
have vist nok en betydelig Indflydelse i det heele Univerfum, og de ere sam- 
wenhcenqende Leed i den fuldstændige Skabnings Kiade, fom ingen Dodelig 
kan oversee. En Fixstierne eller en Soel forsvinder, og et Planet-Systeme 
forgaaer. En nye Stierne fremkommer, og enten frembringes en nye Skab
ning, eller maaffee en af de til et andet Soel-Systeme henhorende Planeter 
eller Kometer er kommen i Brand; og naar den er udbrcendt, vil den igien 
forsvinde. Dog dette er ikkun svage Gieininger. I Ting, som ere saa langt 
uden for vores Sphäre, bor Di stiltiende beundre og tilbede den Almcegtige og 
Alviise.

Jeg kan ikke flutte denne Materie om FixstiernerneS beundringsvcrrdige 
Forandringer, uden tillige at anfore et Par Ord om den bekiendte Astronom i 
Manheim Hr. Mayers Fixstierne-Drabantere, det er, mindre Stierner, som 
skulde have have en egen Bevcrgelse om Hovedstiernen. At vi nu med vore 
6 a 8 Fods achromatifke Kikkerter paa Mural-Qvadranterne kan i Ncrrheden 
af de allerfleeste Stierner opdage mindre Stierner, som vore Forgiengere med 
deres mindre og flettere Kikkerler ei have kundet see, derom kan ingen Tvivl 
vcere; men om disse Stierner have nogen Bevcrgelse, kan af de ncrrvcrrende 
Observationer ikke afgiores; men Efterkommerne ville fsrst blive i Stand til at 
bedomme denne Sag af deres Observationer.

Disse Fixstierne-Drabantere kan ikke vcrrePlaneter, henhorende til andre 
Soel-Systemer, efterdi de ei kan sees fra vores Jordklode. Om vores Soel, 
som i sin ncrrvcrrende Afstand sees under en Vinkel af 2000“, blev forflyttet 
hen til Sirius, som uden Tvivl er Den ucermeste af alle Fixstierner, saa ville 
dens synlige Diameter blive ,55 Deel Sekund. Solen selv skulde derfor 
neppe kunde sees i denne store Afstand og endnu mindre en af Sirii Planeter, 
som skinner ved et laant Lys, om den endog var saa stor som vores Soel.

Fixstierne-Drabanter kunde ei eller emsees for Kometer, henhorende til 
en Art af FixstiernerneS Systemer, efterdi disse for os fremmede Kometer ei 
kunde blive sigtbare fra vores Jordklode, uden under den hoist urimelige Hy
pothese, at deres Baner gik meget ncrr ved vores Planet-Systeme, og deres 
Aphelium faldt i Grcrndserne af vores yderste Planeter.

E e DerXlye Saml. II. 25.
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Der var altsaa intet andet tilbage, end at disse Fixsiierne-Drabanter*  
ffulde selv vcere Fixstierner. Men til hvad Nytte og i hvad Hensigt ffulde den 
eene Soel, som ei behover Lys og Varme, dreie sig om en anden Soel. 
Imod Stsrrelftrne af den egen Bevcrgelse, som Hr. Mayer tillegger sine Fix
siierne - Drabanters, lade sig giore mange Indvendinger. Disse grunde sig 
aldeles paa Hoved-Sliernens egen sårdeles Bevcrgelse, hvis Direktion og 
Storrelse vi ikke noie nok tiende. ArEturus ffulde vcvre i denne Henseende 
best bestemt; og dog er man derudi meget uvis. Caflini antager ArEhiri 
aarlige og sårdeles Bevcrgelse = i, 8"; le Monnier = 2, 2"; Halley 
— i, i" og Mafkelyne — 2, oiz/; og alle have grunder sig paa Sammen
ligningen med de ttldste Observationer; naar man da stutter tilbage tilbage til 
Hipparchi Tider, ville man blive uvis paa ArEhiri Sted heele 40 Minu
ter; og alrsaa ville alle de Slukninger som grundes paa Fixstieruernes fceregne 
Bevcrgelftr vcrre heel uvisse.

Man bor are Hr. Mayers Fliid og Arbejdsomhed, da han har vceret 
den forste som har giort os opmarksomme paa de smaae Stierner ved Siden af 
de storre; nien til at udleede Slutninger og bygge Systemer, vil uden Tvivl 
udfordres steere igientagne og lcengere fra hinanden staaende Observationer, som 
vore Efterkommere forst kan blive i Stand til at frembringe.

Under den anden Klasse af Himlens Nyehcder kan man henregne Kome
terne. Af disse ere ikkun faa af de celdste og af Middelalderens Astronomer 
blevne observeerte, efterdi man ved de Arisiorekiffe og Scholastiffe Fordomme 
lod sig forleede til at holde dem for blotte Meteorer og Luftsyn, og at ansee det 
for unyttig paa dem at anstille astronomiffe Observationer. De fleeste ere der
for snarere loseligen beskrevne end rigtig observeerte. Tyge Brahe har varret 
den forste, fom af sine paa Kometer anstillede Observationer har beviist, at de 
ikke henhorte til den subkunariffe Verden. Hevelius og Newton beviiste, 
ar de gik udi meget eccentriffe Ellipser omkring Solen, og at de henhore til vo
res Planet-System.

Ved et utroeligt Arbcide har Hailey allerforst beregnet 24 Kometer, 
som har vcrret at see fra 1337 til 1698. Han fandt at den samme Komet 
havde ladet sig see 15.gr, 1607 eg 1682, at dens Periode udgiorde 75 til 76 
Aar, og at den igien ffnlde lade sig see 1759, hvilken lykkelige og dristige 
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Spaadoul og blev opfyldt. Opmuntrede herved have Astronomerne fordoblet 
deres Fliid og Iver i at obfecvere Kometerne. Hr. Medier har varet utræt*  
telig i at udspcide Kometerne, og han har været lykkelig i at opdage mange. I 
alt er der nu 65 Kometer, fem med den Vished ere obferveerte eg beregnede, 
tu man kan forud fpaae deres Ankomst, hvorudi dog Planeternes Attraktioner 
kan giore Forundring endog paa et heelt Aar.

Den trcdie Klasse af nye Opdagelfer paa Himlen vedkommer de til vores 
Systeme henhorende Planeter. Saafnart Kikkerterne vare opfundne, opda
gede man Pletter i Solen og Planeterne; en Ring om Saturnus; 5 Manner 
omkring denne Planer og 4 Maaner omkring Jupiter. Om Veneris Drabant 
har man meget disputerer, Caffini, Short, Montaigne, Horreb o w 
og Montbarron troer sig at have feet den; men befynderligt er det, ar den 
ikke til andre Tider, under ligefaa klar Luft, med samme Kikkert og af samme 
Personer har været at udfinde. Dette giver Anledning til at formode, at det 
allene har været et optisk Bedragerie i Kikkerten, og den bekiendte Wienske 
Astronom Hr. Hell har beviist, at man i enhver Kikkert og ved enhver Pla
net, under en vis Stilling af Hiet, fan ved Siden af Planeten frembringe et 
dioptrisk Spogelse eller en Lignelse af Hoved-Planeten i mindre Bestik.

Hr. Lambert havde forfeerdiger Tavler over den formeente Drabant 
efter de angivne Observationer. Efter disse Tavler skulde denne Drabant den 
i. Junii 1777 have gaaet igiennem Solen ved Hoved-Planetenü nederste Kon
junktion med Solen, omtrent ved Middags-Tiden. Med megen Omhygge
lighed blev Solen den heele Dag betragtet t Wien, Berlin og Kiobenhavn, 
men der saaes ei mindste Tegn til nogen Drabant, hvoraf man sikkert fan slutte 
af det, som man havde ftet, observeret og beregnet foiu Veneris Drabant, ikke 
har været noget virkeligt Himmel-Legeme.

Dette have været de vigtigste Nyeheder, fom Astronomens have opda
get paa Himmelen fra Hipparchi indtil vore Tider.

Vel have nogle Astronomer formodet, at imellem Mars og Jupiter 
endnu maatte være en endnu ukiendt eller ufeet Planet; men de have ingen an
den Grund til denne Formodning, end den store Distance, fom virkeligen fin
des imellem disse tvende Naboe-Planeters Baner. Paa den anden Side maae 
man bemærke, at, da Jupiters Masse er den stsrste af alle Planeternes, faa 
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erdet og nsdvendigt, at Distancen imellem Mars og Jupiter, og Jupiter og 
Saturnus maae vare desto stsrre, ar ikke deres Perturbationer ffulde blive alt 
for betydelige.

At opdage en anden og virkelig nye Planet, henhorende til vores Soel- 
Systeme, har vcrret forbeholder for vores Tidsalder. Et heldig Lykkerref har 
foranlediget denne Opdagelse.

Hr. Hershel i Bath i England, som er en Liebhaber afAstronomien, og 
i Philofophical Transaktions har giver adffillige interessante astronomiffe 
Afhandlinger, har i Marts Maanev i afvigte Aar maalt Distancen imellem 
adffillige Fixstierner, for at prove et Mikrometer. Rasten Aften forseger han 
atter sir Mikrometer, og finder, at en af Stiernerne, som lignede en Fixstierne 
af §te Srerrelse, havde forandret fin Stilling og Afstand fra de andre. Flere 
AftenerS igientagne Observationer bekrcrfte det samme. Hr. Hershel med- 
deelte denne Opdagelse til Doktor Mafkelyne og Professor Hornsby. 
Denne nye Stierne, eller, som man til den Tid troede, denne nye Komet 
uden Hale, blev da observeret i Greenwich og Oxford. Doktor Mafkelyne 
tilmeldede dette til Hr. Meflier, og denne igien til de andre franffe Astrono
mer. Hr. de la Lande har ved Skrivelse af 6 Maj 1781 havt den Godhed 
at meddeele mig denne Ryched, endog for den af de offentlige Blade kunde 
blive bekiendt. La Comete (ffriver han) eft tonjours comme une 
petite étoile de 6e grandeur; hier a 9h elle avoit 85° 45' 344 
d’afcenfion droite & 230 36*  36H de declinaifon boreale; elle 
avance de 3' par jours, fon changer de declinaifon. C’eft une 
des chofes les plus fingulieres, que Fen aic vu en Aftronoinic 
depuis bien des années.

Fleere Gange har jeg forgieves sogt den, da den gik til Solen; det be
standige Tusmorke hindrede mig fornemligen fra at see den; men da den gik 
fra Solen, har jeg fundet den den 18 Julii 1781. Da den til den Tid ikke 
kunde seeö i Meridianen, saa er den observeret i en parallaktiff Maffine, forsy
net med et rhomboidal Mikrometer. Ved at sammenligne den med H i Tvil

lingen, 
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lingen, fandt jeg dens Rekrascension at vcere 90^. 2^. 8" og denS Deklination 
230 29'*  2". Derefter har jeg flere Gange observerer Ven udi August, Septem
ber og Oktober Maaneder, saaledes som jeg i afvigte November Maaned har 
havt den2Ere ar indberette til dette Sorlskab.

Alle disse Observationer ere, fom meldt, foretagne med en parallaktisk 
Maskine, efterdi Planeten ikke kunde faaeS i Meridianen; dette Instrument, 
i hvormeget det end bruges af de franske Astronomer, er meget vanskeligt, 
saaledes at opstille, at den eene Traad i Kikkerten svarer til en Deklinations 
Cirkel, og at det andet Haar bliver parallel med Mqvaror; og man kan me
get let feil i Rektascensionerne 1 Minut og i Deklinationerne | Minut i Bue. 
Jeg har derfor meget lcengteS efter at kunde komme til ar observere den nye Pla
net i Meridianen felv med Transit-Instrumentet af 6 Fods Langde, og med 
Mnral-O.vadranten af 6 Fods Radius, hvorved man hverken i Rekrasiension 
eller Diklination kan feile meer end 4" i Bue. I November Maaned 1781 
begyndte disse Observationer; ofte ere de blevne hindrede ved denne Vinter« 
skyede Himmel, og fleere søvnløse Natter ere unyttigen spildte.

Til at udfinde den nye Planets Rektascenfloner, har jeg brugt Kulmi
nations Forskiellen imellem den nye Planet og H i Tvillingen, som gaaer igien- 
nem Meridianen før Planeten, og Forskiellen imellem den nye Planet og v, i 
Tvillingen, fom kom i Meridianen etfer Planeten. Af egne Observationer fin
der jeg den sande Rekrascension af H i Tvillingen til 1. MartS 1782 — 87°. 
43'*  iZ", i; Aberrationen = 4-6, 3"; Nutationen — — 5, 7"; og den 
synlige Rektasccnsion — 87°*  43. 15, 7". Den sande Rekrascension af v) i 
Tvillingen til 1 MartS 1782 finder jeg — 90°. 26'. 1, 7"; Aberrationen 
~ + 7r o"; Nutationen — — 5, Z"; og den synlige Rekrascension 90°. 
26'. 3, L". Den nye Planers Deklinationer ere ligefrem beregnede af den 
med Mural-Qvadranten observeerre Middags Hvider.

Den nye Planers observeerre Rekrascensioner og Deklinationer, og de 
deraf beregnede Langder og Breder indbefattes i felgende Tavle.

E e 3 Obser-



222 B. O:n ben nye Planet.

ObservationSdagrne.
Den sande 
Kulmina« 
ttotiti Tib-

Rektascrnsto- 
ncn.

Nordlige 
Deklination.

Langben. Nordlige 
Vrede.

1781. 5- Novemb. zb.28'-42". 92°.49'.i9". 23°4i'.34". 9 20.3 5'.4". o°.i4'.4S".
2l. Decemb. 12- I. 12. 90. 58. 3- 23- 43- 30- 90. 53. g. 0. 15. 30.

1782. i. Februar- 8-54-7- 89- 14- 9- 23. 43- 44- 89- i8. 2. 0. 15. 36.
17. Februar. 7-49-35- 88- $i- 15- 23*  43*  26. 88. 57- 3- 0. 15. 29.
18. Februar. 7 45- 40. 88- 50. 22. 23. 43. 26. 88. 56- 15. 0. ij. 29.
25. Februar. 7-18- 47- 88- 45- 2i. 23. 43. 22. 88- Zl. 40. 0. 15. 27.
28. Februar. 7-17- 28. 83- 44- iS* 23. 43. 22. 88- 50. 39. O. 15. 27.
l. Marts 7- 3-44- 88- 44- 0. 23. 43. 22. 88- 50*  26. O- 15. 27.
6. Marts 6.45.9. 88- 43- 15- 23. 43. 20. 88-49*  43* O. 15. 26.

10. Marts 6.30. 27. 88- 43*  37- 23. 43. 20. 88- 50. 4- O. 15. 26.

Af disse Observationer og Beregninger kan man udlede folgende Salt
ninger:

1) At den nye Planet igiennem November, December, Januar, Fe
bruar og Begyndelsen af Marts Maaneder har gaaet tilbage, men ar Planeten 
den io. Marrs begyndte tgien at gaae frem ad.

2) At den fra 5. Novemb. 1781 ril 6. Marts 1782 har igiennemlobet i 
Rektascension 40. 5'. 42 og i Længde 30. 45'. o". Fra 5. Novemb. 1781 til 
i. Februar. 1782 har Deklinationen voxct 2' 10" og Breven 50". Fra 1. Fe
bruar. til 10. Marts har Deklinationen taget af 24". og Breven 12".

3) Ved at sammenligne Lcengden den 5. November mcd Lcengden den 
si. December, sinder man, at Planetens daglige Bevcegelse i dette Mellemrum 
har vceret 2' 12"; ved at sammmenligne Lcengden den 21. December 1781 mcd 
Lcengden den 1. Februar 1782, sluttes, at Planetens daglige Bevcegelse har vce
ret 2' 14"; heraf lader sig Planetens sande Oppositions-Tid med Solen beregne.

Den 2i. December efter sand Tid Kl. i2vi'. 12" er So
lens Lcengde formindsket med 6 Tegn efter Mayers Tavler - 3*.  o°. 34. 37

Til samme Tid Planetens observeerte Lcengde » - 3. o. 53. 8

Planetens Afstand fra Oppositionen i Bue - - • o. o. 13. 31

Solens
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Solens daglige Vevcegelft er =z 6i'. io''; og Planetens 3— 2'. 13", 
altsaa Solens og Planetens Bevægelse imod Oppositions-Punktet udi 24 Timer 
zzz 61' 10" + 2' 13 — 63'. 23"; og man opfatter folgende Forhold:

63' 23" : 24h — 18'. Zi" : x
X — 25241" zzz 7I]. o'. 41" 

Til Observations-Tiden den 21. December - - - - i2h. i'. 12" 
LceggeS Planetens Afstand i Tid fra Oppositions-Punktet - 7. o. 41 

Den nye Planet i Opposition med Solen den 21. Decem
ber 1781 efter sand Tid --------- - i9h. 1'. 53"

Til Oppositions-Tiden fandtes den nye Planers Lccngde ~t 3^. o°. 51'. 23"; 
og dens Brede — o°. 15'. 32" nordlig.

4) Dens aarligc Gang paa Himlen i et Juliansk Aar frem ad eller efter 
Tegnenes Orden fra Vesten til Asten, vil blive 4°. 26'. 36"; estcrat man har 
holdt Afregning for Stationerne og Relrogadalionerne.

5) Dens periodiske Gang omkring Solen vil da omtrent udfordre 8i Aar; 
og dens Middeldistance fra Solen — 18, 7 af Jordens Middeldistanee fra 
Solen.

6) Ved Oppositions-Tiden var den at fee fom en Stierne afchdeSterrelfe; 
men for og efter som en Stierne af 5te Storrelse. Den var fuldkommen rund 
og vel begrcendset; dens Lys var stille og angenemt, og falder i Klarhed imel
lem Jupiters og Saturns Skin.

7) Da den nu nccsten i 1 Aar har gaact faa ncer ved Ekliplika, og be
holdt den samme Gang, Progressioner og Rctrogradationer, som de ovrige 
Planerer, og den ei eller har viist mindste Tegn til nogen Hale, saa kan den ikke 
vccre nogen Komet, men maae vcere en Planet henhorende til vores Soel Sy
steme; hertil kan man endnu fere det meget vigtige Argument, at den nye Pla
net bestandig har opholdet sig i Planeternes Dyrkreds, Vcederen, Tyren, Tvil
lingen 0. s. v., og ingensinde er gaaet ind i Kometernes Dyrkreds eller de Kon
stellationer, hvor disse fcedvauligen pleie at vandre, nemlig Antinous, Pega

sus, 
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fns, Andromeda o. s. v.; og at den nye Planets Gang ikke lader sig forklare 
ved en Parabole, men at alle dens observeerte Slæder ligge i en Cirkel Periphe
rie, hvis Centrum er Solen, og hvis Radius er 18, 7 af IordbanenS Halv- 
Dia metre.

Den nye Planet er næsten dobbelt fan langt fra Solen som Saturnus 
og vores Planet-Systeme er ikke allene forøget med en nye Borger, men dets 
Grændfer er endog paa engang ved denne Opdagelse bleven udvidede til det 
dobbelte.

Axlerne eller de store Diametre af de mindste Kometbaner, som man 
har beregnet, ere ganffe vist ioo Gange større end IordbanenS Diameter; 
og den største Komelbane, font man tiender, er den af 1763, hvis Periode 
er omtrent 3000 Aar, og dens Banes største Diameter er 200 Gange større 
end IordbanenS Diameter. Fra den nye Planet og til de ncermeste og mindste 
Kometbaners Aphelinm, er da et umaalUigt Rum af 82 IordbanerS halve 
Diamerere, eller omtrent 15252 Millioner Mile. Denne nye opdagede Pla
net kunde give os Formodning ril at troe, at i dette nmaalelige Rum maafkee 
endnu kunde findes flere Planeter, som kunde endnu opdages, om de have den 
Størrelse og Glands, at de fra vores Jordklode med vore Kikkerter og Hine 
kan blive sigtbare. Angenemt er det gansse vist for Astronomen og Philofo- 
phen, at man har beviist Tilværelsen af en nye Klode og en nyeBoepæl for tern
kende og fornuftige Skabninger, som med os kan tilbede den almægtige Ska
ber , og fra deres Synspunkt beundre den uendelige Viisdom, som overalt 
frernffinner af de himmelsike Legemers Orden, Sammenfoielfe og Bevægel
ses Love.

I den Egn af Himlen, hvor den nye Planet i Februar og Marts Maa- 
neder har opholdet sig, har jeg observeret og bestemt adskillige Fixstierner, som 
ikke findes i Flamfteads, de la Caillé, Mayers og Bradleys Katalo
ger; og jeg ffal sintte denne Afhandling med at anføre disse Stierner efter Ob- 
fervationcr den i. 4 og 6 Marts 1782.

Stierne«
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Den obser-
Stiernen vg dens D m oi sser- veerte nord-

Storrelse. veert ? R«'kra- lige Dekli-
siension. nation.

N. i. af 6 Storret se 88°. 23'. O". 2Z. Z8. 46.
N. 2. af 5 Storrelse 90. 55. 22. 23. 48. 5'
N. 3. af 6 Storrelse 91. 24. 37- 23- 40. 33*
N. 4. af -6 Storrelse 91. 3r- 0. 23. 32. 54*
N. 5. af 6 Storrelse 96. 9- J5* 23. 46. 34«
N. 6. telessopiff 98» 14. 18- 23. 35- i-
N. 7. teleffopiff 98- 59- 15* 23. 25. 59*

1N. 8. af 5 Storrelse
99- 41. 37- 23. 50. 50.

Me disse ovenmeldte 8 Fixstierner ere alle i Tvillingenies Fodder eller 
meget n«r ved samme.

tlye San»!. II. 25. Joh.
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Joh. Hieronymus Chemnitz 
om nogle ved 

Lonchyliernes Afslibning 
giorte Iagttagelser og nye Opdagelser.

KT^aturhistorien har fra Ungdommen nf vceret min kiereste Videnskab. Men 

Xzv'' da fan mange andre forffieklige Forretninger ikke kunde tillade mig at 
lobe alt for vidt ud, og fare vild i den umaalelige og uoverfeelige NamrenS 
Betragtning; har jeg blot udvalgt mig til nærmere Overvejelse og notere Un- 
derfogelse en viS bestemt Deel af Naturhistorien., Jeg har heri fulgt mange 
viise og indsigtsfulde Mænds Rand, fom for lang Tid siden have onff'et, at dog en
hver, fom feite Dcivt til Naturhistorien, og ligefom et indvortes Kald til at blive be- 
kiendt og fortroelig med denne yndige Videnskab, maatte dog allene udvælge et eller 
andet Naturrige, enten Steenriget, eller Planteriget eller Dyrriget til sit Formaal 
og fornemmeste Hiemærke, og med den omhyggeligste Troeffabarbeideganffe allene 
i denne eller hun Deel affaadaut etRige: da kunde i sin Tid, naar enhver giorde sit, 
naar enhver med ufortroden Flid studerede sit Kapitel, udrettes noget meere og 
erholdes noget fuldkomnere. Dette viift Rand er bleven mig en Regel og ubro- 
delig Forflrivt, ja en Grundlov. Af det vidkloftige Dyrrige har jeg kuns ud
valgt mig til videre Betragtning og noiere Underfogelse en eeneste Slægt. Dlit 
Valg, fom jeg aldrig har a tigret, men fom har forundet mig mange af de gla
deste og forneielige Timer, er nemlig især faldet paa Conchylierne. Jeg har 
med utrættelig Iver, i en Tid af nogle og tredive Aar, meget lykkelig famlet 
i det conchyliologisike Fag, og bragt langt meere tilsammen, end jeg ved den 
forste ringe Begyndelse, som allerede blev anlagt i mine Skoleaar i Kloster-Ber
gen, under Anforftl af min da værende uforglemmelige Lærer, nu levende Hr. 
Ober-Consistorialraad Silberfchlag, kunde formode og vente. Endog i 
Fremtiden ffal minJver ikke formindffeS; men langt hellere uafladelig vedblive.

Det
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Det er mit alvorlige Forstet endog fremdeles hverken at spare Msie eller Be
kostning for at formeere mine ringe conchyliologiffe Kundskaber, og for at giere 
min Samling sterre, stærkere og fnldstcendigere. Con6)yliologien er i sig selv 
henrivende og frugtbar nok paa Forandringer til ot kunne vedligeholde hos Sam
leren en bestandig Lyst, og til at kunne give Videnskabens Venner og Elskere 
idelig Lejlighed til at eve deres Opmærksomhed.

For delte Scelskab, som bestaaer af et udsegt Antal af de meest sortiente 
Lærde og hoiagtelsesværdigste Patrioter, og som ere saa hoit oploftede over den 
store Hobs og de kortsynede Halvlærdes Fordomme, behoves der ingen ængste- 
Jig Undskyldning og vidtleftigt Forsvar for mine conchyliologiffe Bestrcebelsec 
og Bcffiestigclser. Ingen af dem vil anste mig det som en Bebrejdelse, fordi 
jeg ei allene i Ungdommens Aar, men endog i den modnere og mandige Alder, 
ja endog i mit Lære-Embede, og i en Stand, hvor dcr paaligger mig desuden 
Forretninger uok, dog stedse har beflitter mig paa, ivrig at samle og flittig at 
betragte bisse af mange ringeaglede Creature, og nu endog beffieftlger mig, i 
alle de Timer jeg har tilovers, med Fortstettelscn af det Martini fFe systema- 
tiff^Conchylieværk. Ester min Indsigt og Ovecbeviisning er og bliver det een af 
de ferste Pligter for en Theolog, ikke allene uophsrlig at studere den anden 
Troes-Artikel, som handler om Igienlesningen, der er ffeet ved Iesum Chri
stum; men ogsaa den ferste om Skabelsen. Det er Pligt for os ei allene ar 
soge og randsage i den os af Gud givne nærmere Aabenbarings Bog; men og
saa i Naturens Bog, hvortil vi blive henviiste ved den hellige Skrivt, for at 
kunne lære at erkiende Guds usynlige Væsen, og hans evige Kraft og Gud
dom, ikke allene af hans NaadeS- og Gienlosnings-Værker; men ogsaa af hans 
herlige SkabningS-Gieminger. Hvem som nu foler Lyst og Drivt dertil, han 
handler aldeles ikke strafværdig; men langt heller meget roesværdig, naar hansss- 
ger ar erkiende Guds Magt, Godhed og ViiSdom ogsaa af disse, ffiont af mange 
ganske forglemte og forsomre Skabnings-Værker, jeg rneeuer af Conchylierne. 
Skulde den allerviiseste Skaber, som dog ikke pleier at foranstalte det mindste 
uden de viiseste Forsætter og Hensigter, have forlecnt dem saa overmaade store 
og beundringsværdige Skionheder, uden noget Aiemærke? Skulde det ikke 
tillige have været een af hans forste Hensigter, at lokke os ved faadanue Skion- 
heder til at være opmærksommere ved deres Betragtningen — for endog ved disse 

F f 2 smaae
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smaae Deele afhanS Skabning, at erkiende og tilbede hans Finger og Al- 
magts Haand.

Tidl og ofte har mon giort Conchyliernes Venner og Samlere den bittre, 
krænkende og fornærmelige Bebrejdelse, at de leegede med Conchylierne som Bor
nene med Dukker, som Drengene med Bonner og Nedder, som Aberne med 

\ dereö Unger. Ikke sielden legges det ogsaa Conchylie- og Naturalie-Elskere til 
Last, at der er dem ofte meere at giøre om store og kostbare Samlinger, om2Ere 
og RoeS, om Adspredelse og Fornoielser, end om grundige og philosophiffe al- 
meennyttige Kundskaber. De lagde sig ikke efter de skallede Legemers systema
tiske Jnddeeling, og vidste ikke eengang at nævne de mindste af dem med deres 
brugelige videnffabelige Navne, og endnu mindre at angive de Klasser, Orde
ner, Slægter og Familier, hvorhen og hvortil de hore.— Dersom man 
iblant deres Samlinger gierne vilde vide denne eller hiin Conchylies egentlige 
Fædreneland og Opholdssted, om det var Land- eller,Flod- eller Soe-Snekker 
og Muslinger, om det var Ost- eller Vestindiske, om de vare komne til os fra 
Norden eller Sonden, saa viiste sig den fuldkomneste Uvidenhed. — De 
randsagede ikke flittig nok i de Boger og Skrivter, i hvilke der dog allerede sin
des saa meget tilforn udarbejdet i Conchyliologien, i de Værker, fom handlede 
ex profeffo derom, og fom vare at ansee fom classiffe i dette Studium. — 
De bleve kuns allene staaende ved Overfladen og den udvortes Skal af deres 
Conchylier, uden at opfoge den indvortes Kierne, uden at trænge dybere ind i 
disse liable Verseners Betragtning. — De forsomte aldeles at lcrre at kiende 
disse skallede Hunses egentlige Beboere og deres Levemaade og Egenskaber, ei 
heller vare de nysgierrige nok for at betragte disse skallede Huuses inderste og un
derfulde Bygning, og at indsce den viise og med en meer end mathematisk Noi- 
agtighed afdeelte og afmaalte Indretning i deresKammre, Stokvcrrker ogVen- 
dinger. Ofte horer man ogsaa endnu denne Beffyldning, ar mange Natnra- 
lie- og Conchylie-Samlere forsoknte for denne Biefags Skyld Hovedsagen, for 
dette ringere det storre og vigtigere, ja endog Embeds og Kalds Forretninger. 
De forødte paa flige Samlinger en anseelig Deel af deres Formue, og ved ind- 
treffende Dødsfald efterlode deres Born og Enker intet andet end heele Centner 
Steene og Forsteenelfer, lutter Skabe, Kister og Skranker fulde med Insek
ter og Sommerfugle, og store Bierge af Snekker- og Muslings - Skaller.

Der 
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Det kan gierne være at nogle af disse Bebrejdelser maatte have deres beviislige 
Rigtighed. Jeg kan og vil ikke retfærdiggiøre flige Samleres Forhold, der 
handle faa strafværdig, ci heller vil jeg paatage mig at forsvare eller undskylde 
deres fordærvede Sag. Her vil jeg kuns allene aflægge Regnskab for mine 
Bestræbelser. For ikke at giere mig skyldig i de forhen anførte Bebrejdelser, 
har jeg stedse taget mig neie iagt, at denne Biesag ikke maatte blive til Hoved
sagen, og forhindre mig fra (fetere Pligter og vigtigere Embcdsforrekninger. 
Deflige Bestræbelser i Naturhistorien maatte være vort Livs Forlystelse, og en 
fornoielig Adspredelse; men aldeles ikke dets fornemmeste Bekymring og Ho- 
vedbefkieftigelse. De maatte være, om jeg tor udtrykke mig lignelseviis, som 
Sukkeret, Saltet og Kryderiet i vore Spiser; men ingenlunde vort daglige 
Brod og bestandige Næring. Ved mine conchyliologiske Arbejder har det ikke 
været mig blot om at giøre at samle mange og rare Conchylier; men fornemme
lig at forhverve mig gode Kundskaber. Alle de Værker, fom ere skrevne i 
Conchyliologien, hvilke tildeels ere meget rare og kostbare, og neppe kan faaes 
for Penge, har jeg lykkelig tilvejebragt mig, og læser dem med Begierlighed og 
Fornøjelse, faa magre, terre og uudstaaelige de endog maatte forekomme mange 
formedelst deres conchyliologi^e Terminologie og Skrivemaade, og faa liden 
Smag de endog maatte finde i dem. Hvad mine Udgifter til min Samlings For- 
merelfe angaaer, da tetter jeg mig efter min Formue, jeg passer heri at holde 
Maade, og handler saaledes fo in jeg troer at forsvare ester min Samvittighed, 
for min Familie cg for den fornuftige Verden.

Og Da der feiler mig som de fleste Conchyliologer Lejlighed til at lære 
nærmere og egentligere at kiende disse skallede Huses Beboere, der mestendeels 
komme til os fra de længstbortliggende Lande, og ere ved enhver Art overmaade 
forskicllige, og Der ikke foretages anatomiske Undersøgelser og Sønderlemmel
ser med dcm uden paa Det Sted, hvor De opholde fig, naar de enten trækkes 
frifl'e op af Vandet, eller findes ved Strandbredden, faa har jeg dog næsten 
ikke ladet blive noget Middel uforsøgt for at lære at kiende den forborgne Ind
retning i deres Kammre, og at udgranske Det Inderste i deres Boeligee.

Man har opfundet forskiellige Haandgreb og Methoder for at opdage og 
blotte Snekkernes inderste forundringsværdige Bygning, ved hvis Syn man 
ret bliver overrasket og bedragen i fin Formodning og Forventelse. Nogle be- 

F f 3 tielle 
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tiene sig hertil af Saugen, og sauge Conchylierne, efterat de ferst have giort 
dem faste med Beeg eller Kitt, med en Kobbersaug, midt fra hinanden. An
dre tage vel ogsaa Fiilen til Hielp, og sile Bedækningerne, Hvclvingerne og 
Kamrene rundt omkring bort, og lade tuns den inderste Spindclpiller staae. 
Endnu andre tage fat paa Mejselen, eller forsoger det med Smergel og paa ad
skillige andre Maader, foral udarbejde, udhule og uddreie Snekkernes In
derste. Sikkert og best opnaaec man sit Aiemeed ved Afstibningen, omend- 
ssiont den rene halve Deel derover gaaer forloren. Til at forevise Sælssabet 
Prover paa disse adskillige Maader, har jeg udvalgt det bekiendte Kiodhorn, 
hvoraf der sindes Millioner ved de Vestindisse Sukker-Aer, og hvis Beboere 
hyppigen spises af Neger-Slaverne. Jpoø Linné kaldes denne Snekke8trom- 
bus Gigas. S trombus, fordi dens Labe almindeligen udbreder sig i en 
Vinge, og fordi dens rendeformede Kanal og Snabel lober ud og boier sig om
kring til den venstre Side: Gigas, fordi den ofre vejrer iblant Conchylierne til 
en kiempemcessig Storrelfe. Af denne kan jeg fremlægge igiennemfaugede, 
rundt omkring affilede, samt ogfaa udhulede og udarbejdede. Af Linnés 
Bulla achatina har jeg ligeledes medbragt igiennemfaugede, rundt omkring 
afsilede og udhulede, hvilke jeg ogfaa hermed har den TEre at overlevere.

Den forste Methode med Saugen udfordrer allerede ovede Haandgreeb, 
og lader sig kuns fordeelagkig anbringe ved nogle Snekker. De Snekker, som 
have en fiin Spidse, som indvendig ere meget sine og tynde, og selgeligen og- 
saa ere meget ssiore og braadcn, lade sig aldeles ikke igiennemfauge. De gaae 
itu og splittes fra hinanden imellem Hinderne. Den anden Arbeidsmaade 
med Fiilen er endnu meere moifommelig og mislig, og lader sig hos de fleste 
endnu mindre anbringe. Den tredie Maade, nemlig Uddreiningen og Udhu
lingen er overalt den allermoifommeligste, og kan hos de allerfleste aldeles ikke 
være mueligt, et heller iværksættes.

Med Af- og Paaflibningen, som jeg engang er falden paa, har det best 
lykkedes mig. Jeg besidder tut af alle Slagter og Hoved-Familier af de om- 
vundne Conchylie-Arter en ralriig Mængde baade paaflebne og afflebne Stykker. 
Disse Forfog have givet mig Anledning til mange Kundssaber, som jeg ikke 
forhen har havt, og som har været mig og andre ubekiendte. Nogle af disse 
ved Conchyliernes Afflibning givne Opdagelser og Bemærkelser er det just, som 

jeg 
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jeg nu i mneligste Korkhed vil sorelcegge dette hoistcerede Salstkab til videre Be
tragtning og gunstige Bedornmclse.

1) Ofte har jeg, da jeg begyndte at arbeide i chonchyliologisse Materier, 
anftet den Erklcering, fom Lefler og andre have giert cm Conchylierne, at 
de vare steenskallede Legemer, for urigtig og nbeviiölig. Men de mangfoldige 
Försog, fem jeg har anstillct med Afstibningen, have meget fnart overbeviist 
mig, at man maae nodvendig anfee dem for stcenskallede Legemer. De lade 
sig virkelig forarbejde og behandle fom Steene. De kunne siibes og fanges fo ni 
Skeene, graveres, poleres og ndssia>res fom Skeene. I Wien levede, da 
jeg opholdt mig der, en Kunstner, fvlu forstod med den siorste Bcqvemh-d og 
Færdighed at udarbejde og gravere paa Snekkessaller af anfeelig Storrelfe alle 
de romerske Keifercs Billeder fra Auguftus af indtil den nu regierende Kei
fer Jo fe ph den Anden. Han tog hertil de storste Stykker af den forhen 
ncrvnle Strombus Gigas Linnaei. Heraf (Far han store, runde, tykke 
Skiver og Plader, og disse forstod han fordeelagtig at betiene sig af, for dcr- 
paa at forestille Keisernes Billeder, efter de beste Originaler, gamle Monter 
og Mindesmærker, faavel i Form af Medailloner, fom og ellers i andre Skik- 
kelfer, Basrelief, eller ophcrvet Arbeide. Jeg besidder af hans Arbeide paa 
en Pore llain-Snekke, fom hos Linné kaldes Cyprea Tigris og hos 
Rumph Porcellana guttata, vores uforglemmelige Chriftian IV Bil
lede. Allfaa kan Snekker behandles og graveres fom Steene. De cre steen- 
ssallede Legemer. Men ligefom der sindes den sierste Forssiellighed iblantStec- 
nene, da nogle ere haardere, andre blödere, nogle tungere, andre lettere, nogle 
meifsmmclige, andre lette at forarbejde, ligcfaa er der med Conchylierne. 
Nogle ere haardere end de haardeste Steene. - Der ndfordres megen Tid og 
Moie til ar afsiibe noget af dem, andre derimod lade sig afsiibe med ringe 
Umage.

2) Alle Conchylier bestaae, fom ved Afsiibningen gansse tydelig erfares, 
af lutter kalkartige Decke, og dog levere de os den fineste Email, det fmnk- 
kesie og beste naturlige Porcellain. Mange Snekker fore derfor ogfaa det egent
lige Navn af Porcellain. De skal og have givet Chineferne, disse Porcellai- 
ners forste Opfindere, den forste Idee og Anledning til dets Opfindelse. Men 
uu ndfordres nodvendig til det kunstige Porcellain gvarrsagtige, glasartige og 
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vctrescirende Deele, som forst maae fuldkommen udtsrreS, og siden udglodes 
vg brcendes iIlden, ja ofte nogle Gange broendes. HoS Conchylierne derimod 
faae vi uden Varme, uden Ild, midt af det koldeste Vand, det smukkeste na
turlige Porcellaiu; men som ikke bestaaec af glasartige, men kalkartige Deele, 
som er mindre ffiort og stärkere og fastere end alt det kunstige Porcellaiu, og 
som tiener sin Beboer og Eiendoms Herre til en beqvem Boepcel, som voxer og 
udvider sig med ham, som troekker omkring og vandrer med ham fra et Sted til 
el andet. — Opvcekker ikke billig denne Sag Naturforskerens Opmoerksom- 
hcd? Fortiener den ikke neiere at betragtes og estertcenkes? Men bliver ikke me
get i denne Sag, hvor lange man endog tcenker derpaa, et Giettevark, ubegri
beligt og uforklarligt?

3) Mange Snekker ere saa tunge som om de vare inden i opfyldte med 
Blye. Til siige Tunges Tal henhorer iblant andre den saa kaldede Morgen
stierne, Voluta Ceramica Linnæi, og den saa kaldte HianKo, Offer
hornet, Voluta Py rum Linnæi. Ved Slibningen erfarer man strax hvad 
Ver er den sande og egentlige Aarsag til denne usædvanlige Tyngde, da samme 
kommer ikke allene deraf, at Sneglens Skal i Haardhed og Fasthed ligne den 
haardeste Marmorsteen; men fornemmelig ogsaa deraf, at den er forsynet in
den i med den stærkeste Kneglebygning, med den corpulenteste Spindelpiller, 
med den tykkeste Columella, som 11 ceste il opfylder det heele indvendige Rum i 
Kamm erne og Hvclvingecne, og lader kuns blive en meget indffrcenket liden 
Plads til Bockig eg Opholdssted tilovers for dens Beboer. Hvorfor har den 
allerviifeste Skaber, som efter sin Godheds Rigdom opfylder alle sine Skab
ningers Nsdtsrftighed, og best veed at afhielpe deres Trang, begavet mange 
Snekker med faadan overmaade stcerkSkal? — Maafkee ffal en faadan Iern- 
Haardhed desto meere bevare dem for den alting odclceggende Bore-Orms (tere- 
dinis) Angreb, og forsvare dem imod andre Fjenders Efterstrcrbelfe? — Og 
hvorfor har han forleenet visse Conchylier med faadan en Tyngde? — Hvortil 
skulde den tykke starke Spindelpiller tiene dem? Maaskee for ved denne Tyngde 
stärkere at heftes i Havers Bund, som det egentligste for dem bestemte Boe- og 
Leiersted, og derved mere forvares og beskyttes imod Bortffyllelfe, som de 
ellers formedelst Havets, Bolgernes og Stormvindenes forldrivcnde Magt 
maatte vcere udsat for. Alt dette udfordrer en noiere Undersøgelse, end 
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jeg for ncerveerende Tid er i Stand til, eller ester mit ncervcerende Siemcerke 
Pil anstille.

AiuncekmngSvcerdiq er det altid, at mange af disse haardesteog allertyk- 
'feste Conchylier have ingen tyk og steenskullct, men kuns en tynd horn- og fkind- 
agtig Doekkel, ititft operculum teftaceum & lapideum; men fims et 
operculum coriaceum, cartilagineum & corneum, folgeligen ere 
ikke forsynede med en faa vel forvaret Huusdor, som mange andre af deres tyn
dere og lettere Medffabninger, efterdi Naturen paa andre Maader har allerede 
overflodig sorget for deres Sikkerhed.

4) Nylig talte jeg om de meget tunge Conchylier, og hvorledes det ved 
Afsiibningen paa det tydeligste lod stg fte, hvorfra deres Tyngde kom, og hvad 
der var den sande Grund til deres V«gt. Andre derimod ere uftrdvanlige lette, 
omendffiont deres yderste Skal er haard, tyk og fast nok. Ved Afsiibningen 
tidvikler det sig snart hvorfra denne Lethed kommer. Nemlig, fordi de ofte 
have de fineste Kamre inden i, eller, fordi deres Skillerums Vcrgge bestaae af 
en tefta fere cornea, diaphana, fub til illima & fragiliffima. Saa- 
danne findes hos alle Tut-Snekker, som Linné pleier at kalde Conos. Til 
Prove herpaa fantirn Linnæi Conus aulicus, og den Conus, som hos 
ham kaldes textile, og ellers hos andre det gyldene Toi. De inderste Skille- 
rums-Voegge ere hos disse Conchylier de allerfineste, og som aldrig fkulde lade 
sig igiennemftuge, og ved hvilke man allerede ved Afsiibningen maae bruge den 
sierste Opmcrrksomhed og Varsomhed, de robe indvendig, naar man lceggee 
Mcerke til deres inderste Laug, intet Deflein eller noget Anlcrg til det fortreffe- 
Uge Malerie og Tegning, som sees paa deres Overflade. Hvorfra maar nu 
denne smukke Tegning paa det Udvendige have sin Oprindelse?

5) Naar man graver dybt ned i Jorden bliver man den afvrxlende Orden vaer, 
som findes i de forffiellige Lang afIord, Steen og Leer. Og naar man afsiiber Con- 
chylicrne for at faae Profilet af deres Boeliger, opdager man ogsaa deres Farvestkoc- 
perS forskiellige oven paa hinanden liggende Laug, og hvor stcrrkt og tykt ethvert saa- 
dan Laug er. Man seer deres besynderlige Fibre og Lameller, deres ofte peclemorsar- 
tige Grundlage. Oste ligger der fkiult under den heel usie Overklaidning, en langt 
bedre farvet Undcrkladning. Man behover da kuns ved Afsiibningen at aftrarkke 
og bortffaffe Overkiolen, saa salder den derunder liggende pragtige Farveklced-
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ninq paa engang i Linene. Exempler formaae at giere dette tydeligere end 
blotte Ord. Den Conchylie, som man giver Navn af Oliven, og som hos 
Linné Voluta oliva, har udvortes en meget tyk og tung, men ind
vortes en meget tynd og giennemsigtig Skal. Den bringes i Mcengde fra den 
Tranqvebariske Kyste. Ved Afstibningen fremkommer under den oversteFarve- 
fkorpe, som er tynd og af en Olivenfarve, et tykkere caffe- eller castanrebruunt 
Grundlaug. Saasnart det overste tynde olivenfarvede Farvefior er bortflebet, 
erholder man en nye klcedt, ja ligesom en nye skabt Conchylie, fom kan vcere 
ethvert Cabinet til Ziir, og som hos alle Samlere, dea ikke kiende dette ved 
Afstibningen bekiendtblevne Kunstgreb til Conchyliernes ligesom Forvandling og 
Foradling, skulde blive anseet for en ganske nye og stelden Art.

Ved Afstibningen bliver man rit den hastigste Afvexling af ganske for- 
skicllige, ja vel endog modsatte paa hinanden kiggende, dog derhos ganske for- 
skiellige Skorper vaer i de udvendige. For Ex. her ved Voluta Oliva, de» 
caffebrune og olivenfarvede, og ved det perlede Orange-Aie (Linnaei turbo 
Sarmaticus) den beegsorte, selvhvide fa perlemors Farve. Hvorledes gaacr 
nu dette til, at den ecne Skorpe faaledes dog kan have sin Oprindelse af den 
anden, ar den eene lcegger sig paa den anden, at den efterfelgende kan have 
sin Grund i den foregaaende? Der skulde endog udbrede sig et nyt LyS over 
den dunkle Theorie om Farvernes Oprindelse og Slægtskab, hvis man vilde 
vårdige de farverige Conchylier en opmærksommere Betragtning; chymisk un- 
dersoge deres FarveskorperS Grnnddeele og berlige Glasur; give omhyggeli
gere Agt paa disse FarveskorperS underfulde Afvexling; og ikke ansee faadanne 
Efterforskelser for barnagtige Spekulationer, og for et Gritlenscengerie afFolk, 
der ei have andet at bestille.

6) Den Lcere om de steenffallede HuseS Vext anfeeS for en uoploselig 
Gaade, og een af de stsrste Hemmeligheder i den heele Cvnchykiologie. An 
cochlea incrementum capiat per appofitionem & juxta politio
nem ut lapides, five per vegetationem & intus fufceptionem ut 
plantæ, vel denique per exhalationem & transfpirationem ope 
venularum fubtimfimarum fæpe invifibilium & fucci nervei & 
nutricii ut animalia ? Denne Gaade skulde langr snarere oplofts, og mange 
problematiske Spsrsmaale betreffende de steenskallede Bygninger fer kunde 
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blive besvarede, hvis Let maatte behage Conchylie-Vennerne ivrigere at forkfare 
med Afslibningen. Jeg vil kuns anfore nogle af disse problematiske SporS- 
maale, der hidindtil saavidr som jeg need ^re blevne uafgiorte, og hvorpaa in« 
tet fuldkomment cg tilfredsstillende Svar endnu er givet.

Om ConchylierneS Vext virkeligen grunder sig paa deres traadede med 
Saft- cg Ha.arrer befatte Sammenvcevning, eller om et Vulcular-System 
skal antages ?

Om der findes'faadan en Porositcrt og Cellulositcrt, og fa adan en Vext- 
art hos de skallede Huse, fom man finder hos Knoglerne^ eftersom do/; Con- 
chyliernes Skal forestiller deres Knoglebygning?

Om derhos de steenskallede Bygninger, uagtet deres Haardhed, er at 
bemwrke en ligesaadan Vegetation, som hos Vexterne, og ved deres Vext en 
Liighed nred TrceetS Vext? Om man da derfor af Lamellernes og Skorpernes 
Tal og af Tilsætningernes og Foldernes Antal ved Mundniirgens Lcrbe kunde 
giere ligesaa sikker en Slutning paa ConchylierneS Alder, som man af Ringe*.  
rreS Antal paa Trerestammen kan bestemme dens Alder eller Aar?

Om Sneglehusets vaade, blsde og kolde Beboer ved sine Uddunstnin
ger og ved sine Safters Udkastelse gier sit til det steenhaarde Huses Farve-Klcrd- 
rung og Vext? Og om dette er rimeligt, hvorledes det da er mneligt, at den 
allerseneste Skal kan have sin Oprindelse af den fneehvideste Beboer?— At 
en orangegunl, (0(1(0111 Mytilus edulis kan focmeere en himmelblaaeSkal — 
og at en gansse eensfarvet Beboer tit kan have den farverigeste med de prægtigste 
Farvcblandinger og regelmsSfigste Tegninger udziirede Farvekladurng?

Om faadan en steenssallet Bygning kan ril visse Tider eg under visse Om- 
stcendigheder i Vandet blive blödere, smidigere og boiekigere, og altsaa ester 
alle Punkter., og efter alle Sider mere i Stand og beqvcm til Udvidelse?

Om det skallede Huus retter sig fuldkommen efter Beboere, efter den- 
Alder og Velstand, -og naar han tager til, bliver federe, tykkere og stärkere, 
om Huset da udvider sig i samme Forhold, bliver rummeligere, vg scetter flere 
Vcrrelftr, Kamre og Stokvcnker til? Eller om Beboeren retter sig efter Hu
set, og paa alle muelige Maader indkniber og indstroeuker sig ester sammes 
knappe Dannelse?
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Om man ikke kan antage og paastaae en sammensat Vext-Art hos Con- 
chylierne, at de rage til baade ved Apposition og Vegetation, at de voxe baave 
ved nye Tilsætninger ved Lceben og Mundingen, og ved alle Punkter og DeeleS 
indvortes Udvidelse?.

Om man kan formode den samme OprindelseS-Maade hos Jord- og Land- 
Conchylier, som hos Hav-Snekkerne, uagtet deres Levemaade og Forhold er 
faa ulige og forffiellig fra hinanden?

Atle disse og langt ssere SporSmaale vil stedse blive ubesvarede, der
som man blives ved at forsømme de steeuskallede Huses Anatomie. Anato- 
miffe Undersøgelser blive altid uuudvcerlige i Lægekunsten, og i Conchyliologien 
maae den omhyggeligere Betragtning over de skallede Huses inderste Rum, in
genlunde scetteS til Side?

7) Mange Conchylier have udvendig intet tiltrækkende eller tillokkende, 
hverken Farve, Behagelighed eller Skionhed, og dog sindes indvendig den 
prægtigste Farveblanding. Disse indvendige ofte indtagende Skionheder skulde 
ikke vcere kiendt af nogen, hvis ikke Forhænget ved Afflibningen var bleven op
trukket og Skinlet draget til Side, og disse forblindende Skionheder derved 
bragte frem for Dagen; og alkfaa, dersom Conchylie-Vennerne ikke ved Afstib- 
ningen havde aabnet sig en Tilgang til de inderste, og af den meest levende 
Farveblanding, skinnende Kamre og Opholdssteder. Som Prover og Be- 
viis paa at den indvendige Skionhed og Farveblandning er ofte sterre, mere le
vende og glimrende end den udvendige, kan folgende afflebne Arter tiene: nem? 
lig Nerita glaucina, Murex tribulus, Murex Trapezium, Mu
rex Fufus dentatus feu ftellatus, Strombus auris Dianæ, Strom
bus Chiragra labro hexada&ylo, Strombus lambis labro hepta*  
daétylo, Cypræa Tigris, Cypræa Exanthema, Cypræa fterco- 
raria. Endog de Conchylier, som findes paa vore Strandbredde, ffulde mere 
agtes, hvis man kun vilde giøre sig denne ringe Umage og opmærksommere be
tragte deres Inderste. Hvor mange indvortes Skionheder besidder ikke allerede 
den afstebne bueeinum undatum, og den faa kaldte Murex antiquus? 
Hegge findes i Tustndtal i Sundet.

8) Men
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8) Men dek er ikke allene den indvendige Farvebkandning, som mangen 
Gang er herligere end den udvendige, ofte er ogsaa alle Kamrene og Stokvcrr- 
kernes indvendige Bygninger endnu langt mere forunderlig og kunstig. Hvem 
som endog med Uagtsomhed og Ligegyldighed kan ansee deres udvendige Byg
nings-Art, Form og Dannelse, skal dog, naar man viser ham der Indven
dige, stirre paa det med Forundring, og neppe oversee det med et saa stygtigt 
Aiekast.

a) Nogle have ved deres store Hovedkamre, endnu virkelige smaae Side
kamre, som dog ikke staae med hinanden i noget Sammenhæng eller neiereFor« 
bindelse. Man kan folgcligen ikke komme fra Hovedkamrene ind i Sidekam
rene, og omvendt fra de smaae i de storre. De mindre fortiene da neppe Navn 
af Kamre, fordi det er Afdeelninger, som Beboeren ei kan komme ind i, og 
som blive utilgicrngelige for ham, hvis Ud- og Indgang maae feges ved Nav
len, og, som efter deres Bestemmelse, hverken fikulde vcrre Kamre eller Boe- 
liger. Slige Afdeelninger finder jeg hos alle de store Slormhuer. Hvor kun
stig er ikke deres indvendige Bygning? Hvor langt sterre Kunst og langt fiere 
Forandringer findes deri deres indvendige Bygning frem for i den udvendige? 
Disse have da og mange Sidekamre, og under deres opsvolmede Knuder og 
Sidelister (under frercø Varicibus, naar jeg fikal navne dem efter Linné) 
lutter Tander og lversover for Folder, som ved Mundingen. Denne sidste 
Omstændighed med opsvolmede Knuder, Tander og Folderne finder jeg hos 
Muricem Triton is.

b) Mange ere skarpe, takkede, fficrllede og knudrede udvendig, og dog 
fuldkommen glane, lige og glindsende indvendig, som for Purpura ra- 
mofa, eller Murex ram ofus. Andre ere dog tillige riflede og stribede, 
ogsaa undertiden noget granulerede paa deres Vcrgge, som Murex trape
ti lim , og dek omvundne Horn. Atter andre have, omendfikiont deres 
Vcegge ere glatte, dog paa Spindelen stcrrke Folder. De have, fom Linné 
plejer at udtrykke sig, Columellam plicatam, saasom Voluta Mitra 
papalis, og Mitra epifcopalis.
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Ja hos nogle viser sig endnu paa den indvendige Spindel en AfveMng 
af Farver, som hos Voluta vulpecula.

c) Hos nogle, hvis Bygning er taarnformed, tiene de overste Etager 
aldeles ikke til Beboerens Boelrg og nodtorftige.Nodvendighed, men kuns (lige« 
som vore Taarnes hoie Spire, der ogsaa ere «beboelige) kil Bygningens Ziir, 
De ere derfor, som sees ved Opslidningen, mestendeels tillukkede og trlvexne, 
og uden mindste Aabning. Ändre laarnformede Conchyliec have ikke engang 
en indvendig Pille.

9) De mange Stridigheder, som forekomme hos Conchyliologerne over 
dcreS SicldcnhcderS beqvcmmcre Inddeeling, om denne eller hun Snekke bor 
sattes her eller der, og indskydes under denne eller hiin Slcegt, si'ulde snarere 
kunde endes, naar den indvendige Struktur ni nat te tillige tiene til Grund til al 
adskille Arterne fra hinanden. Mange Conchylier synes, naar man betragter 
deres udvendige Form, at vare meget forsiiellige fra hinanden, og de ere Log, 
saasnart man sammenligner deres indvendige Dannelse, paa det noieste besing- 
tede med hinanden. For Ex. Voluta mu-fiea, Vefpertilio og Mitra pa
palis, Voluta Ebræa, Lignum venofum, Trochus telefcopium 
og S trom bus paluftris (hos Forfkaal Trochus triiulcatus og Tro
chus nodofus.)

10) Hvem som endnu vil skaffe sig meere Forandring i den Forneiclse, 
som haves ved at afstibe Conchylier, han behover kunS ved Afstibningen ot ud- 
v«lge forffieilige Stillinger, Sider og Kanter.

Men jeg maae her afbryde, for ikke lcrngere ot tvætte og misbruge Scel- 
stkabeis Taalmodighed. Det var ellers mit Forstet, ogsaa endnu at tale om, 
hvorledes saadan on Betragtning om de steeaskallede Bygningers indvendige 
Dannelser ikke allene tilbyder Eonchyliologerne en riig Nxring til Forstandens 
og Vittighedens Forlystelse, og en frugtbar Materie til Beundring og den be
hageligste Sysselsa'ttelst; men endog aabner for mange andre en stor Skole, i 
hvilken mange almindelig nyttige Kundskaber kunde lcereS. — Er det vel trees 
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llgt, at en Mathematicus skulde kunde oversee den herligste Symetrie i Conchy
liernes indvendige Underbygning; ikke bemcerke det efter den strengeste mathe- 
matiffe Noiagtighed ofmaalte Forhold i alle Kammernes og Etagernes Deele, 
der stedse imod Spidsen bliver mindre og mindre; skulde han her kunde miskiende 
de synligste Spor af en helere Mester I Og skulde vel ogsaa ikke Kunstneren i 
Hensigt til visse af hans Kunstværker; Bygmesteren i Hensigt til nye Bygningers 
og Kamres Indretning; Billedhuggeren i Hensigt til Ornamenter og Udziringer; 
Maleren i Hensigt til Farvernes Sammenblandning kunne lcrre meget, og ved at 
betragte det Indvendige i disse Bygninger, forbedre sin Kunst og Videnskab? 
Endog hver Christen skal ikke gaae tom herfra, thi bande det Udvendige og det 
Indvendige af disse eller stumme Skabninger har en meget veltalende Tunge, og 
raler et meget tydeligt Sprog, for Qt tilraabe, o§ fyrigen opvcrkke ham til ar 
beundre og prise den Almcegtige.

Const-
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Conferenee-Raa-

O. F. Müller 

om 

Infusions-Dyrenes 
Forplantelsts-Maader.

t kunne tage imod alle Slags Indtryk uden fra, al fornemme dem, ar 
handle i Felge disse Fornemmelser, forudscrtler en Mcrngde Organisatio- 

»er, endog i de Legemer, som synes ar vare de simpelste, og ikke at have nogen. 
Der altsaa, at der gives Dyr, som, uden at have endog det stoerk bevcrbnede 
■Øic mcrrkelige Organer, nyde LivetS Lystog udsve ders Nodvendigheder, stri
der mod almindelig Erfaring, og standser med Rette der menneskelige Begreb. 
Det bliver ikke min Sag, om disse Organisationers forffiellige Pttrelse saaledeS 
som de falde i vore Sandser, fyldes en Drivt, som man har behaget at kalde 
Vet, en Jrritabilitcet, en blot Mechanismus, eller et geistige Bassen. Dette 
ene maae jeg anmoerke: en Philosoph as det forrige Aarhundrede sogte at bevise, 
at Dyrene ingen Sicele havde, en anden i vore Tider vil ikke tillade nogen 
Skabning at vcrre et Dyr uden Beviis at den har en Sicel, og en lredie 
tvivler om sin egen. Hvor ofte falder Philosophen i Modsigelser, og hvor 
mange Fornuftflutninger, frembragte i Studeerstuen, tilintetgior et Skridt uden 
for samme! Naar man seer Skabninger med dyriske Bevcrgelser uden at finde 
Spor til noget udvortes eller indvortes Organ, stutter man dog med Rette til 
et saadant af Virkningerne, og man ffulle miskiende Staten af dens folie 
Wvner!

Polyprn,
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Polypen, det simpelste Dyr man kiender, og fom bestaaer af lutter ho- 
mogeniffc Deele, under den største Forstorrelse af blotte Kugler, er for Hiet 
en Sliimpunct, der efter Behag oprejser sig i en Stamme med 6 til 7 udstrakte 
korte eller meget lange Traade. Averdyret a) er endnu simplere: en Pat- 
tedannet hvid Hinde — og Purrgdyret b') en aaben hvidagtig Pung, uden 
Tegn til nogen opdagelig Organisation. Det er det udsædvanlige, som for
bavser, og opvækker Forundring; Udsveifninger (extrema): det overmaade store 
og det overmaade lille i enkelte og mangfoldige Hensigters Udførsel, i meget 
sammensatte og i aldeles eenfoldige Maffiner, have mere Ret dertil. Polypen 
staaer paa Groendserne af den synlige og usynlige Verden, og har i 40 Aar giort 
megen Opsigt. Den fik en duelig Historieskriver og alle gabede paa Mandens 
Helt, og oversaae hundrede andre Grænsebeboere, der ere os n«rmere, vore 
daglige Giester, selv vores Spise og Drikke, og som fortiene en ligesaa vel
grundet Opmærksomhed og Beundring.

Naar vi overbevises om, at smaa ffinnende Punkter ere Kloder, nogle 
lusende Gange (tørre end vores Jord, og at de i hver Minut rutte igiennem en 
Viide af i det mindste iZo Mile, da henrykkes vi med Rette. Naar vi see, at den 
mindste Vanddraabe vrimler af Skabninger: at Kugler, mange tusende Gange min
dre end et Sandskorn, vælte sig i samme med en Hiet ufattelig Hastighed: at utals 
lige Moleculer ere i Kuglerne i Bevægelse, og ligesom i Strid snart fare i to Hobe 
fra hverandre, snart atter anfalde og give Kloden en Vending efter Overvæg- 
ren r), at andre Kugler, liig hine skrækkende Svanhstieruer, begynde paa 
Draabens vestre Kaur at faae en Hale af de fra dem udsiydende Partikler: at 
Halen tiltager paa Reisen igiennem Draabens Tverlinie, og at Kuglerne selv, 
naar de har naaet Draabens ostre Kant, aldeles oplofts: at i denne Draabe 
Væsener af bestemte Skikkelser, Bevægelser og Egenskaber ere beftiæftigede 
med at ncere og fortplante sig: at et større nærmer sig, drager Vandet stromme- 
viis i sit Svælg, driver dets Beboere imellem sine spillende Haar, Borster og 
Hager i de heftigste Virveler, og igien udgyder dem ubeskadiget zZ), og nt midt

i denne
/1) Mammaria. Zool. dan. prodr; 271g.
h) BuiTaria. Vermium hiftor. vol. 1. pars 1, pag. 62.
c) Veitn. hi ft. v. i. p. i. p. 29. Volvox conflictor.
d) sammesteds Trichode 6c Vortkclkr,
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i denne lille Verdens Tummel Vandet uddunster, de syssclsatte blive forlegne, 
vansmagte og omkomme, etter Naturforskeren, som higer efter nye Syner, med 
sin Finger (neppe med koldt Blod) ndstcttcr denne Vrimmels Tilvcrrelse, ja da 
ranke vi paa Draaben i Karret e)f nedfalds og tilbede.

Alle Levendes vigtigste Formaal er Ncering og Fortplantelfe. Ved 
disse tvende Midler skeer Bassenernes daglige Underholdning og Arkernes Ved
varende, derfor bemcrrke vi, at de meest sammenfatte Dyrs og Planters Or*  
ganer sigte til dette Aiemeed, og at de, som ellers ingen andre have, dog ere 
forsynede med NaeringS og AvlelferS Redskaber, og at alle have de ferste, mær
kelige eller umærkelige, nogle mangle de sidste, og dog fortplante sig paa andre 
uventede Maader. SaaledcS ere mig nogle Dyrartcr forekomne, hvis Ind
vendige allene synes ar bestaae af en Tarm mcd tvende Aabninger, een for Fo
den og een for Ureenligheden: herhen horer nogle SopUNgr og de platte So- 
abler; andre, som aldeles ingen Indvolde have, og ikkun een og famme Aabe 
ning til dobbelt Brug, som Polypen, nogle Snurrere og Fladorme, oven
nævnte 2)t>CVt>l)V og Pungdyr; endskiont dette allene er en blot Hinde, barer 
den dog i sin eene Side 4 til 5 tydelige Mg; hos hiinr moerkes allene en gq- 
bende vortedannel Aabning.

Vi veed, nt Fortplantelfen hos Dyrene ffeer ved Mg, fem enten ud
klækkes i Moderen eller uden for samme, og at Dyrene derfor i Almindelighed 
inddeles i fosterfodende og crgleggende- Af det Fosteret i Moderen udkom
mer af et Mg, ville man let kunne have siuttet ti! Muelighcden af Dyr, som 
til forffiellige Tider, ja maaskee paa eengang kunde vcrre fosterfodende og crg# 
leggende. Insekterne vise os nogle faa, fom havs denne Egenskab: om Blad
lusene er det bekiendt, at de fode levende Unger og mod Vinteren lcrgge Mg; 
jeg har fundet, at ligeledes de Slcsgter i Eenoie-Familien, som jeg har kaldet 

Daphnia

e) En af ben hellige Skrifts meget hole Tanker er Propheten Esak« Udtryk i 4» 
Cap. 15 N. ’Et TTctvTOi t<z Idwi us qayocv ociro xoSgv. See, fedningens 
ere agtede som en Draabe af en Spand. Toutes les nations font de- 
vant In i comme une goutte, qui tombe d'un feau. Et Aiekasi i den mitra# 
ftopisie Verden giver Billedet og Udtrykket deres fulde Styrke.
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Daphnia/1) og Lynceus g), til en Tid lagge Mg, til en anden fede le
vende Unger, end mere, at Iglene bare deres Mg under Bugen, at levende 
Unger sammesteds udkrybe af Mggene, ja at en Moder paa eengang bcerer 
tvende Kuld Unger og et tredie Kuld Mg Zz).

Indtil det i^de Aarhundrede troede man, at der endnu gaves en anden 
Fortplantelsesmaade, nemlig af Forraadnelft. Schwammerdam, Redi 
og andre oploftede deres Rest, og man forkastede de Gamles Fortællinger, og 
antog med almindeligt Bifald Harveis Udsigende: alt af Mg. Dette, i 
hvor glimrende det syntes, var dog for overilende. Naturen lader sig ikke ind- 
skrcenke af Menneskets alnrindelige Salvinger; den finder Behag i at giere Und
tagelser, og vore nye Tider have det Fortrin, at komme efter nogle af dem. 
Man mcerkede forst, at Polypperne fortplantede sig ved Knopper eller Hine, 
Dg at enhver Knop udvoxede til en liden Polyp, og losnede sig fra Stammen. 
Mit tydske Skrift von Würmern des süssen und salzen Wassers har viist, 
at man ikke allene kan, ved at overssicere visse Orme-Arter, forskaffe sig fa a 
mange fuldkomne, som man vil, men at de og fortplante sig ved selv at 
deele sig paa tverS i tvende og flere Stykker, der enten allerede ere, eller snart 
blive fuldkomne, som deres Modre. Indbyggerne i det usynlige Dyr-Rige, 
de faa kaldte Jnfusronsdyr, vise os ganffe nye Fortplantelfts-Maader, og 
give, uden at indromme den A ristotel isse Fortplantnings Gisning noget, den 
Harveisse Scrtning store Stod. En Reise til Maanen vilde neppe give os 
scelsommere Syner, end ct Hiekast giennem en Linse paa en Vanddraabe i vo
res Studerekammer virkeligcn frembyder. Jeg vil allene holde mig ved Fort- 
plantelsen, og antage, at ingen af mine Laiidemernd paa en Buffons, Need
hams og Guettards Anseelse, ijhvor berømte disse Navne ere, troe, at 
Infusionsdyrene ere blotte Meelbobler, som af Tilfalde uden fra faae ube
stemte Bevægelser. De have aldrig givet disse Dyr faa mange Aieblik, font 
jeg har givet dem Natter, og derfor ere de dristige nok at ville bestride deres 

H h 2 Dyr-

f) Zool. d. prodr, p, 199.
g) 1- c*
b; Venn, hid. Vol. 1. par. 2*  p. 50- Hirudo hyalina.
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Dyr-Rettighed. Men vi forlade disse Naturformere, som raisonnere uden Al 
adspørge Naturen og med Taalmodighed ar tilsee dens Handlinger.

Mange Infusionsdyr tiede sig, saasnart de have opnaact deres fulde 
Størrelse i tvende halve Deele, og hver Deel er strax, paa Lcengden eller Bree
den ncer, et fuldkomment Dyr, har alle nødvendige Organer og ligner det 
Hele, af hvis Deeling der er tilblevet. Deelingen skeer hos nogle paa 
tvers: En liden Indskicrnng sees paa den eene, gemecnligen paa begge Si
der; Indfkicrringerne blive (tørre, indtil begge Stykker af Kroppen hcengr 
allene i Midten eller paa den eene Kant fast veti en Punkt; endeligen løsnes 
og denne, og tie tvende halve ere blevne tvende hele Dyr, forsynede med nød
vendige Organer, og gaae hver sin Vci.

Denne Fsrtplantelse paa tvers have de tilfcelles med Naitierne ogBörst- 
Ormene i) i den synlige Verden. Mange Mikrologer have ligetil anseet den for 
en Parring, men Hill og tie Herrer Sausssire og von Gleichen rigtigere 
for en blot Deeling, dog uden at beskrive den nøie nok. Hr. Sanssure be
regner vel denne Formerelse, men syldestgior ikke den eftertcenkende. De Dyr, 
paa hvilke han vi! have feet Tvertieelingen, beskriver han runtie eller crg- 
formige, utien nogen Sltabel eller Hage. Det er vanskeligt ar vide, 
Hvilke han meener, da den runde og cegformige Gestalt er tilfcrlles for mange 
Arter blant Infusionsdyrene; og lader tiet sig vanskeligen fane, hvorledes han 
har kunnet scene et af tiisse smaa Dyr fnltikommen allene i een Dvaabe 
Vanti, og at han har kunnet tcrtte tiets Formerelse paa tventie Dage 
til 60 Stykker, og vceret vis paa, at denne ei var skeel ved 2C'g. I det 
mindste maa man forudscette, at Dyret har vceret synligt ved Hiclp af 
en Lupe: at han dagligen nogle gange har tilgydet en frisk Draabe, og ot han 
har vceret vis paa, at i denne intet ligedant Dyr var forhaanden; og dog ville 
denne Draabens idelige FormindMelft ved Uddunstningen og en frisk DraabeS 
jcvnlige Tilgydning ikke vel have kunnet befordre Deelingen; desuden synes 
det ligesaa uaritmetisk, at tien eene Morgen tventie havtie tieelet sig i fetu, 
og tien anden Morgen af tiisse fem i lige Titi vare blevlte 60, som alt for 
vilkaarligt, ot et tredie Dyrs Tilnarmelse til tvende i Deeling begrebne, hvilket 

meget
i) Zoel. dan. I Binl, s. 83*  
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meget mere er blok tilfceldigt, ffcer fordi det marker, at tvende ere paa 
Nippet at adskilles, men vanffeligen vil komme til Ende dermed, og 
derfor fare hen pact dem for at hielpe til de Baands Sonderrivelser, 
som sammenholde dem. Hr. Baron von Gleichen anfører k) flere Aar
fager hvorfor man maa kalde den Saujsüriffe BemarkelscS Omsiandigheder 
i Tvivl.

Jeg har ofte lilftct denne Fortplantelsesmaade, og vil til ydermere 
Stadfcestelse anføre et nyere Exempel: Parebttgteren /), som af og ril fore
kommer i det fcerske Vand, og har sit Navn af sin ptmformige lidet krummede 
Gestalt, er nedcn buget, afrundet og udfyldt med nogle smaa Kugler, oven 
tilspidset, klar og lidt bøiet til den ene Side. Ikke fuldt i Midten mcrrkes paa 
hver Side af den, som vil decke sig, en liden Jndknibning eller et Rift. Dette 
tiltager, og Kanterne buttes og rundes, eftersom Rifter bliver flørre, og nu 
sees Dyrets Bagdee! lig en ftor vedhængende Kugle Imedens Deelingen 
gaaer for sig, svømmer Dyret som scedvanligt; Punkten gaaer løs, og NN sees 
saavel den forreste pcrreformige, som den bagefte kuglede Deel at ligge lidet 
fra hverandre ri) og nogle Sekunder uden Bevcegelse. Det forreste Dyr fort
sætter sin sædvanlige Gang; det bageste kugleformige bevceger sig mere langsomt, 
og man seer tydeligen, at det fortil bliver buttet og faaer en klar Vorte o), at 
denne udvoxer til en cylindris boret klar Hinde, og ar det kugleformige Dyr 
saaledes bliver pcereformigt og fuldkommen ligt sin Moder, hvis Bagdeel det 
nyeligen var. Ikkun faa Minuter bortgaae ved denne et Dyrs BagdeelS For
vandling til et heelt Dyr. Dette Dyr har endeligen ladet Hr. Baron V0N 
Gleichen, som han siger, efter Millioner Infusionsdyrs Bemcerkelfer, fee 
Len lcenge ønskede Decking, som han ogfaa beskriver og aftegner p'), men ikke 
det bagefteS nys omtalte Tilvcext fra den kuglede til den pcrreformige Gestalt, 
som fattedes til dets Fuldstændighed.

H h 3 Hos

6) Znfusionsth. s. 84-

7) Tab. 1, f. I, a b c d e.
m) s. st. b.
n) s. st. c, d.
O) s. st- e.
P) Jnsusienstl)- s. 150, e. 27, f. ig, 19, 20.
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Hos andre ffeer den paa langs: i Midten af den bageste Kant bliver 
en Sprcrkke; den tager til giennem Kroppens Midte indtil den forreste Kanr; 
Dyret vedbliver sine sædvanlige Bevcegelser, og spiller med de forreste Haar; 
det, fom nyeligen udgiorde et hcelt, udgior nu tvende halve, foin dog ligge 
jevnsides. Snart strikke de tvende halve Deele stg ud i en lige Linie, snart 
kaste de sig jevnsideS ved hverandre vexelviis. Dette Manöver sseer allene for 
at stide sig fra hverandre, og efter faa Igientagelfec paafolger Skismissen. Nu 
standfer enhver Deel lidet, er for nogle Aieblik roelig, synes al fole sin nye 
Stand, spiller med sine Forhaar og endelige» farer omkring i sin Virkekreds 
for at udsve sine Forfadres Haandteringer.

Hr. Trembley har forst i agt taget en Deelittg paa langs hos hans 
Klokkepolyp; jeg har og feet den hos denne og hos nogle andre Infusions
dyr, og allerede anmcrldt det for 10 Aar siden paa et andet Sted ^). Der
efter har ingen anmcerket den; og forekommer den meget sieldnere end DeelM- 
gen paa tvers. Hr. Baron von Gleichen, een af vore Tiders ffarpsig- 
tigste og ufortredenste Bemoerkere, erklcerer aldrig at have i agt taget en saa- 
dan, og paastaaer r) at enhver Foreening paa langs, som han i sil Skrift om 
InfnsionSdyrene havde antaget for en Parring, er et upaakvivleligt Slags- 
maal (men herom siden). Jeg vil derfor ved cl nyt Exempel vise, at Fort- 
plantelsen ved Deeling paa langs og har Sted skiont hos faa.

I Msdding-Vand og andensteds lever el cegformig, nedtrykt og gien- 
nemsigtige Infusionsdyr, fom jeg har kaldet Harefpillcr y). Det har fortil 
korte spillende Haar og bagril l«ngere Borster; invendigen sees hos nogle smaa 
klare Kugler, hos andre et Par storre og morke sphcrrisse Legemer t). Midt 
i den bageste Rand mcrrkeS hos nogle et lidet Indsnit u); delte sees at tiltage 
opad Kroppens Dlidte indtil den anden Endes Kant, saa at begge Stykker ikkun 
sammenhcenge i en Punkt v), der snart brister og efterlader tvende Dyr i scrd- 

vanlig

5) Verm. inf p. g.
>) Mi kross. Eindeck. s. 9Z.
s') Verm, infuf. p. Ry og paa ncrrvcrrmde Tab. I, s ir, • b c d,
r) Tab. i, f. ii, a.
tt) Tab. i, f. ii, b.
•v) s. st. c, d.
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vanlig Bcvcegelse. Da disse, nu adffilke, nyligen vare saaledeS med hver
andre foreemde, at de udgiorte et, uden ae nogen Mellemkant rncerkedes, og 
jeg tydeligen haver sect, ar Deelingen ril tog fra Bagenden op til Forenden, fa a 
kan det hverken have vceret nogen Parring eller noget Slagsmaal. Tvertimod 
tilkiendegive endog Hr. Goekes syveirde Figur paa den 7de Tabelle af hans 
Insektol-Abh. og selv Hr. von Gleichens anden Figur paa den 48de Ta
belle af hans mikroft. Entd. hvis de ere neiagtige, fom man ikke kan paa- 
rvivle, en Deeling paa langs neden fra, og ikke som den sidste vil, nogen Par
ring eller noget Slagsmaal, thi i saadant Adfcrrd flyde Kroppene ikke således 
sammen, at Mellemkanterne saaledes som i disse Figurer tabes.

Paa denne Maade flkeer Fortplantelsen blank Infusionsdyrene endog hos 
dem, som ikke have noget udvortes Organ, dog gives og nogle, som fortplante sig 
ved levende Unger. Blant dem, soniere forsynede med udvortes Redskaber, 
fortplante sig mine Spillere x) baade paa tvers og paa langs. Uvidenhed om 
denne Fortplantelfe har giort, at alle de, som have befattet sig med Infusions
dyrs Betragtninger, have troet at see dem parrede, da det dog hos de aller
fleste er en blot naturlig Deeling; og en virkelig Parring er saa Usikker, og saa 
overmande siclden, at jeg ikke uden efter langvarig og ofte igientagen Bemær
kelse har kunnet troe den at vare virkelig H06 de meget faa, jeg har opdaget den 5 
dog herom herefter.

Hos Snurrerne y) viser sig Fortplantelsen i sin fiorste Vidde, og ud
tommer al Beundring. Paa dein har Skaberen anbragt alle os bekiendt blevne 
Fortplantelftsmaader: paa tvers og paa langs, som Infnsionsdyr, ved 
Knopper, som Polypen, ved Skud, som Trcrer, og ved 2Eg og levende 
Unger, som Dyr asden synlige Verden. Disse forffiellige Maader i agt tages 
i sar hos forss'icllige Arter af Snurrcflcegten, nogle hos een og samme og paa 
eengong. Een mnelig Fortplantelfts-Maade var endnu tilovers, men hvorpaa 
intet Excmpel havdes: et Dyrs hele Oplosning i bare Unger, og dette viser os 
Klodevalleren * og Brysthiorneren **.  Da baade disse Snurrere og deres 
Phamomener ere ubckicndte, saa fortiener det her lidt omstcendeligere at auferes.

De

x) Trichodse. jy) Vorticellsp,
* Venn. inf. p. 32. ** s. st. s. 32-
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De fleste Infusionsdyr ere opfyldte med klare og med mørke Kugler af 
forssiellig Størrelse, ja deres hele Legemer synes ar vcerc sammensatte af kugel- 
agtige Moleculer, i hvilke de og for en stor Deel opløses; man maa altsaa 
vogte sig ikke at ansee ethvert kugelagtigt Legeme for 2Eg eller 2Eggestok. Et 
ovet Hie har ikke ondt ved at ssille det, som med Grund kan synes at vcerc 2Eg 
fra det kugledannede, som herer til Dyrets Vcesen; hint forekommer faa sicl- 
den, at det endog efterlader nogen Uvished. Atmindeligen ere de klare Kugler 
af de fleste Mikrographer blevne anseete for mindre Dyr, som vare opstugte af 
de større. De kunde let falde paa denne Tanke, da Draaben gemeenligen er 
opfyldt med en Mccngde af Monader z), Rundere a) og Bugtere b)t som 
alle mere eller mindre have en klar og kugcldannet Skabning, og af de større 
Spillere, Snurrere og Hvirvlere c), naar de ere eller komme paaGramd- 
serne af de Stromme, som disse giore i Vandet, fores imellem deres Haar, 
og ned i deres Svcrlg, hvor de med Heftighed omdcives og uden at nedstugeS, 
heel og holden udkastes.

Dette sidste have hine Bemcerkere deels ikke i agt taget, deels troet, at 
de Mindre virkeligen opflugteS af de storre, og liente dem ril Fode, hvilket Til« 
fcrlde dog er faa overmaade sieldent, at jeg med Vished allene har bemerket det 
hos een eeneste Art, fom jeg og derfor kalder Slug-Fladorm d\ Denne 
faae jeg at influge en Mcengde Rundere; jeg fulgte med mit Hie deres Ned
fart gienncm en kristalklar lang Madpibe ind i dens meget rummelige Vom, og 
da denne var vel tilflydt, giorde Fraadferen sig en langsom Bevægelse omkring 
i Draaben uden at røre de overblevne Rundere, og efter 2 Timers Promenade, 
i hvilke Fordoielseu ffecde, oven fra udgav paa engang den hele Masse af ud- 
suede Hinder.

HoS

r) Monas Verm. infuf p. 25.
ß) Cyclidium s. st. s. 49, 
£) Kolpoda s. st. s. 56.
c) Bvachionus s. p. s. 130.
d) Fafcicola feu Planaria Gulo s. st, pir, 2. p, 56
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Hos nogle fa o ere disse kugelagtige Legemer selv Unger, som hos Vryst- 
hiomeren e)z Valkerne/') og andre. De fsdes til Verden med Moderens 
Livs Tilfcektelse; Moderen synes nt vnre en blot klar Hinde, Hinden sprakker, 
Ungerne udvcrlte, og Hiiidens Liv og Bevcegelse ophorer. Disse Dyr ere, 
fa a at sige, blotte med Fosiere opfyldte Matrices; saaledeS ere mig og fore
komne i Planteriget Baxter, som ere blokke Frochuse uden andre Uendelige 
Deele.

Klode-Valteretl g) har isar dette forud, at man ikke sielden tresser een 
Matrix i den anden indtil tredie Led, eller Moderen kiendeligen frugtsomme
lig med Born, Borne-Born og Berne-Borus-Boru. Hvilken Forssiel paa 
Foranstaltningers, Tids og Midlers Anvendelse, inden visse Pattedyr og Traer 
blive i Stand til ot frembringe deres lige, og paa den Lethed og Simplicitat, 
med hvilken Fortplantelsen udfores hos Jnsllslvnsdyrene og hos SklMMel- 
arterne. Skaberen opnaaer et og samme Maal lige til med et, og giennem 
megen Detail og mange Omveie.

Hos Be.qger-Snurreren h}, der ligner en Kristal-Cylmder, opfyldt 
med sortladne Prikker, bagtil afrundet; og forkil afhugget, og hos hvilken 
SnurrehiuletS Haar undertiden famler sig c tvende Knipper , hvert til sin mod
satte Side, og bkinker ind ad, har jeg ned imod Bunden ikke sielden fundet 
4 til 5 sphariske TEg; deres Trindhed, Beliggende og Mangde hos andre 
af samme Art, tillod mig ikke at tvivle paa, at de jo vare virkelige 2Eg. Hos 
Puppe-Astangeren z) ere TEggene hyppigere, men om denne siden. 2Egge- 
stok synes jeg at have feet hos Torne-Snurreren k) og hos Kattc-Snurre- 
ren /); hos Krukke-Hvirvleren m) er jeg vis paa der.

Denne

e) Müllers kleine Natur hist. Schrift, i B. f. 15.
f) Volvox Verm, pars i, p. 2jj.
g) Vol v. globator s. st. s, 32.
F) Vorticella crateriformis. s. st. s. ioi.
7) Paramæciuru Aurelia. s. st, s. 54,
k) Vort.finta. s. st. s. 109.
Z) Vort. Felis. s. st. s. iog. nafuta. s. st. s. 101. bennt secs Tab. I, k. IV, e, b, c.
m) Brachionus urceolaris, s. st. s. 151.
Nye Saml. II. 25. J i
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Denne er almindelig i staaende Soer og Gadekicer, og er meget større 
end de andre, thi den sees af det blotte Aie, som en bevceglig hvid Prik. 
Om Foraaret har jeg sundet i dens kristalklare Legeme rrende store mørke Kugler, 
som Dyret ffiod ud fra sig, ligesom jeg ofte har seek, at Eenoierne med Magt 
have uddrevet deres '2Eg, hele TEggestokkcn og de levende Unger, uaar de nicer-« 
kede at Vandet manglede, og deres eget Livs Tilstettelfe var uundgaaelig. Om 
Hosten saae jeg, cit de morke Kugler vare blevne forte, og omgivne med en klar 
Hinde, og at de sadde i en Triangel uden om Dyrets Hale; ofte traf jeg le
vende Unger, i Stedet for disse '2Eg, at vedha-nge Moderens Hale. Kug
lerne vare for store til ar anfecs for enkelte Mg, og jeg fandt ved Moderen 
mere, end tre Unger. Endog hos nogle traf jeg fra een ril fiorten Kugler, 
dog saaledeS, at Tallet og Sterrelfcn var i modsat Forhold, nemlig: mange, 
hvis de vare smaa, og faa, hvis de vare store.

I den nsynlige Verden grandfer et Vidunder til det andet, og modes 
ved hvert Skridt: at see et Individuum fortplante sig ved ‘26:g, ved levende 
Unger, og ved sit Legems Decking tillige er det ikke noget befonderligt? Nais 
Deme have viist mig, at Naturen veed at udfore rrende faa forfkietlige For
retninger, som at lcrge Saar, at frembringe et nyt Hoved og at avle el Dyr 
i een og famme Ting og pan eengang. Ncese-Snurreren 7?) viser mig Mage 
til dette. Den kan paa eengang fortplante sig ved sin Krops Decking og ved 
levende Foster ud af det Stykke, den beholder tilbage, og ud af det Stykke, 
som skal astkeedigeS, og som er paa Nipper at blive et Dyr for sig. Jeg kan 
ikke komme ud af dette forunderlige: der opfylder Hoved og Hierre med saa 
mange uscedvanlige Billeder og Fornemmelser paa eengang, at man standser ved 
Valget, foler Sprogenes Armod og Udtrykkenes Svaghed. Jeg vil vove at 
giøre en Tegning af et faadant Aiekast, ffisnr den ved Detail og uden Tingenes 
Bevcegelfe vil taber meget af sin Styrke.

Man forestille sig et klar cylindriff Legeme, fortil en kiedelformig Aab- 
ning, i Midten en fremragende Spidse, paa Bredden bevægelige Hiehaar i 
den hastigste Hiuldreining. Dette foraarsagcr i Draaben en Spilling, lig So
lens Straaler paa Vandet, og hvorved alt det, som er i Ncerhcdeu, indsty- 

der
■n) Vert, paa Tab. i, f. III, s, b, sees den i tvende Stillinger
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der i den aabne Kiedel og atter farer ud af samme. Midt paa Cylinderen tit 
hoice og venstre ftes tvende spillende Haarbuste, som atter er en Virkning af 
en paa det Sted hiuldreiende HaarkredS, hvis Haar formedelst dens Hastighed 
ikke mcrrkeS uden i Sidekanterne. Imellem denne midterste HaarkredS og Dy
rets For- og Bagende skimtes endnu paa hvert Sted paa Sidekanterne tvende 
mindreVuste, og oven paaKroppen tvende klare Tverlinier lig flydende Beekke. 
Dette Billede frembringes ved Hiehaarenes langsommere Dreining. Altsaa 
fire Haarkredse, hvoraf de forreste og midterste have de lcengste Haar. Alle 
fire bevcrge sig paa eengang tillige eller forskielligen, og hver Kreds kan bevcege 
sig hastig eller langsom, enkelt, flere eller alle Haar efter Behag, ja give 
Haarene en forskiellig Tykkelse o). I de tvende Afdeelinger, fom den mid- 
telste HaarkredS gier, sees levende Unger/)), som inde i Moderen ere i fuld 
Bevcegelse. I det Hieblik jeg lod min Maler see dette Skuespil, fedte Mo- 
deren disse Unger til Verden. Levende Unger i et Dyr, som fortplanter sig 
ved Deeling, er atter el nyt Phänomen , som i vores synlige Verden ikke har 
noget fligt.

Jeg har paa et andet Sted viist, at Naiderne, som staae paa dennes 
Grcendser, fortplante sig paa tvers, og at de paa eengang ere frugtsommelige 
med 3 til 4 vedhængende Fostere af forskiellig Alder, og at disse atter, forend 
de skilles fra Moderen, dlive Modre, men alle disse Fostere ere Decle af Mo
derens Strakning, hvori de udvikles, og hvoraf de medtage en Deel, som 
Naturen igien erstatter Moderen. Ncrse-SllUN'eren derimod har Fortplan- 
telsen paa tvers tilfcrlles med Naiderne og mange af den usynlige Verden, men 
foder desuden levende Unger inden fra ud af sig, som syntes at vare de store 
Dyrs Fortrin, har undertiden Wg i sig fom de mindre Dyr p}, og har alde
les for sig selv at paa eengang fode dem af sil Legems ovre og nedre Part.

I i 2 Naar

0) Det fortlener at anmosrkeS, Hvorledes en cg samme TingS forssicllige Stsrrelse og 
Bevægelse asmaler i Hiet forfTtedige Billeder, og letteligen kan foraarsag« falsse 
Syner !)os drn titaalmcbige og hastig demmendl. Disse Hiehaar forestille 
(ter, pigget, Buste, Solens spillende Straaler, sagte flydende Vande og 
en Maanering.

p) Tab. i, f. IV, s,
O s. st. b.
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Naar man nu betragter, at hver Haarkreds har en vilkaarlig hurtig eller 
langsom Hiuldreining: at disse hos nogle Nwse-Smlrrere ere sire: at Ungerne 
i Moderen tillige ere i Bevcegelse: al Dyret svommer med megen Iilfcvrdig-- 
Hed til heire og venstre, valkende og tumlende frem og tilbage i alle muelige 
Vendinger, og at dette er en Skabning, mindre, end det mindste Seelgran, 
mon del ikke vare nok, uden at tanke paa de Fiedre, som behoves til at satte 
disse Hiul i Bevægelse: paa de Grunde, som bestemme deres hastige og mang
foldige Foranderligheder, mon det ikke vare nok til at blende det granseenste 
Hie, og til al stove den skarpsindigste Hierne. Efter kort Tid skille de Deele, 
som havde Haarkredse r), sig fra Moderen, for at leve i Frihed, og selv at 
dlive Modre. Saa'ledeS fortplante N^se-Siiurreme sig baade ved Dee- 
ling, ved levende Foster, og ved et levende Foster i den Unge, som den ved 
endeel af sin Krops ForliiS affattter uden selv at omkomme; og denne mange
artede Fortplantelse understotleS ikke (saavidl endnu vides) af noget levendcgis- 
rende Sperma eller ved nogen Parring.

De stilkede Snurrers focrplante sig fornemmcligen ved Deeling. 
Denne steer paa mere een Maade; jeg vil allene ansere den, som jeg har i agt 
taget ved Klase - SlMkperen y), fordi den viger fra de allerede bekiendte. 
Dette Jnfusionsdyr seer ud som et Trcee med mange fra een Stamme i Veiret 
staaende Grene. DctS Fortplantelse steer saaledes: en enkelt Snurrer, som 
bestaaer afen lang, lige smal Stilk, hvis eene Ende er besat med et beggerfor- 
mig Legeme, hefter sig med den anden i sin Frihed til ethvert i Veien liggende 
Formaal, hos Naturforsteren helst paa Glassets Vcegge. Af dens Legeme, 
eller ved Grunden af samme ndspire 8 ligesaadanne Veggere, frewstyde paa 
deres Stilke, og inden faa Timer siaae oprejste paa dem, og vise deres Haar- 
hiul i fuld Drejning. I kort Tid deele atter hvert af disse 8 Beggere sig i nye, 
fom efterhaanden opreifts paa Stilke, og disse nyfodte give igien nye Udstud 
af sig. Disse Stilke hefte ved deres Modres ligesom deres ved Oldemoderens 
eller den forste Stamme.

Saa

r) Tab. i, f. IV, c.

s) Vort, racemofa. f. st. s. 12g. denseeS Tab. 1, f. V, 1, b.
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Saa besynderligt dette end er, kan det dog ikke saa fardeles standse os, 
da det har saa megen Overeenstemmelse med der vi, ffionl i der storre, dagli- 
gen see i Va-xtriget. Stilkene af forste og anden Afkom og saa fremdeles til
tage i Lcengde i Forhold til deres Alder, ligesom Greene paa Trceer, men 
Oldemoderens Stilk, som har mistet sit enkelte Begger, er bleven alles Stamme 
og bcerer dem alle, beholder sin forste Lcengde. Efter nogen Tid bliver man 
vaer, at nogle Greene have tabt deres spillende Beggere, og endeligen, al alle 
Begger ere forsvundne, og da sees Stammen med dens Greene saa nogen som 
et Trce, der mod Vinteren har ladet sine Frugter og Blade falde. Til samme 
Tid findes Vandet opfyldt med omkring svcermende stilkede Snttrrere, der sege 
Steder at faste sig paa for at avle nye Kolonier; jeg saae og strap derefter Glas
set invendigen mangesteds besat med disse Stamm-Modre, der ligesom hine 
deelede sig i blomstrende Unger. Det, som meest satte mig i Forundring, var 
folgende uventede Bemarkcl.se: ester 5 eller 6 Dages Forlob saae jeg, at det 
aflovede Trcecs Stilke havde skudt nye Beggere, og at den gamle Stamme og 
Greene vare i fuld Blomster. Endffiont jeg i Forstningen ikke vilde lroe, at 
det var det nyligen ofiovede Trce, kunde jeg dog ikke vel bedrages, thi det 
Mcerke, som jeg havde sat ved den Klase-Snurrer, paa hvilken hele Bemcer- 
kelsen var ffcet, viiste, at der var den samme og ikke nogen ny Kolonie, des
uden sogte jeg forgieveZ paa hele Glassets invendige Vceg uden at finde noget 
Trce, som fattedes sine Beggere.

Altsaa en ny Lighed mellem Dnr- og Vcrxtriget, thi ligesom Trceerne 
tabe de gamle Blomster, Frugt og Blade, og fatte nye, saaleves lesne sig de 
gamle Beggcre eller enkelte Snnrrere fra deres Stilke, og fra disse udskyde igieu 
nye; eller, ligesom det affaldne Frekorn spirer i Jorden, eller som hos de 
fosterfod,nde Planter allerede paa Stammen, saaledeS udvope endog paa de 
af Moderstammen fremskudte Beggere nyere, som losstide sig, fare omkring i 
Vandet og fatte nye Kolonier, dog med den store Forffiel, at K-lase-Sn.ur- 
reren har et dyriff Liv, sine DeelcS vilkaarlige og hensigtende Bevcrgelser, og 
Fremfart fra et Sted til andet.

Den forekommer saaledeS i en dobbelt Tilstand, enten enkelt og eene eller 
sammensat af sine paahangende Born til i tredie Led. I forste Tilfalde svom- 
mer den omkring ligesom de andre stilkede Snurrere, hefter sig for nogle Hie- 

I i 3 blik 
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blik hist og her, indtil den foler sin Fortplantelfes Drivt, da den fasthefter sig 
engang for alle for i cn brillant Rulle at opfylde sin Tilværelses store Hiemed. 
Hvad er Diglernes ynkvcerdigen i Greene udvoxende Daphuis mod en i mun
tre organiske Visener udfpirende KlasefttUrrer. I det andet Tilfalde trek
ker sig en enkelt Green med sine Stilke tilbage, eller flere klaseviiS, eller alle 
paa engang og i Hast ned til Spidsen af deres Stamme, og igien ndstrcrkke sig 
i et Aieblik, og udbrede sig i lange, lidet hängende, Perlesnore. Stammen selv 
bliver beständigen udstrakt uden at trcrkke sig tilbage.

Skcrlftlttrreren Z-) fortplanter sig ved Knoppe. Den ligner meget 
Klasesnurreren, men ba-de Stammen og Greenene ere stive og beie sig 
ikke tilbage; begge ere besatte med smaa klare Skicel. Hr. Trembley, og 
Leenvenhoek lange for ham i et Brev til Churfyrsten af Pfalz tt), (hvil
ket Hr. Trembley og hans Ven Hr. Bonnet, der i forffielliqe Skrifter 
igienkage dette Scersyn, syneo at have overseer) vil have bemerket, at disse 
Skcrl falde af og frembringe unge Ska'lsnurrere. Saaledes ligne de min 
Skcelpolyp v), hvis Unger tydeligen sees ide om Stilken klaseviiö hangende 
og affaldende fficrllignende ^Eg.

Vi tiende det i vores synlige Verden til alflags Fortplantelfe og Frem
avl almindeligen nedvendige Middel af tvende KisnS Forbindelse. Vi veed, 
at hvor og naar denne hindres, de enkelte VceftnerS Tilblivelse formindskes, 
og, naar den aldeles mangler, Arternes Tilværelse ophorer. Nogle, men 
yderligen faa, synes herfra ar vtre privilegerede, faasom Bladlusene ogNai- 
derne, men hine ere det ikkun for en Tid, thi de udklttkke ogsaa, fkiont mere 
sielden, vingede Hanner, fom i een Parring befrugte Moderen og hendes til
kommende Doure i femre Led, og hos Naldmie gier Fortplantelfen ved deres 
Legemers frivillige Deeling Kionnet og dets Forbindelse med hinanden mindre 
nodvendigt, fkiont den hos nogle faa fundne Kuglemasse og et hos andre ligefaa 
sielden opfvolmede Indlem x) neppe lader tvivle om, at jo disse ere modne 

Hanner

t) Vor ticel la anaflatica. Verm. 139.
7<) Epift. arcan. nat. 96.
V) Danm. og Norges Dyrhistorie, 1 B. f. 11, t. IV.
X) von Wiirmern, s. 43.
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Hanner og hine ceglaggende Unger, og at Parringen her ligesom hos Bladlu
sene bliver efter et bestemt Mellemrom nodvendig kilen nye Parring, der kan 
sttlte den stillestaaende Fremavl i friff Gang.

Om og Parringen har Sted i den usynlige Verden hos de for det 
blotte -Aie umoerkelige Dyrarter, er det store og uafgjorte Sperömaal blant 
de faa Naturforffere, som have havt Taalmodighed nok til nt befatte sig med 
disse smaa Skabninger. Deres ovenanforte mangeflags Fortplantelfesmaader 
synes at giere den unedvendig; dog kunde det ikke feile, at de, som holde øict 
til en Linse, der forsterrer mange tusinde gange, blaut store Svcrrmer af en
kelte Dyr jo ogsaa maatte bcmcerke nogle faa, fom hcengte sammen eller som 
syntes nt bestaae af tvende y\ Man kiendte ikke nogen anden Aarsag til 
tvende VcesenerS noie Forcening end Parring eller Fsdsel, og, da uran her 
saae dem at vcere lige store, var Parringen rigtig. Ikkun et stankt og utrcette- 
ligt en ufravendt Opmcerksomhed paa et blant mange omsvommende Dyr: 
cn evet Behcendighed nt bringe ved hver Dyrets Fart til alle Kanter den Egn 
af Draaben under Aiepunkten, hvor det i et Hieblik opholder sig, og endeligen 
den Lykke, al det ikke ffyvler sig under et paa Skroget flydende Slsvgran, 
kunde formane Naturforskeren til nt mrStcruke dette Samgvem, og dets Forfol« 
gelse fra en vacrblevcn Sprcrkke til Adffillelscns Fuldbyrdelse, kunde allene over
tyde ham om, nt det hos de fleste var en Fortplantelse ved Deeling.

Dette Sårsyn blev, fordi det var usædvanligere, og syntes mere 
simpelt, ligesaa interesserende, som Parringen, men mere troværdigt, fordi 
man erindrede sig Polypens Deeling, lignede Infusionsdyrene, ffiont med 
Uret, ved denne, og havde out ved at tiltroe faa smaa Skabninger en saa mang- 
foldig Foranstaltning af Organer, som tvende Kien udfordre. Men, mon 
cn Fortplankelse ved Deeling behevcr mindre? er det lettere at give et Hale
stykke en Ferdcel med Hoved og el Forstykke en Bagdeel med Hale, end at af
lede et heelt tredie fra tvendes Parring? Sandt nok er det, at hvad Mikrogra- 

pherne

' j’) Man tresser og nogle, som bestaae af flere, men disse have enten forsamlet sig tif c ti 
Tid, og i ct vilkaarlig Tal, fo in Monaderne, nogle Strcrkkere og nogle Snur- 
vere, eller c ve fra deres forste Tilblivelse nden Forandring, og i deres Vcefen Kugle
samlinger, som Brysthi^rncren 05 Druevcrlleren, 
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pherne hidtil have anseet for Parring, neppe har varet andet end Fortplantelse 
ved Deeling 2-), dog tor jeg, i hvor noie jeg hos mange har fulgt denne Dec
king, og hvor meget jeg har paastaaet, at de hidtil angivne Parringer ikke vare 
andet end blotte Deelinger, ikke nagteJnfusionsdyrene i Almindelighed alPar- 
ring. Jeg havde i far hos Puppeaflangeren og Loösp ille ren feet og an- 
market saadanne Syner #), som jeg ikke kunde forklare for Virkninger af Dee
ling, og derfor blank Beviserne for Infusionsdyrenes Dyrrettighed anfort 
nogleS (fElønt meget faas) upaatvivlelige Parring.

Dette tildrog mig en ikke grundet Erindring af den beromte Italiener, 
Abbe Ndffeedi/ men denne ligner en anden af samme brave Naturforsker, og 
vil have lige Udfald. Jeg vil forst anfore denne anden, fordi den foranledi- 
ges ved et mikroskopisk DyrS utvetydige Parring, som Hr. Roffredi omstande- 
ligen beskriver, og derved, skiout han, for at vare den forste, der har i agt taget en 
virkelig Parring, straber at giore min Satning om nogle faas Parring tvivl
som, mod stn Hensigt beviser dens Rigtighed, og siden vil jeg bestyrke Infusions
dyrenes Parring mod en anden stor Naturformer med Exempler. Je ne 
fa urois douter, siger han i sin grundige, men vidtløftige Afhandling om 
Aalstccrkkeren b}, que M. Muller n’ait vu Fanimal, dont il s’agit, 
qu’il n’ait de plus obfervé la partie, quc je viens de decrire, & 
qu’il n’ait confidere tout eet appareil, que comme une petite 
portion du fourreau de Fanimal, dont, feion eet Obfervateur, 
il fe depouille, comme font les ferpens & les autres infeéles. 
On pourroit done foupeonner que dans le fond je n’ai vu, que 
quelques petits debris du fourreau de Fanimal; fur quoi ma re- 
marque fera fort courte. Rien de plus facile, que de prendre 
le change dans ces fortes d’obfervations, fur tout lorfquon ne 
cherche pas å eclaircir les doutes. Exuvias, dit-il, uti ferpen• 
tes & plura infectorum exuere fufpicor.

Hr.
z) Derfor sagde jee i min Hi ft. Vermium r, p. 11. Hujus partitionis ignorantiae 

debentur fpeélacula coitus & cohæfionum, quotquot prædieåre a Leeuwenbokt• 
ad experienti (limum Wrisberg infufiorum commentatores,

n) Venn, i, p. 56 & 87.
b) Rozier oblcrv. fur Ia phyf, 1775, Vol, 5, p. 215.



M. Om Jnfusionsdyrenes Fortplantelsesmaader. 257

Hr. Roffredi har ikke noie nok lagt Marke til det umiddelbar paafol- 
gende: individua enim, quorum antica & poflica pars pellicula 
proflante hyalina, vaginulam fimulante, oblita erat, obfervavi. 
Hvo kan i disse Ord finde neget tvetydigt eller nogen Tvivl, som behover at op
lyses! hvad andet end en alt for flygtig Låsning og en ved sin Opdagelse af 
AalestccekkerenS Hankiöll forrastet Eftertanke kan af disse Ord uddrage, at 
jeg har anseet Hankionnets Avleredstab for et lille Stykke af den af- 
studte HaM. Mit ene Udtryk, at den forreste Deel ogsaa har en saadan frem- 
staaende klar Ham, stulle ellers have været nok til at til intetgiore denne Bestyld- 
nings ferste Tanke. Dog Hr. Rostredi har siden efter selv feet, at Aalestrak-- 
keren, saaledes som jeg beretter, stifter sin Hud, og ladet mig stee Ret i en 
seenere Afhandling c). Endstiont jeg ikke endnu har feet Hanlemmet hos Aale- 
strcekkerne, hvor Utallige mig end ere forekomne, er det dog saa langt fra, at 
jeg vil ncrgte dets Tilvcerelse, eller omvendt troe, at Hr. Rossredi har antaget 
et Stykke af Halens gamle Hud for HanlemmetS Tilbehor, at jeg meget mere 
kan bestyrke denne Bemærknings sandsynlige Rigtighed med andre aaleartede Or
mes tydelige Hanlem; jeg har seet det hos den sieldne Tnchuride d) i Men- 
uestet, og ladet det aftegne hos Strandhcktteormen e), og hos en ubekiendt 
Hcrsteorm/).

Naar man finder Han- og Hunlemmer hos Dyr og Planter, kan man 
ikke tvivle om, at de jo parre sig, thi om end begge ere i een Person forhaan- 
den som hos mange Tvetuller, tiender man dog neppe med Vished noget Dyr, 
som til at frembringe sin Lige er sig selv nok, naar man undtager Fortplantelsen 

ved

c) Rozier obferv. 1776, Vol. 7, p. zFz. J’ai reconnu par la fuite, que le 
foupcon de M, Muller n’étoit pas leu lement bien fonde, mais que de plus 
on pouvoit le faire paffer en fait, puisque depuis il m’eft arrive plufieurs 
fois de voir des anguilles fe depouiller de leur fourretu fous mes yeux*  
6tibog flere JnfuflonSdvr, som Hvirvlerne, den lille Bi^rn og andre have 
for mit Sie aflagt dereS gamle Hud.

<i) Naturs. 12 st. s. 182.
e) Danmarks og Norges Dyrhistorie, 1 B. f. i6z, t. XXXVIII, f. 11.
f) Strongylus equinus. Tegninger ril den d. og n. Dyrh. t. 42. Hannens Hale

er forftct med en M«ngde af de besonder ligste Organer.

t7ye Saml. II. 25, K k
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ved Knopper, Aficeggere og Decking, der dog trcenge til Forfriffning ved en 
formelig Parring. Endog hvor man ikke seer disse Lemmer, har man Grund 
at flutte til Kionnets Forskellighed og en deraf flydende Parring, naar man 
hos en og samme ArtS enkelte finder Forffiel i de indvortes Organer, TEg hos 
nogle og ikke hos andre, saaledeS som det er msdt mig hos Kratserne^) og en« 
deel andre Ormearter. Ei heller kan man ncegte, anvende Dyrs Foreening 
er en Parring, ferdi man ikke kan angive hvilket er Hannen og hvilket Hunnen, 
siden endog hvert for sig kan vcere baade Han og Hun, faa lidet som man kan 
paastaae, nt tvende Dyrs Sammenhamg er en virkelig Parring. Heri maa 
man hos de Dyr, som fortplante sig ved Decking, vare faa meget mere vaer- 
som, som Adffillelsen ffeer langsomt og et Dyr folgeligen i nogen Tid har An
seelse af tvende; man maa derfor vare neie bekieudt med DyretS Deckings- 
maade for at kunne udsige hvilken Sammcnhceng er den sunde Parring. Og 
da denne efter min egen Paastand er sielden og formedelst Fortplautelscn ved 
Decking ofte underkastet Tvetydighed, saa paaliggcr det mig faa meget mere 
noie at bestemme de Arter, hos hvilke jeg troer at hare seer en virkelig Parring, 
eg at angive de Grunde, som stadfæste den.

I min Hiftoria Vermium har jeg tillagt Losspitlereil og Puppe- 
-flangeren en saadan Parring, og efter sammes Udgave er jeg hos den sidste 
end mere bleven overbeviist derom, og desuden har jeg i agt taget den hos nogle 
andre Arter. Men, forend jeg befatter mig med dens Beskrivelse, maa jeg er
indre, at ligesom IufufionSdyreue deele sig baade paa langs og paa tvers, skeer 
Parrmgen ogsaa hos nogle med jevnsides og hos andre med efter en lige Linie 
liggende Kroppe. Derfor kan en Decking lcmeligen allstes for en Parring og 
en Parring for en Decking, naar man ikke bliver enhver vaer i sin forste Be
gyndelse, eller noie marker de ved Parringen sædvanlige Syner, thi i begge 

Til-

X) Videnff. Selsk. Skrift. 12 D., s- 223-56, f. 1 — 4. Danni- og 97. Dyrhist. 
i D. s. 152-160, t. XXXVII. Og ben store Svinekratser,Hun er fuld af 
meget smaa ZEg; denne Krakser har i sin Forende tvende inbvtnbigcn nedhcrn» 
-ende nydelige Vcrndeler, føm Hr. D. Sieseke i Hamborg i et Brev til mig 
ssrst har anmoerket; be tietie i mine Tanker til at tilbage træffe Ormens Snude, 
ligesom dr i min DyrhistorieS iste Bind annnetfebe Str«nge hoS L^gtekratseren.
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Tilfalde svemme de paagieldende omkring i Draaben, dog med fierce Munter
hed i Parringen. Det sikkerste Skicelnemcerke mellem sig jevnsides parrende og 
sig deelende Dyr synes ot burde sindes i de forsteg Droihcd eller Bredhed, og 
i de sidstes Smalhed, Da disse, hvoraf et bliver tvende maa vare smallere end 
hine, der ere tvende udeelte hele; men her moder et et nyt Eyn, fom iud- 
skranker dette Markes Almindelighed, da ieg har bemarkct, at nogle Infu
sionsdyr parre sig, sorend de ere fuldvsxne, og ikke deele sig, forend de have 
opnaaet deres stsrste og fulde Vaxt.

Lossvitleren /-) horer blant de meget fmaa Infnsionsdyr, og markes 
ikke i de i Glas staaende Vande forend efter nogle Ugers Forlob. D^n ligner 
ved forste Siekast den Eeiwiestegt, fem jeg har kaldet Lynceus, har et 
krumt Nab og Haar under Nabbet, er for oven afrundet og for neden aftlkaa- 
ret ligesom navnte Eensier, men skiller sig fra dem deri, at den er nogle tu
sinde gange mindre og fees ikke med det blotte Sie. Paa den ene Flade er den 
lidet ophavet, paa den anden udhulet: for neden mod Nygen bugtet og mod 
Bugen befat med faa Borster, fom Dyrtt efter Behag kan ffiule og 
fremstrakke. I dens klare Krop fees et klart Nor, som fra den Vinkel, fom 
Ncrbbet gisr, boier sig ned til de midterste Indvolde, der tillige med Roret 
hyppigen bevceges. Mod den fremmerste Rand fees et andet Ror paa langs; 
dette er ikke siclden opfyldt med en blaaagtig Vcedfke. Den ligger gierne med 
dens ophcevede Flade paa Bunden af Draabcn, og fremffyder sig i cn lige Li
nie faa langt som dets Krops tredobbelte Langde, men viger sirax med nogen 
Heftighed lidet tilbage. Nogle traf jeg fammenhcrngcnde paa denne Maade: 
Kroppens nedre eller brede afssaarne Kant vendte mod hverandre og hcengte sam
men med nogle udstrakte Redskaber, thi Kanterne, fom ikke vedrorre hinan
den, havde et Mellemrom mellem sig. Hovederne med Ncebbene vendte til de 
modsatte Sider, og laae længst fra hverandre. I denne Stilling bevcracde de 
sig af og til ikkun lidet, og skildres ikke ad, dg Draaben uddnnstede og Doven 
paafulgte.

Kk 2 I

h') Trichoda Lynceus, Verm, i, Tab. I, f. VI, a> b.



26o M. Om Jttfusionsdyrettes Fortplantelsesmaader.

I mit ovenmeldte latinske Skrift ansaae jeg denne Foreening for en 
Parring, hvorved Hr. Roffredi finder for godt tit giere folgende Anmcrrkning: 
M. Muller eerie dans fa prefare p. 7 quid, quod coitum paucis- 
fimorum haud dubium. Je ne vois dans le corps de fouvrage
qu’un feul endroit, auquel fon a (ferti on piiiffe fe rapporter, qui 
eft å la page 87> ou l’auteur parle de l’animalcule, qu’il appelle 
trichoda linceus. Men han har overseet det andet Sled f. 55 hvor jeg an« 
fører et Soer fy n hos Puppeoffaugereil/ dog uden tit vove tit bestemme det, 
fordi mig nokfom manglede Bcmwrkelfer, i disse Ord: fiepe duo longitu- 
dinaliter (parallele) cohaerentia offendi & tum figuram 7 D. 
Wrisbergii quodammodo referebant, cohafionem duodecim horas 
obfiervavi, nec tamen fulcus, quo uniebantur, uti c lar iff. auctor 
•videre arbitratus, in meis evanuit, quin potius margines utrius- 
que corporis laterales Jemper pellucerent, corporaque fibi invi
cem impofita, medio cohaerentia, antice <y poflice difiarent, 
plica laterali alterutrum in medio parumper involvente. Om 
Losspillerens Parring havde jeg fagt: quaedam in copula deprehendi; 
genitalia fit a fiunt in finu marginis infimi; hac in conjunctione 
ultra corpus porrecta fipatia inter utriusque corporis margines 
vacua relinquunt, ipfiaque animalcula in aCtu plagam oppofitam 
fipectant; ne quidem imminente morte difijolvuntur. Her tilfeier 
Hr. Roffredi denne Erindring: fobfervation, ce me fem ble, n’eft 
pas fuffifante, pour qu’on ait 1c droit de la confondre avec la 
confequence, que l’on en tire. Chacun de ces animalcules a-t- 
il les deux fexes? For at bevist, at Bemærkelsen ikke var tilstrackkelig, burde 
Hr. Noffredl have viist at den kan modtage nogen anden Forklaring, men i 
detS Sled spørger han, om hvert as disse Dyr er en Tvetulle? Sandfynligen exe 
de det, men om Kionnct var deckt imellem dem, ffulde de derfor mindre kunne 
ansteg for at vcrre parrede. Vil han da ikke antage nogen Parring uden hvor 
han feer Fødsels og Avlelsts Organer? at opdage disse hos faa overmande fmaa 
Dyr er meget uventeligt. Hvorfor mon Hr. Roffredi i et Skrift, hvor han 
bekiendtgier fin smukke Opdagelse asAalestecekkernes Parring, som han kalder 
un fait jufqu’ici inconnu dans tous les animalcules microfcopi- 

ques,
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ques, har faa ont ved at antage det af mig anforte for en Parring! har jeg dog 
desuden aabenbarligen viist Kuglevandspindelens k) og den mindste Cy
clops /) Parringer, som nersten ere mikrostopiste. Men, fan blev hans Op
dagelse ikke un fait jufqu’ici inconnu —.

Og er det klart, at Losspillerens Sammenhæng ikke kan have sin 
Grund, i nogen Fonplantelse ved Deeling paa tvers eller paa langs; thi i forste 
Tilfalde maatte Ungens Hoved ester al Analogie narwest vedhcrnge Moderens 
Bagdeel, og i sidste maatte begge Paner eller Dyr ligge jevnstdes ved hveran
dre, Hoved ved Hoved og Hale ved Hale, men her ligger Hale mod Hale og 
Hovederne, hver i sin modsatte, yderste Ende. Desuden havde hvert Dyr 
dets fuldvoxne Slegtningers ftedvanlige Storrelse. Hvad andet kan det da 
vare end Parring og de Organer i Bagenderne, med hvilke de vedhangte hver
andre, deres Avle- og Fodfelslemmer. Af det den enes Ncrb vendte til hoire 
og den andens til venstre Side, er det troeligt, at de som Sneglene i den syn» 
lige Verden, ere Tvetuller, kosspilleren traf jeg i adskillige fer st Vands 
Infusioner, dog mindre almindeligen end der nachfolgende Dyr; den er ikke til
forn af nogen Naturformer blevcn bemcerket.

Puppeaflangeren 7/2) er et af de almindeligste og storste Jnfusionsdyr i 
de ferske Vande og kan ikke vel ungaae de Naturelskere, som finde Behag i 
Mikrostopiste Betragtninger, dog har man sagt os meget lidet om den. Hill 
er den forste, som korteligen har bestrcvet og aftegnet dette Dyr; Ellis kalder 
det Vol vox Terebella; Hr. Wrisberg har og en Figur, og Hr. Baron 
Von Gleichen har noglegange astegnet det under Navn af Pantosfelthier. 
Jeg har beholdt der Hilliste SlegtSnavn Paramæcium, af Vers aflange Ge
stalt kaldet der paa danst Aflangeren, og af denne Ans udvortes Lighed med 
de Pupper, i hvilke Fluer og andre Insekter omstiste sig, udvalt det trivielle 
Navn Puppeaflangeren.

K k 3 Den

i) Hydracb. paluftr. p. 2g, t. i. f. i — 5, Hydrachna globator,
Z) Cyclops minutus. Zool. d. prodr. 2409.
w) Tab. ii, f. VII, a — f.
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Den er, som sagt, astang paa Siderne, lidet sammentrykt, meest mod 
den butte Forende, hvor den undertiden synes trekantet; bagtil er den noget 
trind, og Enden lidet tilspidset. Forfra indtil midt paa Kroppen ffinueS en 
Fure, som udgier delte Dyrs specifice Karakter. Gemeenligen er det saa 
giennemsigtigt og hvidt som Kristas, i fæv de mindre; nogle af de storre have 
et guult Skicrr, som nok har sin Grund i en forftiellig Fede. Invendigen 
er den opfyldt med Kugler af ulige Storrelse: i nogle faa saaeö tvende meget 
store; om disse allene vare Dyrets TCg, eller alle vare TCg af forff'ieklig Mo
denhed, er vanffeligt at aftstore, da Bemcerkelfer hos andre JnfusionSdyr tale 
for begge Dele; maastkee de vare Festere, fem vare ncer ved at udklcekkes le
vende. Der er os ikke fremmed, ar de mikcoffopisse Dyr til en Tid udlcegge 

ril en anden levende Unger.
Ikke siclden tresser man tvende, som hcenge ved hverandre enten med 

tvende Ender efter en Linie 77), eller Krop ved Krop i en jcvnsideS Stilling o). 
Paa begge Maader pleie Infusionsdyrenc, som sagt, at deele sig i tvende; 
om begge disse eller een af samme eller aldeles ingen ogsaa hos Puppeastan- 
geren sigte til Forkplantelse ved Deeling, eller den ene er en virkelig Parring, 
fortiener en noiere Undersogning. Vi vil ferst betragte dem, som i en udstrakt 
Lcengde harnge een efter den andens Ende. Disse begge tilsammentagne ere 
ikke storre eller lcrngere end een fuldvoxen og enkelt p). Paa-a g te vi dem med 
Taalmodighed, see vi, ar de ikkun langsomt styrte sig fra et Sted til del an
det og ofte ligge stille: at Sammenheengelftslinien bliver mindre: at Frastan
den paa begge Sider tiltager: at de nu hcrnge ved hverandre allene i en Punkt, 
og endeligen soslades. I denne Tilstand er det forreste Dyrs Bagende, og 
det bageste Dyrs Forende bredest, som det og bor vcrre, fordi det enkelte Dyr 
er i Midten bredere end andensteds, og Begyndelsen til en Fure i det bagerste 
Dyrs Forende mcerkes allerede forcnd Adskillelsen. Etter samme udvoxor ders 
Forende og det forrestes Bagende i Moderens scedvanlige Gestalt og af et blive 
tvende fuldkomne Dyr. Deler altsag klart, at delte Sammenhceng ikke er 

' nogen

tt) Tab. i l, f VII, c.
O) s. st. d, e, f.
P) f- st- a> b.
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nogen Parring eller Lyst og Leeg, Kamp og Strid, paa hvilken Formeening 
man har kunnet falde og virkeligen er falden, men Kroppens Deeling paa tvers 
til tvende Dyr.

En faadan Deeling paa tvers har jeg mcrrket hos ikke faa andre In- 
fusionSdyr; jeg maa allene herved erindre, at et tredie Dyrs Tilkomst for at 
befordre Deelingen er unaturlig, og maa ofte, hvor mange Dyr findes i een 
Draabe, uden Hensigt forekomme, og at jeg aldrig har feet tvende eller flere 
6t flyde sammen til et, fom de Hrr. Wrisberg og von Gleichen adskillige gange 
vil have feet q), men ofte, at af et er blevet tvende.

Noesel troede, at Naidernes Sammenhceng, som jeg har beviist ntr) vcrre 
en Fortplantelse ved Tverdeeling, havde sin Grund i et Fiendssab, dergiorde, arden 
ene Naide bed sig fast i den andens Hale, og Baron von Gleichen anseer i hans 
smukke og vigtige Skrift mikroskopische Entdeckungen de Dyr, som nasten have 
fuldendtDeclingen ligeledes forFieuder, die sich/ wie ein Paar sich verbissene 
Hunde, herum walzen j), og dommer ikke bedre om nogle andre t), som 
han äussrer, der i mine Tanker synes at sigte til en Parring, At saadaut 
ikke kan gielde om vores i Deeling vcrrende Pttppeaflanger sees ved forste gie
kast, da den i ForeeningSstedct er bredere, end nogen af de enkeltes For- eller 
Bagende. Om det kan siges om de i Parring vcerende, vil vi herester kunne 
bedemme. Forhaanden haaber jeg at vise, at de Dyr, som Hr. von Glei- 
cheu ansecr forat vcere i Slagsmaal, ere befattede med deels at fortplanke sig 
ved Deeling, decks at parre sig.

Nogle gange og hos nogle Infusionsdyrarker har jeg bemerket en Sprcekke 
midt i Dyrets Bagende, og sect, at denne Sprcrkke har tiltaget giennem hele 
Legemet indtil Forenden og deelet Kroppen paa langs i tvende Deele, saaledes, 

at

-) Dette sees i vores nwrvarenbe Figurer Tab. I, f. I, b. TI, e, d. Tab. II, f. 
VII, c. og i Hr. voir Gleichens Abh. über die Saamen und Infusions- 
thiergen r. 17, f. i g, 19, 20 og Fig. 15, 16, 17, dog neppe, svin han vil, 
ar af l5 og 16 er bitven Fig. 17, nun heller omvendt, «f af 17 er bleven 
16 og 15.

r) von Würmern, Tab. 1, f. 1—4.
s) Mikroskop. Entdeck, s. 99, t. 48, f, 1, 2, 9.
t) sammesteds Fig. 6, 7, 10, 11.
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at disse allene hcrngte ved hinanden i en Punkt med Forenden og endeligen pil
tes ad, ligesom de og sees i Hr. von Gleichens 2den og zdie Figur og i vores II 
Figur C, d. Jeg saae begge Stykker forend Skilsmissen i deres heftige Bevce- 
gelfer snart at giere en spids Vinkel, snart at strikke sig lige ub i en Linie, og snart 
at kaste sig korsviis over hinanden, som i hans 6le Figur, ikke, soin han siger, 
for at kcrmpeö, men for af et Dyr at blive tvende, faaledeS som jeg oven til 
har viist. Og viser Forendens Saiumenflydelse uden nogen Mellemrand, saa- 
ledes som i hans 2den Figur, ar det ikke kan vcrre tvende Dyr, som brydes, 
men maa vcrre et Dyr, som er nar ved al fuldfore Deelingen og at blive tvende 
som i hans tredie Figur.

Endffisnt Hr. von Gleichen i hans msisommelige Skrift von den 
Saamen und Infusionsthierchen s. 87, c. 23, £ g, 9 med megen Sandsyn
lighed anseer de tvende Dyrs Sammenhcrng for en Parring, igienkalder han 
det dog kort derefter u), og holder der for en modvillig Kamp og Strid, fordi 
de svemme og valke sig hastigere end sa-dvanligen. Hvorfor dette heller skal 
skee af Fjendskab, som han foregiver, end af Spog eller Elskov, infeer jeg 
ikke. Ellers synes han at vcrre bleven forledet til denne Formeening af Ellis, 
med hvem han troer, at en Deeling meget sielden finder Sted, og at den for- 
aarfageS as en Saarelfe, som det ene stridende Dyr vedbringer det andet v). 
Jeg begriber ikke, hvorledes disse tvende brave Mikrologer have kunnet vedblive 
en saadan Tanke, thi foruden at de, faa lidet som jeg, nogensinde have bivaa- 
net en saadan Saarelse x), synes Infusionsdyrene ikke al have faadanne Or
ganer, fom kunne til veie bringe den, og, om end faa var, har man da no
gen Erfaring, at el Saar i Enden eller paa Siden har tiltaget lvers igiennem 
Kroppen uden at udbrede sig til Siderne og dcelt den i tvende sig efter kort Tid 
aldeles lignende og levende Kroppe? Og, naar de ere stridende Dyr, hvad skal 
da det traadsormige vcrre, som i det Aieblik de adskilles sees at have forbun

det

«) Mikrost. Entdeckung, s. 98.
r>) Saam. und Jnfufnsionsthierch. s. 86.
x) Vel er mig, bog ikke efre, forekommet et og andet JnfusionSdyr, som syntes at 

vcrre beskadiget eller afbibt, men det var sikkert ikke skeet af nogen decs Slegt- 
ninge.
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det dem? Gier ikke dette, og det ene Dyrs mindre Gestalt i hans 7,10,11 oz 
15 Figur, at man snarere maa holde dem for tvende Kisn i Parring.

Men vi komme tilbage til vores Puppeaflanger, hvis Sårsyner vil 
give disse Dyrs Parring den stsrste Sandsynlighed. Vi have seek tvender 
Sammenhcrng ester en Lime og neppe blev der nogen Tvivl tilbage at dette 
jo var eens Deeling i tvende. Sikkerligen vilde jeg have i agt taget den for*  
restes Bagdeel nt tilspidses og den bagestes Fordeel al suldfore den begyndte 
Fure, hvis jeg efter Adskillelsen havde kunnet folge dem; dog dette har jeg ty- 
deligcn seek paa ovenansorte Pcerebugter og andre. Endnu oftere sees tvende 
Puppeaflangere at hauige Krop mod Krop jevllsides sammen, eller med 
Kroppenes Fordelle i den modsatte Fure at insiurte hverandre y). Da de sam
menhængende ere mindre og klarere end nogle af deres i samme Draabe levende 
Sodffende, kunde man letteligen antage deres Kroppes Frastand oven og neden 
for cu Begyndelse til et Dyrs Deeling i tvende paa langs, men, naar man til
lige seer mange enkelte af lige Sksrrelse med hver af de sammenfoiede, og seer 
Bug og Bryst saaledcS indflutkede i hverandre, at Randen af den enes Krop 
ftkimteS giennem den andens, som ikke saaledeS har Sted ved de sig paa langs 
deelende Dyr, da kan man ikke tvivle paa, at de jo ere tvende forenede Dyr; 
og, naar man aldrig marker, at disse tvende, som ellers i Deelingen, kastes 
fra og til hverandre, men klarligen seer, at korte Aienhaar, ssm paa de en
kelte sielden og vanskeligen opdages, med megen Heftighed spille og flagre langs 
paa begges Kanter, hvad andet kan da denne Stilling og denne Glordens con- 
vulsiviffe Virkning vare, end Parringens Vellyst, der lige stcerk yttrer sig i 
DraabenS usynlige Punkter og i Oeeanens stolte Uhyrer. Sandeligen er deu 
dog en til alle Organers Medvirkning værdigere Aarsag end Kamp og Strid. 
Naar de parrede saaledeS med Munterhed have svommct omkring i nogle Ti
mer, lade de sig loS fra hinanden. Aldrig saae jeg ircdie Mand blande sig 
deri, eller anderledes end tilfcrldigen narme sig tU de forrettede, og strap at 
fortsatte sin Kurs.

Kundskab om de mikroskopiske DyrS Husholdning forskaffes ikke ved faa 
gange af oz til at fee giennem den forstorrende Linfe; Dyrene findes ikke, naar 

man
Tab. II, f. VII, d, e, 5.

Nye Saml. II. B. L l
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man helst onsker dem; tresser man et eller andet, farer det i et Aieblik af His- 
punkten, eller forgaaer snart ved DraabenS hastige Uddunstning. Mange 
gange i nogle Aar fandt jeg Pttppeaflangeren, og ofte kilsaae jeg dens Par
ring. Et par gange traf jeg paa tvende, som syntes i Fcerd med ar forlade 
Foreeningen. De vare ikke mere fammenfoiede uden i een Punkt, som'snart 
saaes at vcere i Furens Midte, snart op mod Forenden, og deres Kroppe vare 
snart jcvnsideS med hverandre, snart laae de korsviis over hverandre, endetigen 
losnedes de, og hver fvommede bort til sin Side. Denne hastig afvexlende 
Stilling vil ved en lofelig Betragtning kunne ansees for en siendtlig Kamp og 
Higen, men hvo kan troe den at vcere stigt, naar man seer dem at sammen
sange i een Punkt eller og som forhen heelt igienuem og ikke paa forMllige 
Steder afvexlend at fammenstode, eller at baxe stg. Snarere kunne det vcrre 
den sidste Sammenhæng af en Dceling paa langs, men da maatke denne vcere' 
begyndt tillige i det deelte Dyrs For- og Bagende, hvorpaa jeg nu intet sikkert 
Exempel erintdrer.

Jeg traf endnu et andet Par i samme Leeg og under afvexlende Stillin
ger; jeg bragte det under den storste Forstsrrelse, og saae, at et stimer Vcesen 
sammenholdts det i een Punkt oven for Kroppens Midte, at det giorde adskil-« 
lrge Bevcrgelser og endeligen stap fra hverandre. Og dette kan passe sig til 
Dceliugen paa langs med nys ncrvnte Vilkaar, men da jeg ikke har fundet, at 
nogen Fortplantelfe ved Deeling har Sted uden ved de stsrre, crldere og fuld- 
voxne InsiifiouSdyr, og vi have feet, at den gaaer for sig hos Puppeastatt- 
geren paa tvers, faa vil denne Sammenfoielfe endog af disse Grunde blive en 
formelig Parring. Meget sielden forekom mig en Puppeastanger, som midt 
paa havde en mellem Furens Kanter fremstaaende klar Vorte, der lignede 
Hcrtteormens FodselSlem 2). Var det en Hun, som var paa Nippet at be
gynde, eller som nyligen havde stupper Parringen? hvilket det end var, fa a 
bliver dette Organ sandsynligen den stimede Deel, som jeg faae at vcrre Sam. 
menhcrftninggmidlet mellem de tvende nys ncrvme. Jeg fulgte dette Dyr med 
mitHie, indtil det ved Draabens Uddunstning omkom, og den fremstaaende

Vorte^

s) Danmarks og NorgcS Dprhistorie, Iste Bind, s. 164, k. XXXVIII, f. 3, 9.
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Vorte blev hele Tiden synlig. Dette'Syn vil neppe lade nogen Tvivl tilovers 
om Puppeaflangerens sande Parring.

Endskiont denne Afhandling er voxel over de scedvanlige Grandser, tor 
jeg dog haabe, at dens vigtige og vedvarende Nyheder fta en fremmed og for 
lidet kiendt Verden endnu paa faa Minuter vil vedligeholde det Kongelige Sal« 
skabs Opmærksomhed. Fire ny Dyr lkal, fordi de bevise Parringen, endnu 
i Korthed bekiendtgiores, og da vil vi fiutte med det enes al Tanke overstigende 
ForlesninqSmaade.

Fladormstrcrkkcren a) findes ikke fielden i Ferskvands Grofter og 
Damme, Har et langstrakt nedtrykt Legeme, der er udfyldt med fmaa, graa 
Punkter, gaaer fortil ud i en lang, smal og lidet krummet klar Hals, og bli
ver i Bagenden lidet tilspidset. Halsen er boielig og i samme sees et flint 
Spiseror. Engang traf jeg tvende sammenhængende med Bagenderne, 
saaledeS at Forenderne eller de smalle Halse laae lcrngst fra hinanden i 
denne Forfatning fremtr.ak den ene den anden langsomt i Vandet. Da hver 
var af lige Storrelse med deres i samme Draabe uforcenet levende Sodskende, 
saa kunde det ikke vel vcere en ncrsten fuldendt Deeling paa langs; langt min
dre en Deeling paa rvers, thi i denne vende begges Forender ril et og samme 
Hierne og begges Bagender ligeledes ril det modsatte efter een Linie, og en 
Virkning af Fjendskab kunde det saa lidet vcere, som en lige Stilling er det hos 
parrede Hunde. Alrsaa bliver ueppe nogen anden Hensigt tilovers end Par
ringens.

Et end mere usædvanligt Syn end den af Mikrologerne fielden seete Dee
ling og Parring viiste mig samme Dyr en anden gang. Tvende rorte hver
andre med deres Halses yderste Ender og laae langt fra hinanden med de
res Kropper c.) Halsenes yderste Rand var tydelige« at sce, og derfor var 
der vel neppe en paa Nippet fuldendt Deeling paa langs, saa meget mindre 
som jeg ikke har mcrrket en saadan hos nogen af dens Familie. Maafkee det 
var et Forfpsg til Parring; Bevccgelftn var og her langsom.

L l 2 Glod-

n) Vibrio Fafciola, Venn, i, p. 48. Tab. II, f. VIII, a, b, c.
b) s. ft. b.
O s. st- e.
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Glodspisleren cT) fremviser tvende forffiellige Foreeninger. I Vinte
ren 1777 og 1778 fandt jeg den oste og overflodigen i Vandet blank Andema
den, men siden ester ingensinde. Den er et af de kiendeligste Jnfusionsdyc 
formedelst dens rodgule ildagtige Farve, der er denne egen frem for alle mig 
bekiendte. Den er trind, cegagkig, fortil lidet spidser, bagtil bm med et store 
Hul, som gaaer langt ind i den klare Krep ; i denne sees nogle smaa og store 
Kugler; neden under fra Forenden til Bagenden spiller en Rad Oienhaar, og 
ikke langt fra den spidse Forende fremstaae mellem de spillende Haar tvende rverS 
oprejste Borster, fom kunne ansees for samlede Haar, men, da de cre längere 
end Haarene, blive de maaskee tvende andre Redskaber; Haarene sidde i en lang 
Fure, den man ikke uden Vanskelighed faaer at see.

Disse Dyr forekomme undertiden sannuensoiede, og det paa en dobbelt 
Maade. Nogle hceuge sammen ester een Linie e), andre efter tvende 
eller jevnstdes/). De sidste vendte guren og de spillende Haar mod hverair- 
dre, og vare i Midten foreenede ved en mellemliggende rod Hinde, men i begge 
Ender stode de noget af fra hinanden. Saaledeg stemmede de omkring og be- 
vcrgedes som i fattes Favnetag. Hvad kan dette vel andet vcrre, vil man sige, 
end en Parring? jeg var ikke ugenegen til at troe det famme og af Puppe- 
assangerens ovenbeskrevne jevnsides Sammenfoielst, men den folgende For- 
eenings noie Overveiekse gisr det endda tvivlsom, viser hvor vanskelige« det er 
al giere faste og uimodsigelige Slutninger, endog af vel og noie stete Handlinger, 
og synes ar giere en Deeling paa langs, der i saa Fald maatte fkee fra begge 
Ender tillige, mere antagelig; men imod en Deeling strider i feer de tvende Ra
der Spillehaar langs igiennem Midten, hvoraf i en faadan Deeling ikkun 
maatte fees en nye Rad i Midten og den gamle i den udvendige Rand, dog, 
hvis Deelingen skeete igiennem Furen felv, da vilde nye paa den ene Kant 
udvoxende Spillehaar harve denne Modsigelse.

Men vi komme til den anden Foreeningsmaade ester en kmie, hvil
ken, da Dyrene sandsynligen ikke rasinere i Parringen, eller een ArtS enkelre 

ikke

d) Trichoda Tab. H, f. IX, 1, b.
C s. st. a-
f) ft- s- b.
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ikke kan parres paa faa modsatte Maader som jevnsides eller i en lige Linie, og 
Mellemhinden ikke tillader med Baron voll Gleichen at ansee den jevnsides sor 
tvende Dyrs Slagümaal, noder »s til at antage den nys beskrevne for en Fort- 
plantelse ved Decking paa langs. Om den noervcerende efter een Linie er en 
virkelig Parring, som det af det folgende kunde formodes, eller blot en Fork- 
plantclse ved Deeling paa tvers, vover jeg endnu ikke at afgiore tilfalde. Spid
sen eller det ene Dyrs Forende hcrngte ved det andet Dyrs butte Bagende for
medelst et i det store Hul instukket traadformigt Organ, der faaeS igienncm der 
andet Dyrs klare Krop, og begge vare i lige lystig Bevcrgelse, som hine jevu- 
sides. Jeg tilsaae dette Sammenhæng, indtil de skiltes ad, men blev efter 
Adskillelsen intet Spor af det traadformige Organ vaer; var det maaskee til
bagetrukket^ dets virkelige Ncervcrrelse inden for det forreste Dyrs Aabning 
vilde giøre Parringen rigtig, hvis ikke den ovenmeldte jevnsides Foreening paa
stod en vaerfom Dom, og opvakte Husket endnu nogle gange at kunne vcrre Til
skuer ved dette spogende Alvor.

Trugspilleren g) findes i det salte Vand og har nogen Lighed med 
Muslingspilleren i det ferske. Den er af sin kristalklare, ovale, noget ned
trykke, og mod Overfladen fra Kanten indbsiede Skal kiendelig; den ligner 
meget et Trug, og flyder fom et saadant altid paa Ryggen; henimod Inboinin- 
gen i Skallens Dybde sees paa langs en mork, kornet Masse, som er Dyrets 
egentlige Krop; af dennes Forende ndhcenge fire eller fem krumme Trcrvler, 
som bevæge sig paa smaa Kugler, og fra Bagdelen fremstaae ligesaa mange stive 
Borster; langs ned med Kroppens Forside eller Bug fees nedhængende spil
lende Haar, dog ikke til al Tid.

As denne Art trcffer man undertiden tvende samnienhamgende efter 
en Linie, og »aar man nsie betragter Foreeningsmaaden, kan man hverken 
antage det for Kamp og Strid eller for en Decling paa tvers. De hcrnge sam
men som tvende Hunde og synes faa forlegne som disse. Bagenderne ere sam- 
menfoiede, og den eneS stive Borster sees at ligge paa den andens Bagdeel, og 
begges Kroppe lige udstrakte. I denne Forfatning spille de oftest med de fine 

L l 3 Haar

F) Trichoda Vannm, Tab. II> f. X, s, b.
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Haar langs ned ad Kroppens Forende, og da falde de snarest i Hiet. Dee- 
ling paa tvers kan det ikke vcrre, fordi i denne Handling den enes Forende altid 
herngec ved den andens Bagende, det er, begge Dyr vende efter en Linie til 
et og samme Himmelhiorne; her derimod vende de, ffient og efter en Linie, 
modfat, det ene mod vester og det andet mod oster, og til at strides ere de alt 
for rolige og i en nbeqvem Stilling.

Fcrrgefpilleren h) er det almindeligste Infusionsdyr i det salte Vand og 
gemeenligen i storste Overstodighed. I hver Draabe er ofte en heel Vrimmel, 
og ikke fielden intet andet Dyr; den er lige munter i det rene og i det meest stin
kende Vand. Ved forste Aiekast ligner den aldeles Luusfpltleren i) i det 
ferske Vand, og man vil lcenge holde den for samme, men foruden nogle an
dre Forskielsmcerker kan Lnusspilleren ikke leve i det salte Vand, thi een Draabe 
drcrber en Svcrrm.

Skabningen er oval og giennemffinnende; Bugen udhulet og Ryggen 
kuglerund. Den yderste Hud eller Skallen er paa Ryggen'og paa de mod Bu
gen indboiede Sider furet paa langs, og disse indsiutte en Hunting, hvori sees 
smaa blceredeIndvolde. Fortil er d^n afrundet og forsynet med hcengende Haar, 
bagtil smallere med nogle udstaaende Borster; forst imod Doven, uaar Draa- 
bcn er uddunstet, bliver man i Hulningen nogle frem og tilbage heftig spillende 
korte Haar vaer. Den formerer sig meget stcerk, i scer i det Strandvand, som 
staaer nogle Dage i et Vcerelfe. Blank den store Mcengde fandt jeg ved ofte 
igienlagne Betragtninger nogle paa trende Maader famnrenhcrugende.

Den almindeligste er, at tvende sees foreenede efter en Linie, ge
meenligen saaledes, ot den enes Fordeel hcrnger ved delt andens Bag- 
deel^); sielonere at Vagdeelene hcrnge ved hverandre og Fordeelene eller 
Hovederne vende til Nlodfakte Hjerner /) sieldeust og ikkun eengang fandt jeg 
tvende jevnsides 1/1) med Hverandre foreenede. Den forste tilkiendegiver sand- 

syuligen

K) Trichoda Charon. Verm. dill, i, p. Zz. Tab. II, f X I, a — f.
i) Trkhoda Ctmex. s. g. s. g4.
k) Tab. II, f. XI, f.
l) s. ft- cl.
m) s. st. e.
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synligen Fortplantelsen ved Deeling paa tvers, fo-a at af erDyr bliver 
tvende. Den anden derimod kan ikke have samme-Hiemed, khi foruden det, 
at der nye DyrS Forende i alle Deelinger paa tuers vender mod samme Hierne 
som Moderens eller det Gamles, maatte Moderens Hale her blive det nyDyrS 
Hoved, og Moderens Midte dets og sin egen Hale, hvilket strider mod al Er-, 
faring, og Naturen maatte imod dens Scedvane udfore en og samme Hmid- 
ling paa tvende modsatte Maader, hvorfor denne Fortoning heller bliver en 
Parring, der aldeles stemmer overeensmed den bedrevne hos Trugspitlercn 
og Fladormstrcrkkeren. Den tredje eller den jevnstdes Sammenha'ng er 
vanskeligere at forklare, da Draaben under Aftegningen uddunstede, og jeg 
derved tabte Leiligheden at betragte dem indtil deres FraMlelfe. Deres En
der stode fra hverandre, men de tilvendte Sidekanter laae et got Stykke, over 
hverandre. Vi have aktfaa ar valge mellem en Fortplantelfe ved Deeling 
paa langs, og da maatte denne have begyndt i begge Ender tillige og Mel» 
lemliniernes tvende Kanter have i Hast udvoxet over hverandre, eller mellem 
en venskabelig Omarmelse fra den ene Side af, der kunde varre el Forbud, sma 
en paafolgende Parring. Ikkun engang, og hverken for eller siden, traf jeg 
Fcergespilleren i denne sidste Forfatning, og denne Sieldenhcd maa miskylde, 
at jeg for denne gang anforer en blot Formodning.

Saaledes troer jeg af de havde Sårsyner at have fastsat en UPMUVivlelig 
Parring hos nogle Infusionsdyr; den endelige Virkning af en faadan har jeg 
feet hos andre, nemlig IEglcegniNg og levende Ungers Fodsel, men til hvad, 
der gaaer for sig i det Mellemrum af Parring og Fodfel, tor vel intett menne
skeligt Hies Nyfigenhed formaste sig. Dog gives der nogle, skisnt yderst 
sieldne, Hicblik, i hvilke Naturen oplofter for den utrcekteligen opmærksomme 
en Flig af det tykke Dcekke, som skinker dens Hemmeligheder, og da overvæl
des han med Glade og med Bcevelfc ved Glandfen af Skaberens Herlighed. 
Et faadant Hicblik modre mig ved Slutningen afAaret i78r.

Nogle fmaa Dyr, som ligne Fcrrgespilleren paa en stor hvid og klar 
Blirre ncrr, som stod ud fra Brystet og en Deel af Bugen --), vare mig nogle 
gange forekomne i det falke Vand og i Selskab med de nyligst beskrevne i tem

melig
») Tab. II, f- XI, b. 
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melig Mcengde; jeg var n«r ved at ansee dem for en egen og forffiellig Art. 
Endelige« traf jeg een, hvis Blcere var mork og guulladen, og denne gav mig 
det gyseligste Syn: midt i dens freidige Svommen sprang dens hele Legeme lig 
en bristende Mine i hundrede Smul; Stumperne laae adspredte; Blcrrcn allene 
blev ubeskadiget og paa Stedet tilovers o). Man forestille sig min Forbauselse 
og l«gge Moerke til en paa Betragtninger saa frugtbar Handling. Dette maa 
jeg allene tilfoie, at den forhen hvide og klare Blcere nu viistes at vare den be
frugtede Fcrrgespilltl'httNs uterus, som efter Parringen var opsvolmet, ble
ven synlig og ved sin Modenhed dunkel og guulladen, og at midt i samme laae 
en markere sph«riff Wggestokp).

Man finder nogle mindre sammensatte eller simplere Infusionsdyr, font 
midt i deres Lob oplofts i et sammenhængende Skum eller smaa kuglede Blorrer, 
men de bestaae af samme, og Oplosningen skeer langtsomt og i alle Dele; man 
«ilseer det med en frygtsom Forundring, men hvad er det modFcergespitlerhUN- 
nenö Endeligt! Denne bestaaer af mange heterogeniske Organer: dens Sou- 
dersprengelft skeer i en Hui, og Haar, Borster, Furer, dens grynede Krop 
og den klare Skal m. m. alt sees nu at vcrre homogenisk, lig het»flengke storre 
og mindre Kulsmul, og dog bliver dens uterus med dets Fostere, som udgjor
de ncesten to tredie Deele af Moderens Legeme, uforandret, heel og holden. 
Hvilken befsndelig Forlssningsmaade og hvilken tilbedelsevcerdig Forsorg for Fo
sterets Vedblivelse!

•) f*  si- c-
?) s- st- c, *.

tø1rK4«,
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Figurernes Forklaring.
Forste Tabelle.

I Parebugtcren.

a et enkelt fuldvoxen Dyr. 
b samme i Deeling paa tvers.

1 Forenden.
2 den tilrundede Bagende.

c den losladte Bagende, eller det nye Dyr, som begynder at 
tilspidse sin Forende.

d samme mere tilspidset.
e Forenden af det gamle Dyr, som bagtil er bleven afrundet.

II Harespilteren.

a et enkelt fuldvoxen Dyr.
b samme i F^rrd med at deele sig paa lange.

* den begyndte Sprcekke i Bagenden.
c DeelingenS Tiltagelse over Dyrets Midte.
d de tvende Stykker fasthcrngende med Forenden og udstrakt i 

en lige Linie for at siide sig fra hinanden og at blive tvende 
Dyr.

III Krukkehvirvleren.

a midt for. 
b fra Siden.

1 tvende hvirvlende Haarkredse.
2 stive Borster.
3 Slugmuskelen.
4 umodne 2Eg eller Wggestokke.

M m£7ye Sanrl. II. 25. 5 en
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5 e» flette Wggestok, vedhængende Moderens Bag- 
ende.

6 den krusede tvespidsede Hale.
7 en Travl, som undertiden fremffyde-.

IV Nasesmmeren.
a og b enkelte Dyr.

i Snuden eller Nasen.
s Forendens snurrende Aienhaar.
3 -Aienhaar paa Siderne.
4 levende Unger i Moderen.
5 2Eg i Moderens Bagende.

c et Moderdyr, som er paa Veie at deele sig i sire Dyr.
* de allerede fremkomne og snurrende Aienhaar.

V Klasesnurrereu.
a i naturlig Stsrrrelse.
b forstorret.

1 Moderstammen.
2 udstrakte
3 rilbagetrokne Grene og Beggere.

VI Losspitleren.
a et enkelt Dyr.
b tvende med Bagenderne soreenede.

' i Ncebbet.
2 Bagenden.

. Anden Tabelle.
VII Puppeaflangcren.

a et enkelt giennemffinnende Dyr.
b et suldvoxet, dunkelt og gulladent.

c- et



M. OmJnfusionödyrenes Fortplantelsesmaader. 275

c et dito, som paa tvers deeler sig i tvende.
* Deelingsstedet.

d tvende, som paa langs heel igiennem hcrnge i hverandreS Fure, 
ligefor.

e tvende dito noget anderledes.
f tvende paa langs fammenhcengende, fra Siden.

1 Forenden.
2 Bagenden.
3 Furen.

VIII Fladormstrcekkeren.
a et enkelt Dyr.
b tvende sammenhcrngende med Bagenderne.
c tvende forenede med Forenderne eller Nwbbene.

1 ForeUden.
2 Bagenden.

IX Glodspilleren.
a tvende sammenhceitgende efter en Linie: den bagerste har inladj 

en lang Trcevl i den forrestes Bagaabning.
b tvende jevnsides foreenede i hverandres Forfure.

1 Forenden.
2 Bagenden.
3 den store Bagaabning.
4 den inffudrc Trcevl.

X Trugfpilleren.
a et enkelt Dyr.
b tvende efter en Linie fammenhoengende med deres Bagender.

1 Forenden.
2 Bagenden.

M m 2 XI Fcrrge-
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XI Fcergespilleren.
a et enkelt Dyr fra Ryggen.
b et dito med den store Bugblcere.
c den fraskilte Blcrre med dens sphcrriske 2Eggestokke.
d tvende foreenede med Bagenderne fra Ryggen.
e tvende jevnsideS foreenede.
f tvende foreenede efter en Linie fra Bugen: den bagestes For

ende vedhcenger den forrestes Bagende.
1 Forenden.
2 Bagenden.
3 Bugblceren.
4 den losladte Blcere.
5 den kuglede 2Eggestok.

Alt stcerkt forstsrret, a i Vu Figur untagen.

Collfe-
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Valsen i Strandvandet.
Quid aliud eft philofephum efle, quam ea, qn$ in nofhum ufum terra marique diva*  

gantur, natursr artificia ita contemplari, ut ex his non folum utilitatem & vo
luptatem quondam, fed & multo magis fummi illius auctoris ac conditoris noftri 
longe admirabilem induftriam percipiamus. Stepb, inpraf, nd Bell, aquar,

fte har Naturens Betragtning hos mig opvakt den Tanke-, at Skaberen 
har fundet Behag i ar glcede alle muelige Figurer og Tegninger med Liv

og Tilvcerclse, og mine fremfarne Bemærkelser have ikke efterladt at give den al 
Sandsynlighed. I den synlige Verden have Gielleormeue, Ikterne, Stilk
dyrene O) — fremviist nogle livlose Tings Billeder ophoicdc til et dyrifft Liv, 
men fornemmeligen er det i den mikroffopiffe Verden, hvor saadanne Scersy- 
ner oftest mode.

At et Dyr seer ud som et Krcrmmerhuus / et andet som eu Krukke, 
et tredie som en Tarm, en Maane, en Soel, en Blcrre, en Nyre, en 
Pung, en Bombe, en Top, et Som, et Armbaand og s. v. kan ikke 
andet end foraarsage Forundring, thi vi ere ikke vante til at tcrnke Dyr under 
saadanne Gestalter, og vore Lcrrere have ikke sagt os noget saadant, men ind- 

M m 3 ffrcrnket

«) Zool. dan. eller Danmarks og Norges steldne og ubekiendte Dyrs Historie, 1 B.
s. 63, 116, 125. Tab. XVI, XXX, XXXIII.
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skranker Begrebet om Dyr til diende, flyvende, svommende og med Fol- 
horn sorseete, og hvad som ikke var noget af dette, firfoddet, Fugl, Fist 
eller Insekt, det kaldte de Klogeste med det foragtelige Navn Orm, ja tittode 
ikke, at de fleste her henhorende kaldtes Dyr, men gave dem Navn af Dyr- 
planter eller Plantedyr.

Disse sidste Navne have fom saa mange andre deres Grund i Forfange- 
lighed og Unoiagtiahed. Man vilde forbaufe med liden Umage, og opsogte 
til i sig selv underlige Skabninger end mere underlige Navn, da de dog, uden 
ot trange til et saadant Skildr, ved deres Gestalters og Husholdnings Forkla
ring nok ville have tilvendt sig den stille Beundring, som deres Tilvarelse kunne 
paastaae. Saafnarl man betragter en Skabning saa noie, som mueligt, vil 
man sikkerligen blive vacr, om den har en frivillig Bevagelse eller ikke, og 
denne er tilstrakkelig til at skille Dyret fra Planten. Har jeg forsogt at ud
strege Dyrplallter og Plalltedyr udaf Fortegnelsen paa Naturens Frembrin
gelser, da har jeg og varet saa lykkelig at kunne erstatte disse ikke noksom grun
dede Navne med Vaseners Opdagelse, der ved deres virkelige og uventede Sar- 
hedec vil holde Naturelskerne skadeölose for Tabet af saa tange yndede Bencev- 
nelser. Foruden hvad jeg herom paa andre Steder har bekicndtgiort, vil jeg 
her anfore et nyligen opdaget Vasen, som af alle lange vil ansees for en Travl 
af cn fim Vandsilke (conferva) eller for ct vegetabiliff Fug, og dog er et 
virkeligt Dyr, om ikke en Samling af mange Dyr.

Denne MiStagelse vil, hvor besonderlig Ven end er, ikke vare det, fom 
opvakker den meeste Forundring; der er ved Pinddyret (saaledes vil vi kalde 
denne Skabning) endnu noget, som vil giere den sterre og mere vedblivende, og 
som overgaaer alt hvad man hidtil veed om AnimalitatenS Simpelhed ogKonstig- 
hed tillige; eller med andre Ord, om hvor mange foranderlige Gestalter Ska
beren lader fremstille i der simpelste Dyr, thi hvad er simplere end Tegningen 
af en Pind, og hvor mange Figurer sormaaer et endog lidet vittigt Menneske 
ved Hielp af nogle Pinde at udfore, men at give en saadan Skabning Liv, at 
lade nogle saadanne Pinde selv udfore tiet vittige Menneskes konstige Sammen
fatninger, det er dens eget, som sagde til Jordklumpen: Vwlt dig 0M dlN 
Soel, og til Mennesket: beregn dens Gang.
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Men hvorhen forer mig Synet af denne forunderlige Skabning! Da jeg 
rilsaae Proteussnurrerens mangfoldige i faa Aieblik indenfra paatagne Ge
stalter, beundrede jeg mange Organers hurtige Spil i en munter Punkt, og 
tabte Modet at kunne udtrykke dem Z>); dog vovede jeg efter nogen Tid at faste 
nogle c)»' Ti Aar derefter opdagede jeg narvarende Dyr, fom ved sine Pin
des foranderlige Stilling forskaffer sig fuld faa mange Gestalter Udenfra og fatter 
mig i lige Forlegenhed. Tit og i nogle Aar havde jeg feet det med et forbi
farende Aie, og antaget det for et Fug eller en Trawl afen oplsst Plante. 
Natten imellem den 6te og 7de Oktober 1781, da jeg for at sinde en eller an
den ubemcrrket Vandsilke, havde tillige med min Broder, som var tilstede for 
at tegne det forekommende markvardige, fra Klokken 6 til Midnat giennem- 
sogr mange enkelte Draaber, seer jeg, at en Travl reiser sig, og udstrakker sig 
tvers giennem Draaben. . Hvordan! en vegetabilisk Travl bevager sig og tilta
ger i Lcrngde for mit folgende Aie! dette var mig noget faa fremmed, at jeg 
derover flap et andet, tilforn useet, udstrakt Legeme, ligt Træbukkens (ceram- 
byx) Folhorn, og som jeg forgiaves ssgte de folgende Aftener. Vel havde 
mitØic ofte modt animaliffe Travler i Bevagelse, thi saaledeS sees de mindste, 
Goplerne frarevne, Travler, nogle Timer endnu at have Liv og Rorelft, og for 
den Ukyndige at vare smaa Orme, og de unge Aalstrcrkkere have endog for det 
starkest bevabnede /Aie denne Lighed.

Min Forundring tog til, da jeg saae, at denne Travl drog sig tilbage 
og forkortede sig ikke i en tykkere, men i mange parallel og ved hverandre hen
lagde stive Pinde, der faalcdeS frembragte en tynd og firkantet Hinde. Da 
denne Bevagelse hverken kom eller kunne komme udenfra, maatte jeg ansee det 

for

Å) Verm.terr. & fiuv. Vol. I. pøis 1, p. Vort, polymorpha, Mik Aie var 
fn o forvirret, og mit Sind fao opfyldt, nt jeg ei formanede at fatte de enkelte 
Gestalter, men noiedeS med dette almindelige Udkast: ocalo punflum agiliffi- 
mum viride, fub microfcopio momentis pauciffimis tam multas & varias 
formas induit, ut nec calnmo. nec verbis exprimi poffint; ex omnibus natu
rae mirandis, quæ videre mihi contigit, hoc lane maxime mirabile, ac fu in - 
muin naturae artificium, quod animus flupet, quo oculus hebefeit, inepsque 
fpectator quovis momento roget; quo teneam vultus mutantem Protea nodo?

0 Berl. Dtschaft. 2 B. f. 20. t 1.
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for noget dyrisit, og de paafolgende Forandringer vise, at det ikke er en by
ri si? Deel, men et fuldstcrndigt Dyr, om ikke en Samling af siere enkelte, siiont 
bet, den vilkaarlige Vevcegelse umagen, ikke har noget af alt det, fo in ellers 
karakteriserer Dyrene, ikke engang nogen bestemt For- og Bagende.

Det er altsaa et Dyr uden Hoved og Hale, og bestaaer af fem til over 
fyrretyve korte og trinde Pinde; vel fandt jeg nogle, fom bestode af ferre, og 
faae jeg enkelte ligge i Draaben, men disse yttrede intet Liv eller Bevcrgelse. 
Hver Pind er et klart, stivstrakt og trindt Legeme, vel tolv gange faa langt som 
dets Giennemsnit, og invendigen udfyldt med et guulagtigt Vasen eller Hinde, 
paa hvilken saaeS to eller tre enkelte klare Prikker uden nogen Orden. I Mid
ten og paa Enderne synkes Pindene Hvidagrige og tomme.

Disse Pinde ligge aldrig i Knipper eller paa hverandre, men altid og i 
alle Forandringer enkelte ved hverandre, i en parallel Stilling. I Dyrets Ro
lighed udgisre de efter deres storre eller mindre Mcrngde en storre eller mindre 
retvinklet Fiirkant. Bevægelsen fra et Sled ril andet skeer, i det den yderste 
Pind ved een af Enderne glider frem paa den ncermeste, denne paa sin Naboe 
eller paa den tredie, denne paa den sierde og saa fremdeles. Vedvarer Frem- 
siridelsen uafbrudt indtil den sidste Pind, da fees Dyret faaledeS fom det forste 
gang paadrog sig min Opmærksomhed, udstrakt i en lige Linie, eller, saaledeS 
fom jeg sidenefter nogle gange faae det, krnmboiet i en halv Ellipsis, ligt en 
fun Traad eller en mikrosiopisi Validsilke. . Mcerkeligt er der, ot Pindene i 
denne udstrakte Gestalt tabe noget af deres Gulhed, og falde lidet i det hvide.

Efter faa øjebliks Stilstand sirider Dyret tilbage, i det den lcrngst 
bortvcrrcndePind henglider paa den ncrstliggende, begge oven paa deres Naboe, 
disse trende over den ncermeste og saa fremdeles indtil den yderste ved den anden 
Ende, og da forestiller Dyret en sicev staaende Ovadrat med ujevne Sider. 
Strax derpaa qiores forste Manöver, eller og der dannes en ZikZak eller en 
Figur lig en Tordenstraale, eller tvende ved en Mellemlinie foreenede fmaa 
Qvadrater; eller og Fremsiridelsen fra Qvadratfiguren begynder tillige og paa 
eengang i den sverste og i den nederste Pind, og da folge de ncermeste hver efter 
sin Anforer: Quadraten formindsies og faaer tvende jcvnsidcS eller til de mod
satte Sider lige uvstaaende Horn, og i denne Stilling forbliver Dyret en 
kort Tid. Undertiden sirider el Stykke, eller en Samling af sire eller fem 

Pinde
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Pinde saaledes til Siden fra de ovrige eller Qvadraren, at de ikkun med den 
bageste Overpynt vedrore dens Vinkel, og skride langsomt tilbage igien i den 
forrige Qvadratstilling; dette igientageS nogle gange, og har sandsynligen, lige
som H06 mange Infusionsdyr, sin Grund i en forestaaende Fortplantelse ved 
Deeling/ endjkiont jeg ikke har sect den fuldfort.

Men, tor vi vel giore nogen analogisk Slutning, da vi, som det fol
gende viljvise, ikke engang veed, om dette taktiske Vasen er et enkelt Dyr 
eller en Samling af smaa Dyr, og da alle dets Sårsyner ere saa nye og frem
mede, at man etters ikke har seek fligt i den hele Natur. Ikkuns i de militai- 
riske Evolutioner, som Mennesket har opfundet, udvirker den Kommanderende 
ved perpendiculare Langders Udvidelse og Sammenrykkelse lige Syner, som 
Pinddyret med horizontale Lcengder, dog staae Pindene og undertiden parallel 
oprejste, og hele Qvadraten sees krumboiet som en Spaan eller et Landkort 
paa Stokke. Snart skulle man troe, at Naturen her har villet eftergioreKon- 
stens KrigSovelser, thi denne har det ikke fra det ubekiendte Pinddyr; eller skal 
Mennesket ikke kunne udfinde nogen mekanisk Bevægelse, der jo og udoveS af 
et eller andet organiskt Vasen?

Paa nogle af disse Dyr og egentlige« paa de, som bestaae af mange 
Pinde eller Led, sees paa den yderste Pind, og paa den tredie eller fierde Pind 
en anden, tvers eller skions staaende, ubevcegelig. Den synes at vcrre uden Liv 
og afsat fra de andre, skisnt den dog for nogen Tid vedhcenger og medflcrber 
giennem de ovriges Manövers og Bevægelser.

Man kan altfaa ikke tvivle paa, at dette Vasen jo tilhorer Dyrriget, men 
em der er et enkelt Dyr, som bestaaer af mange ligedannede Led, eller en 
Samling af mange smaa Dyr, som have den Formue at udstrakte og atter at 
samle sig i ubestemte Figurer, det er vanskeligt at afgiore. Jeg vil korteligen 
frem fatte mine Grunde for og imod, og overlade Dommen til hver, som har Mod 
nok til at falde den.

Vi kiende nogle Insekter og Ormearter, som i deres Svarme- og 
Parringstider samles i en Hob, og fra famine udflyve eller udflyde i forffiellige 
smaa Hobe uden at skilles fra Moderhoben, og snart trcekke sig tilbage i samme. 

Nye Saml. II. B. N n Salt- 



282 AI* Om et besynderligt Vcesen i Strandvmidet.

Saadanne see vi med blotte Aine i Bi- og Mygsvcrrme cT), og med det bevæb
nede i Linie- og Bolgestreekkersvarmene e). Dog disse Dyr ere ikke enkelte 
bundne til hverandre, men ikkun samlede deels til en vis Tid og decls til et vist 
Kiemed; langt mindre ftaaer hvert enkelt i et og samme Forhold mod sin Na- 
boe, men forandrer sin Plads hvert Aieblik; anderledes er det med ovenmeldte 
Pinddyr, hvor hver Pind bliver den samme i Nummeret, hvor meget det 
end forandrer sit Udseende. Jeg vil ikke forekomme nogens Omdomme, dog 
bor jeg tilstaae, at jeg med den Fordom, at Pinddyret var et enkelt Dyr og 
ikke en Dyrsamling, hensatte mig at optegne de vigtigste Grunde for begge 
Dele, og disse ere i mine Tanker folgende:

Det er et enkelt Dyr, og ikke en Samling af mange.
i) Fordi man intet Erempel har i hele Naturen af en saadan Kicede- 

famling af mange enkelte Dyr. Vel har Hr. Prof. Btuhmenbach villet 
finde en saadan i Bændelormen, og derfor opkaagt de Gamles forcrldcde Paa
stand, at hvert Led var en Orm, som hængte sig fast ved sin Naboe, men jeg 
venter, at han af mine bekiendtgiocle Bemærkelser f) er bleven overbeviist om 
det modsatte. Straasoficeren g) synes nærmere at kunne være en Samling 
af enkelte Dyr, og dog, hvis de ikke ere at anfte som et Dyrs mange Til- og Aff§- 
ringshuller, ffiller Pindbyret sig deri fra det almindelige i Straafiærens Byg
ning, at hvert Led i hint er lige stort og fuldkomment, i denne derimod smaa 
og store, fuldvoxne og nyligen ansatte til Beviis, ak de fremavlcs af den ene 
Ende, enten det nu ffeer som Dyr eller som Led. Skiont Htttlboeme h) og 
de selskabelige Snurrere z) ugiore hele Kolonier paa een Stamme, ere de 

dog

<l) Mygsværmene have gierne Parringen til Aiemed; foruden at man i de stille 
Sommeraftener kan tilser deres Parringer i sværmende Dandse over Aaer og 
smaa Vande, traf jeg engang paa den hsie Mark ind i en saadan Svarm paa 
en Nullevogn, og saae mig og min hele Eqvipase med ct garneret med tusinde 
Copufarioner.

e) Vibrio Lineola & undula. Verm, hi fl. j. pars I, p. 39, 43.
f) Biden si. Salsk, nye Skrift. 1 Bind, f.
e) Danmarks og Norges Dyrhistorie, i B. s. 43 og 150. t. XI.
b) Cellulana. Zool. dan, pr o dr. p. XXXI.
i) Vorticellse compofitæ. Verm, bill. 1, pars I, p. 126'129. Bid. Salsi. Nye Ekr.

2 B. s- 253.



M. Om et besynderligt Vasen i Strandvandet. 28Z 

dog ikke enkeste Dyr, fom have samlet sig, men een Moders Vorn og Borne
born — som ffille sig sra hende og fra hverandre, og hver for sig blive Modre 
og fatte nye Kolonier, ligesom Agern falde af Trceet, og give unge Trceer.

2) Fordi Pindene eller Leddene ikke enkelt ftille sig fra de ovrige, eller 
afvige fra dem og atter tilncerme sig, som dog synes at maatte jkee, hvis hvsc 
Pind var et Dyr.

3) Fordi hver Pind bliver beständigen i samme Nummer eller paa samme 
Sted i Forhold til de andre, faa ofte end Dyret forandrer sine Gestalter, hvil
ket ikke vel synes at kunne ffee, uaar hver Pind var et Dyr for sig.

4) Fordi man i Draaben ikke bliver vårr, at enkelte Pinde bevcege sig, 
langt mindre, at de fage hen til Samlingen.

5) Fordi Pinddyret synes at ville ligesom mange andre Infusionsdyr 
fortplante sig ved Deeling.

Paa det iste kan svares, at Mikroskopet har opdaget mange andre 
Sårsyner, hvorpaa intet Exempel haves i de store Dyrs Husholdning og Be- 
ffsffenhed.

Det adet og Zdie kan have sin Aarfag i en klcevende og eftergivende Mate
rie, eller i en sig udvidende og fammentrcekkende Hinde, der faaledes sammenhol
der Pindene, at de vel kan glide paa hverandre, men ikke loslades, og en faa- 
dan Materie eller Hinde udfordres tilde glidende Pindes Sammenholdelse, endog 

, naar man an feer dem for blotte Ledemod.
For den 4de og §te Grund ere Bemcerkelserne endnu for faa til deraf at 

giere nogen sikker Slutning.
Vi komme til den anden Satning,. nemlig:

Pinddyret er en Samling af ligedannede fntaa Dyr, og ikke 
et enkelt Dyr med mange Led.

1) Fordi alle Forandringer fase udenfra ved Pindenes Udspredelse eller 
Sammenrykkelse og forskiellige Skilling, da Figurens Forandring hos andre 
Dyr berocr paa en Udvidelse eller Indkmbelse indensra.

2) Fordi intet Dyr kiendes, faavidt jeg veed, der har med Ledenes 
Lcengde parallel staaende Ledder; og, vil man kalde Leddenes lange Giennem« 
fait Bredden og det forte Lcengden, da er del lige fa a nhort, at et Dyr .Har 
kuunet ftemffyde sine Led i Bredden.

Nn s 3) Fordi
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Z) Fordi begge Ender ere hinanden aldeles lige, bruges paa en og samme 
Maade, og have lige Fcrrdighed til at begynde Gangen eller Fremglidningen, ja 
begynde den undertiden paa eengang og tillige til modsatte eller til en og samme 
Side. Jeg har seet mange Infusionsdyr, som med lige Fcrrdighed kan til 
Fortskridelsen benene sig af hvilken Ende de vil, dog bruges en og samme oftest, 
og aldrig begge i et og samme Hieblik, som hos Pinddyret.

4) Fordi Pindene eller Leddene ikke komme udaf hverandre, ei heller 
slutte med Enderne til hverandre, men ligge under hverandre, endog i den stcer- 
keste Udstrækning med den ene Ende, og aldrig i Forkortningen trcekke sig ind i 
hverandre, men langs ved Siden af hinanden.

5) Fordi den yderste Pind hos nogle fees at hcrnge uden Brvcegelfe tvers 
fra den anden Pind, undertiden den fierde og femte ligeledes ot hcrnge paa tvers 
fra den folgende siette, og dog sees denne og den tredie i Dyrets Udstrcrknina 
med Enderne, og i Qvadratstillingcn med hele Lcmgden, parallel at rere hin- 
anden.

6) Fordi Pindenes eller Leddenes Tal i hvert enkelt Pinddyr er saa for- 
skiellig som fra fem til fyrretnve, og dog af lige Skorrelse imellem sig. Vel 
ere Leddene hos enkelte Nereider, Aphrodiler, Bændelorme og flere ulige 
i Tallet, men ikke alle af lige Sterrelse.

7) Fordi Pindmaffinens foranderlige og ulige Gestalter best lade sig 
forklare af mange Dyrs ulige Redebonhed at folge de sig forst bevcegende, og af, 
den forffiellige Tur, der tages, naar begge Enders yderste Pinde enten tillige, 
eller strax efter hverandre, begynde Fortffridelfen.

Imod de ft.r forste Grunde veed jeg ikke at sige noget gieldende, da de 
beroe paa sande og tilforn nseete Bemcerkelfer; om derfor ikke et Dyr kunde stka- 
bes med efter Lcengden parallel lobende Led og med wende Ender af lige Beskaf
fenhed, derom er vel ingen Tvivl, men da maatte dette Dyr regiereS af een 
Villie, og altsaa neppe fom Pinddyret paa engang fremskrive til modfatte Hjer
ner; i det indre maatte Bevægelsen begynde fra Midten af til begge Ender, og 
ikke fra begge Ender paa engang forlplante sig til Middelpnnkten; skeete dette, 
da regieredeS det af tvende Villier, og blev saaledeS ikke lcrngere et enkelt Dyr, 
eller et Individuum; og maatte noget forskielligt fra de eenodannede Ledder 
ffielneS, som ikke var biet Led, og hvorfra de ovrige Organers vilkaarlige Be- 

vcegelfe 
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vagelse kunne formodes at henrsre. Vel kan et siniddigt menneskeligt Legeme 
udvortes give sig mange Gestalter, men foruden al dets Lemmer ere aldeles for- 
fkiellige, mackes dets Senforium, som kommanderer alle Forandringer, tyde- 
ligen tref. At hos el Dyr nogle Led i een af Enderne eller i begge enten ved 
Vold eller af Alder affattes, og at andre i disses Sled fremssyde, det fee vi 
hos Borstormene, Naiderne, Sostiernerne og andre, men jeg veed intet 
Exempel, at et eller tvende Mellemled ere afsatte, og at ikke ny, men de 
gamle, Naboled have i de afsattes Sted foreenet eller samlet sig, for at hcel- 
giere den brostne K teede, som Pinddene hos vores Pinddyr.

Den 7de Grund har ikke fuld samme Styrke, som de foregaaende, da 
den ikke grunder sig paa Bemærkelser, men paa en sandsynlig Fortnodning. 
Vel kan man sige om Slanger og Bændelorme, at de, ffiont enkelte Dyr, 
kan give deres Krop forskiellige og ulige Vendinger, men aldrig strakke de sig i 
Live lige ud, langt mindre fare deres Ender paa engang frem til modsatte Hjer
ner, eller glide deres Ringe og Led parallel frem med hverandre, som hos 
Pinddyret.

I hvor gierne jeg altsaa har villet igiendrive disse Grunde for Pinddy
rets Sammenfatning af siere enkelte Dyr, og i hvor meget jeg endnu er tik 
boielig til at troe dets Indrviduitat, har jeg dog maattet eftergive for det, som 
naturligen folger af mine Bemarkelfer, der i begge Tilfalde indeholde mange 
Sårsyner, og Materie nok for den granskende Philosoph.

Et par Aftener har jeg til ud paa Natten havt den Fornsielfe at under
holde mig med dette befenderlige Vasen; siden efter fandt jeg alle mig fore
kommende i en storre eller mindre ret vinklet Qvadrat, og intet vilde mere yttre 
nogen Bevagelft; sandsynlige» har det ufornyede og stillestaaende Vand for- 
aarsaget dets Dod eller Urorlighed.

Denne Skabning, som ligefnld fortiener Psykologens og Naturforske
rens Opnrarksomhed, opholder sig paa den msrkgronne brede Tang (ulva la- 
tifima) som sindes paa vore Strande, i sar uden Vester Port ved Tommer- 
pladsene.

N ti 3 Figurernes
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Figurernes Forklaring.
r. Pinddyret lige udstrakt, lignende en Vandsilke, ovenfra.

2. Samme feet fra Siden.

3*  Pinddyret sammentrukket i en aflang Quadrat, lig en Hovelspaan, 
med indkrummede Ender og perpendiculaic staaende Pinde.

4. Samme i en ret vinklet Quadrat, hvoraf det underste Stykke synes 
«t ville stille sig fra det hele.

5. Saaledes fom begge Ender Have begyndt Fremglidningen til een og 
samme Side fra Qvadratfiguren.

6. Tvende smaa Qvadrater, som forbindes ved Mellempinde, og hvis 
ene yderste Pind staaer paa straa.

7. Pinddyret i Zikzak.

i &• Samme lig en Tordenstraale.

Tutte-
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Tinte ormen
(Veficaria loba ta)

ved

Otho Fabricius.

HLcrnge nok har man kiendt Tinte i Flceff som en Sygdom; lcenge nok har 
man erfaret Skaden, dette Tilfcelde Ho6 Svinene foraarsager i Hushold

ningen , da man i steden for et forventet feedt Svin, hvorpaa ingen Mceff'ning 
er sparet, maa ved Slagtningen finde en Krop fuld af Kiertler, der ikke allene 
optager Fitters Sted, men og gisr Nydelsen af del øvrige vcemmelig. Men 
neppe har man endnu bemcerket eller engang faldet paa den Tanke, at denne 
saa forhadte Tinte er selv en turende Fiende, hver Tintekiertel et levende Ver
sen, en nagende Orm, og alksaa et saadan Svin underholder nogle tusinde 
Medcrdere; i det ungeste veed jeg intet derom bekiendtgiort, og da jeg uformo
dentlig er bragt i Erfaring herom, agter jeg det ikke aldeles ukicrrkomment eller 
nvigtigt ar meddeele vort sikionnende Galskab denne Opdagelse.

Ofte saae jeg tilforn tintet Flwsik med ligegyldige Hine, fordi jeq ikke 
endda var bleven mere end almindelig opmarksom ved det besynderlige i Natu
ren; men, siden Naturvidenskaben blev min Tidsfordriv, har ikke dette Syn 
forekommet mig, for ncrstasvigte Vinter 1781 # da en Mand i mit Nabolaug, 
som maatke have det Uhcrld ved fin Slagt at see et heelt Svins Kiedmasse saa 
fuld af Tinte, at den eenc Timkiertel sad tat pakket paa den anden, og Flcr- 
fket udgjorde kun en smal Strimmel, og, da han vidste at jeg gierne under- 
sogde Naturens Under, deels for at styre min Videlyst, deUs for selv at faae 
nogen videre Kundskab om denne Sygdom, sendte mig et Stykke af Svi
ner, hvorpaa rmsten intet andet saaeS end Tintkiertler: Jeg blev glad, at jeg 
ved denne Ailighed kunde forvisses om det sande eller falffe i den Tanke, jeg 

lcenge
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larnge havde underholdt om Tinten, ot den ffulde vcrre en Orm, og gav 
mig stray i Fcrrd med Undersogningen, dog troede jeg langt fra at finde saadan 
en Orm, som jeg siden fandt. I stige Kugler var jeg vandt at finde Traad- 
eller Spolonm indsturrede, og a) troede her at ffutle overrumple en ligedan
net, hvorefter jeg og indrettede min ferste Operation, men hvad Under, at 
det maatte mislykkes, thi jeg giennemstak Kuglen for ar finde Ormen, og der
ved stymprede den; fik jeg end derfor noget organifft at fee, det blev dog in
tet fuldkomment Dyr. Dette lcerte mig at gaae mere vaerfom til vcerkS og 
med en Lupe undersøge Overfladen, om ikke nogen Aabning kunne gives, hvori 
Dyret maatte have indtrnkkcn sig, og derafigieu ffulde udpresses; paa denneMaade 
fandt jeg til Nød en liden Fordybning, og mcrrkede, at det tarmartede Ved- 
hcrng, som jeg havde holdt for fremmede medfulgte Hinder, horte derimod 
Ormen til som noget Vcesentligk, da det gik i eet med Kuglens Overflade, 
maatte derfor ikke beffadiges, om Dyret ffulde faaeS heelt. Store Vanffe- 
ligheder havde det imidlertid at faae Ormen udviklet fra den ommeldte Fordyb
ning, thi det maa mcerkeS, at alle de jeg faae vare dode og uden ringeste Be- 
vcrgelfe, og ventelig doe de, saasnart Flceffet taber sin naturlige Varme; fors 
gieves har jeg siden ventet paa Lejlighed at fee en levende af dette Slags, for 
i varmt Flceff eller varmt Vand at kunne bemcrrke dens Bevcrgelfer; meget 
halstarrig fadde de derfor fammentrukne og ikke uden med stor Lempe lode sig 
udvikle, naar de ikke ffulde stympres; da det omsider lykkedes, sti ae jeg en 
forunderlig Skabning, hvis Slcegt jeg ikke vidste at bestemme, da jeg i intet 
Mig bekiendt System fandt noget genus at henbringe den under; dog uvente
lig traf jeg blaut Liuucri Polyper en Orm anført under Navn Hydatula 
Syfb. nat. p 1320. n. 5, der syntes mig faa lidet at ligne Polyperne, som 
dens korte Beffrivelfe at vift et nar Forvandkffab mrb^tntCOtincn; som end

og

a) Det er ikke rart st finde flige fmas Kugler eller Vabler uden paa Fiskenes Indvol
de, hvoraf hver gierne indeholder fin Orm, fom fordrer NakurforflerneS Op- 
mcerkfomhcd. Jeg har bekiendtgiorr en faadan i min fauna gronlandica fpec. 
24z. under Navn af gordius globicola, og en storre i Anmcrrkninqen p. 269. 
gordius pificola (rbi pifcicola ec en Trykfeil); fclv den almindelige Qvejfe (gor
dius marinus Linn.) boer ofte i saadant Hylster, og hvor mange flere ere blevne 
ubemcrrkede baade af andre og mig?
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eg mere ssulde fluttes af de an ferte Synonyma b] og dens Opholdssted, fom 
og angives at være undertiden i Svinene c), men da den mældes allene funden 
i Indvoldene og ikke i Kiodet, da den tillægges en saa stor Blære foruden an
det, der et passede paa min, holdt jeg den billig for en særssildt Art, ssisnt 
af famme Slægt. Der kunde maossee cg blive uvist om alle af finne an- 
førte Synonyma udgiøre kun een Art. I Bussons algemeine Historie der 
Natur (tydsse Oversættelse i 4to) meldes og 4 Th. 1 B. p. 179 af Hr. DaU- 
benton om en Orm, funden i Muselever, hvilken han har ladet aftegne tab. 
XL. f. 3'6, og nseilbar hore til samme Slægt, men jeg kunde dog ei anses 
den for samme Art med Tinteormen, da dens Skabning har meget forssielligt. 
Siden har jeg saaet det iste Bind af Schriften der Berlinischen Gesell
schaft naturforschender Freunde, og finder p. 335 en Afhandling af Hr. 
D. Bloch om dette Slags Orme, som han kalder Blasenwürmer (vermes 
veficulares) og inddeeler i 3de Arter: Eremita, Tæniæformis og So
cialis; men hverken Beskrivelserne eller Afbildningerne tab. X. fig. 1*9  
kunne aldeles passe paa Tinteormen, ssisnt i sær hans V. focialis kommer 
den nær.

Fig.

i naturlig Størrelse.

Saameget erfarer jeg dog med Vished as denne Sammenligning, at 
Tinteormen er en Blcrreorm eller Veficaria §0, men og saameget, at den 
rimeligst bliver en ny Art, hvilken jeg derfor til Forssiel vil kalde Veficaria 
lobata af dens tvende Fliger i sit naturlige Leie, naar den har indtrukket stg. I 
Danssen holdt jeg det rettest at vedholde Tintenavnet og derfor kalder den 
Tinteormen.

Bessrivelsen og medfølgende Figur vil best kunde vise, hvorvidt den er 
NY eller ikke.

Fig. i. viser Ormen i fin indkrobne Tilstand.
Fig. 2. halv udstrakt og Fig. 3. heel udviklet,

dog krumbøjet.

b) I soer Bartholin cent. L. obf. 87. p. 29Z. Ova in porcis, vid. fy ft. nat, 1. c.
c) Habitat in abdomine animalium, ovium, fu um &c. fy ft. nat. p. 1321.
<0 Som Hr. Conferenceraad Müller kalder den i hans Zool. dan. (danste Text) 

p, gi. not. c.
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Fig. 4. viser den heel udstrakt forsterret og Fig. 5. viser Hovedet meget 
forstorcet.

Naar man betragter denne Orm i sin naturlige indviklede Tilstand (som 
alle de jeg saae forefandtes, efterdi de vare døde), saa seer man intet uden en 
liden Klode og to vedhængende Fliger, stråledes som den er forestillet Fig. I. 
Kloden (lit. a) er noget sammentrykt, haard og hvid; Fligerne (lit. b, c) 
ere mere bleghvide og see ud som to korte siattede Tarmstykker, hvoraf den eene 
(b) er noget längere end den anden (c). Deres Mellemrum eller Vinklen, de 
giorc imellem sig, viser et lidet Indtryk (d), som vanskelig opdages, og just 
er det Sted, hvor Dyret har indlrukken sig, og hvorfra det igien kan udvikle sig; 
hvorledes dette skeer gradviis, har jeg i de folgende Figurer søgt at giøre tyde
lig, og derfor beholdt de samme Bogstaver, som i iste Figur, at man kunde 
see, hvorledes hvert Sted forandrede sig ved Udviklingen. De tvende ved
hængende Fliger ere egentlig blareagtige Tarmkanaler, der kunne opblcrses, og 
indeholde en Vådske, som i det ringeste hos de døde ei ganske udfylder dem. 
Paa ingen af dem kunde jeg opdage nogen Endeaabning, men befandt dem al
deles hele og i eet lebende med den Hud, som omgav Kloden, altsaa intet 
andet Tegn til Aabning, end det ommeldte Indtryk (d). Herfra maatte 
jeg derfor føge at tilveiebringe Udviklingen, og ved ak trykke paa Kloden (a) fik 
jeg den udtrykt af Indtrykket (d), da den efter denne første Udvikling viiste 
sig som Fig. 2. Denne Udvikling lierede, at den korte Flig (Fig. 1. c) havde 
i sin udviklede Tilstand kigget dobbelt paa hinanden og vcrret bsiet i Enden 
(Fig. r. c), hvor ben derimod i Udviklingen blev mere udstrakt (Fig. 2. c). 
Den anden Flig (b) blev derimod uforanderlig, men Kloden (a) viisteS nu i 
Enden af den mindre Flig, og havde efterladt sig en dyb Grube (Fig. 2. d), 
hvor den fer Havde ligget, og var det forommeldte Iudtryk (Fig. 1. d), der 
nu formedelst Klodens Udskydelse var bleveu rummeligere: denne Grube var 
dog ingen ret Aabning, da man derigiennem ikke kunde finde Vei til nogen af 
FligerneS Ender (b og c), men maa blot ansees som en Fordybning udvendig i 
Huden, hvori Kloden kan stkiules, lig det Hule i Haanden, hvori man kan 
indbøie og lcegge fine Fingre. Altsaa var man endnu lige nar med Dyrets 
Aabning, hvilken det dog maatte have saavelsom alle levende. Jeg forsøgte at 
trange Kloden (Fig. 2. a) tilbage igiennem den Tarmecanal (c, b) som Fli

gerne
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gerne nu vare forvandlede til, men forgtaves. Her blev intet tilovers, «den 
ot fsge A bningen paa et Sted i Kloden selv, hvilken jeg ikke med blotte ^inc 
kunde opdage, og vanskelig nok med en Lupe saae et Indtryk paa Ven eene Side, 
hvoraf jeg formodede, at en ny Udvikling maatte kunne ffee. For at udvirke 
samme var det dog forgieveS at trykke paa El Oden selv. Jeg maatte ud af 
Drommen paa een Maade, giennemskar derfor K loden, da jeg fandt en orga- 
niff Knopi Midten. Jeg sluttede nu, at denne var kommen der ved Jnd- 
krcrngning, ligesom man indkrcenger en Handskes Fingre, saa det yderste bli« 
ver inderst, eller som Sneglen indkrcenger sine Horn, saa End^ kloden med Hiet 
kommerind, og neppe laver sig ved udvortes Magt fremtrykke igien. Skulle 
derfor noget Middel blive mueligt for at faae Ormen udstrakt i sin fulde Gestalt, 
saa troede jeg det maatte skee ved at klemme paa den mindre Flig (c) tcet baz 
ved Kloden (a) og stråledes skribbe den frem, thi var der en Aabning i Enden, 
maatte den da nodvendiq engang vise sig. Jeg gjorde adskillige saadanne Prs
ver, men endeel brast hellere i Midten og skaffede mig kun stymprede Orme. 
Endeiig, da jeg havde tart at bruge mere Behændighed og tillige skubde tilbage 
paa Klodens Overflade, lykkedes det mig at faae Ormen frem, som den seer 
Fig. Z. Dette Syn lonnede Umagen, thi hvo skulde have ventet saa konstigt 
Legeme i den simple Klode? Og, naar man holder den sidste Figur mod den 
fsrste, hvor forskiellige ere de ikke! Kloden saaeS nu forandret til entrind 
tverrynket Krop (e), der mod Enden bliver smalere og flipper med en endnu 
smalere glat Hals (f), Ver er mere fast i sig og noget brustkagtig, Va derimod 
Kroppen var ncrsten af samme Materie, som Fligerne eller Bagdeelen 
(b, c). Paa Enden af denne Hal- saaes en brusset Knop (g), der maatte 
blive Dyrets Hoved. Jeg var vant til at finde faadant Hoved med Sueyrer 
paa Bændelormene e), med hvilke denne Orm syntes at have noget tilfttlles, 
men med blotte Hine kunde dog ingen Aabning opdages. En Lups viiste mig 
nogle Sideaabnillger og en but Snude; men under Forstsrrelftsglasset fik .

O o z jeg

») Dette faa tange omtvistede og tildeelS bensgtebe Bernbelormehoved, fom man da- 
nu ved notere Bemoerkelser (Vidensk. Salsk. nye Skr. 1 D. s. 5 5. f.) har fim*  
det, har jeg faa tilstrakkelig OvrrbeviiSning om, at .eg ingenlunde kan drage 
det i Tvivl. Jeg har viist der i min Faun. Grönl, med Sælhundenes, R-'d- 

fistvn« 
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jeg den rette Forklaring paa det ffiulte. Jeg faae da Ormen, som den findes Fig. 
4, nemlig: et aflangt, glat, glindfende, bruffet Hoved (g), som var for
synet med fire Sideaabninger (h), hvilke vare meget rummelige og havde hver 
sin ophoiede Rand onikring sig. I Enden lob Hovedet ud til en noget buk til
spidset Snude (i). I det anmeldte Berlinske namrforffende Salffabs Skrift 
rillcegges Blcereormene en Midteaabning, hvoraf de sprude Vander og ikke af 
Sideaabningen (p. 336) og denne Endeaabning forestilles stor nok i de dev 
givne Figurer Tab. X. fig. 5-8; men paa Tinteormen kunde jeg i Snu
dens Ende ingen Aabning see, ffulde den dog vcrre der, som man analogiff 
burde siutle (dersom det med de andres Beffrivelser har sin Rigtighed), saa 
waa den vcere meget liden. Noget fra Enden og op paa Snuden saaes en 
ophsier Kcmt (k), der omgav hele Snuden i en Kreds, og var bevcrbnet med 
mangfoldige fmaa, dobbelte, hagede, Braadde, nemlig to og to foiede i Ro
den til hinanden. Disse Braadde fynreS mig fastsiddende og ikke bevcrgelige i 
Skeeder, at de kunde indtrcrkkes og ffmles, som det Heeder i Schrift. Berl. 
Gesellsch. I. C., derimod fandt icg nogle, hvorpaa hverken Braadde eller 
det yderste af Snuden var ot see, hvoraf jeg flutter, al begge Deele kunne 
indlrcrkkes i Enden af Hovedet, og altsaa maa vcere bevægelig eller sammen- 
lcenket til Hovedets Ende ved en beielig Mellemhud eller Kncekning. Dette 
kunne maaffec og have givet Anledning til den Tanke i det Berlinffe Skrift, 
at der i Enden var en Aabning, naar de havde feet Hovedet med indtrukken 
Snude, og at Braaddene kunde ffiules i Skeeder, uaar de havde feet dem 
indtrufne med Snuden.

Hoved og Huls vare mere bleghvide end det ovrige paa Ormen, som nu 
i sin udviklede Tilstand faaes lyshvid. Hverken Indvolde eller Garbor var 
ot finde; d i hele Ormen kan selv ansees fom en Tarm, behsvede den endelig 
ingen Tarme, derimod udfordres, at den maa have sine Spandefecner langs 

med

fiskens og Hundeftiglens Bændelorme Spec. 296, 297 og 300, og siden har 
jeg cnbm: futiben Desty kelse heri ved ørredens, Gnafens og Gieddens 
Baendelorme, b ilt? j?g c a fan finder nsger afvigende fra den Beskrivelse der« 
om er given i Berlinische Beschäftigungen ncrrurf. Freude IV. Band, og 
maassec en anden gang lader Sselskabet forelcese noget herom. 
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med Hudens indvendige Overflade, hvormed den kan indtrække Hoved, Hals 
og Krop (Fig. 3. e f, g) til at danne Kloden (Fiq. 2. a) og siden bole denne 
ind i sin Grube (d), indtil den ganske bliver sammenviklet (Fig. 1.), og lige
ledes igien kan udvikle sig til sin rette Skikkelse (Fig. 3. 4.); men disse Seener 
ville nok blive vanffelige ak eine formedelst deres Fiinhed. Sideaabningerne 
paa Hovedet anfter jeg for Ormens Mundinger eller ligesaa mange Suehul- 
ler, hvoriqiennem den sner den vttdfkefulde Norring til sig, og enten maa 
give Vcrdsken fra sig samme Vei tilbage igien, eller og rimeligere igicnnem den 
formodede Endeaabning paa Snudens yderste, faasom Sideaabningerne blive 
indad engere og ventelig have Faldklapper inden til, der kan hindre Vandets 
Tilbagegang, naar Ormen vil.

Det er mærkeligt, at jeg ikke fandt nogen af disse Orme i Flnsket selv, 
men alle sadde indborede i Kiodet, saaledeö som Fig. 1. udviser, Klode ved 
Klode, men hver Klode laae med sine to Fliger i en scersikilt Grube i Kiedet, 
som gierne var fuld af en vandagtig Vcrdffe; disse Vandgruber omspcendeS af 
Kiodets tilbageblevne Fibrer, da den egentlige Kiodfubstanh var efter al Ri« 
Melighed paa faadanne Steder bortfuet af Ormen; de vare desuden faa lange, 
at de vel kunde passe efter Ormen i sin udstrakte Tilstand; gemeenlig vare og 
Gruberne foreeuede med hinanden ved mellemlebende fmale Canaler, hvorigien« 
nem Ormen ventelig har fremtrukket sig, eftersom Antallet er bleven formeret 
og Ncrringen er stuppen: Til saadan Gang kan den have god Brug af sin ha*  
gede Snude, med hvilken den kan indhage sig, og stabe sin Tarmefak efter sig, 
hvortil og den rynkede Fordeel kan vare tienlig ved Udstrækning og Sammen
krympning. Ingen Under derfor, at de Svin, fom ere fulde af Tinter i Kiodet, 
ikke kunne trives, da de have saa mange Medcedere; ingen Under, at de (som 
det berettes) ere urolige, ikke kunde sove, give sig ikke engang Roe til at crde, 
men immer grynte og flakke omkring, ei heller formaae at gaae ret langt, da 
de have saadan en Vrimmel af hagede Orme i sit Kiod, som nodvendig maa 
foraaasrge Smerte, naar de rore sig, holde Svinene aarvaagne og i Arbeide, 
og tillige sva-kke deres Krcester ved at sne al Noeringen til sig og giere Kroppen 
flap med saa mange vandfnlde Gruber i deres Kiod.

Vi ville nu holde denne Bessrivelse mod det, som berettes i det an
meldte Skrift om de andre Arter, og see hvorvidt de kunne foreenes sammen:

O o Z Den
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Den ferste Art, som Hr. Bloch kalder Eremiten, bliver p. 337 tillagt en 
ftor Blære, hvori den egentlige Orm skal indeholdes, og forestilles faaledeS 
tab. X. fig. i, men faadan Blare har Tinteormen ikke, og intet, fom kan 
falkes i Ligning dermed, uden den vandfulde Grube i Kiovet, hvori den lig
ger, fom dog er noget ganske andet og desuden fremmed fra Ormens Tilbehsr; 
ei heller har Tinteormen faa opblæst en Bagdeel, dens Udvikling ffeer og fra 
Midten, men ikke fra Enden, fom den der forest,lies tab. X. fig. 2. 3.; 
desuden findes den ikke eene, men i tusinde Tal, fortiener derfor mindst at 
kaldes Eremiten. Nærmere kunde den komme den liden crrtdannede Artfor- 
andrmg af Eremiten, font heffrivcs p. 338 og forefitlles tab. X. fig. 6-8, 
thi den siges dog at have flere i med sig, og enhver siges indflutret i 
sin egen Hud, hvorunder man kunde tcenke sig den i Svinekiodet befindende 
Grube, eller Fligerne hvori den indvikler sig, men det fees dog af Figuren, at 
den ligesom Eremiten udvikles af Blærens Ende, der findes ingen Fliger om
talt eller aftegnet, og denne faavelfom den store Eremit har ikke den hos Tinte« 
ormen bemærkte Snude.

Den anden Art eller den Bcrndelorm lignende, som bessrivcs p. 338 
og er aftegnet tab. X. fig. 9, finder jeg dette forssiellige hos, ae dens rynkede 
Krop ftræffer for langt ud mod Bagenden, den har en liden opblæst Blære i 
Enden, den siges indfluttet i en færffilt Blære, ligesom de forrige, hvilket alt 
passer ei paa Tinteormen.

Om den tredie Art eller den selskabelige, fom er funden i FaareneS 
Hierne, heder det p. 339 at man har funden ril 400 samlede i en Vand blære, 
og hver Orm hængte fast til Blæren ved to fin aa Baand, fkiont den var fæstet 
til Hiernen med sit Hoved; men Tinteormen sidder ikke i en fælles Blære, 
hver har sin færflilte Vandgrube at hvile i. De have og ingen Baand, med 
mindre deres Flige skulde antages derfor, men disse kunne dog ei være meent, 
thi paa den Tid de fees er Hovedet ffiult, fom dog siges hos hine indfæsted i 
Hiernen af Faarene; desuden ligge Tittteonnens Flige lose, da hines Baand 
siges faste til den fælles Blære.

Og denne Sammenligning ^bestyrker mig med mere i den Tanke, atTinte- 
ornicn er en ny Art Bl.rreorme, og at det har sig med Blcrreormen, fom 
med andre Jndvoldeorme, at,hvert Dyr underholder sine særskilte Atter, der 

ei
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ei fa ft lige findes hos andre Dyr; hvilket tnaa giøre Naturformeren desmere 
agtsom, at han ikke troer strax at have fundet en tilforn bekiendt Orm, fordi 
han kan finde noget ved dort, der ligne andres Beskrivelser. Der kan rimelig- 
viis ikke ventes store eller mange Forffielsmcrrker hos faa fmaa Dyr, men faa 
eg fmaa Mærker maa vare nok til at bestemme Arternes Forffiellighed.

Dette var, hvad jeg vidste at berette om Tinteormen; kunne jeg endnu 
have talt noget mere og afgisrende om dens Naring, Gang, Fortplsnrniug; 
kunne jeg have fundet et Middel til at forebygge eller fordrive disse talrige Med- 
ttdere hos Svinene, da vilde jeg have leveret en mere fuldstændig eg nyttig Ef
terretning, men dette maa endnu vverladeS til andre ot eftergranffe. Mig 
maa det være nok denne gang: at have viist, at Tinten er ikke blot en Syg
dom, men en Sygdom, der fom stere foraarfages af levende Skabninger, hvilke 
først maa dråbes, før Sygdommen kan ophøre: at have givet Anledning til 
nærmere Betænkning, om ikke vatterfottige og fvimle Mennesker kunne være 
plagede af Ormearter, der høre til famme Slægt. Dette med mere hører til 
Esterflægten at fætte i sit fulde Lys.

Beffri-
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Beskrivelse
over

nogle lidet bekiendte Podurer, og en besonderlig Loppe

fra

Otho Fabricius.

lånt de uvingede Insekter er PodnrerneS Slcrgt vist en af de talrigeste. 
Endeel Arter ere allerede blevne bekiendte, og det er ikke faa vanskeligt 

ved ny Opdagelser ot faae Antallet formeret af disse Vinkelboere. Imidlertid 
synes disse smaa Dyr endnu ikke at have vundet Naturkyndiges rette Agt: kun 
faa af de bekiendte ere blevne ordentlig beskrevne, de fleste hidtil blot angivne, 
blank hvilke, fom jeg troer, folgende 7 Arker bor regnes, om ikke nogle af 
dem blive ganffe ny. I Betragtning heraf kan vel ogfaa deres Beskrivelser 
med hosfoiede Tegninger ikke agtes overflodige; i det mindste har jeg af Erfa- 
renhed lcrrk, ar man lenelig feiler i ak tage cn for anden, faa lcenge man ikke 
har deres fuldstcrndige Bessrivelfe at samle de væsentlige Skelnemarker af, fom 
paa faa smaa ikke kan venteø ak vcrre ret mange.

I.

Jordpodliren.
Denne Ark forefalder jevnlig nok, og vil letkelig tresses under raadne 

Traflokke, som hvile paa Jorden; ei heller synes den aldeles forbigaaek af Na- 
turkyndige. 
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lurfyndige, ba den uden Tvivl bliver de Svenskes Iordkrut og Linnæi Po
ti lira viatica Fn. Sv. (ed. lilt.) 2320 iblcmt fepofita; cm hvilken denne 
store Mand dog siven maa vare bleven nvis, siden Hon ei har indfort den i sit 
Syftema naturæ. Ventelig har han ansiet den for den samme fom Podura 
aquatica, fom han paa anforte Sted lader sig forlyde med, hvori jeg dog ikke 
tor bifalde ham. Den bliver ogsaa anført under sit Svenffe Navn Iordkrut i 
von Aphelens Overfattelfe af Bomares Diet. T. VII. p. 555. t

IislcenderneS Blaawior, hvorom i Jislandffe Reiftbeffrivelfe p. 607 
cf. Zool. dan. prodr. 2177, bor ogfaa hidfores; dog blandes uden Tvivl 
sammesteds tvende sammen, da den eene som findes paa Vandet vel neppe er 
een Art med den som forekommer paa Jorden og Veiene, under hvilken sidste 
jeg forstaaer min.

Men, naar man efterlyser alle disse Steder, saa findes den blot nav
net, ikke tilstroekkelig beffreven. Saasom den ogsaa findes i Grönland, har 
jeg i min Fauna grcinlandica beskreven den under Navn af

Podura (humicola) fufco - coerulea, antennis brevibus 
craffis, corpore cylindraceo verfus {anum craffior. 
fpec. 180.

Da den er en af de almindeligste, som fan let faaes til Eftersyn og 
Sammenligning med andre forekommende Arter, faa vil jeg give dens Beffri- 
velse noget omstandeligere til Grund for de folgende.

De største, jeg har seer af denne Art, vare 1 Lin. lange, f Lin. brede 
ved Bagen og Z Lin. ved Hovedet.

Hovedet er kort, noget trindt, dog fladere paa Issen, tykkere bagtil 
og ender fortil i en nedlobende affpidset Snude, der ei lettelig sees uden Hove
det oplattes; i samme har Munden Sted, skiont Mundredffaberne vanskelig 
opdages formedelst deres Lidenhed. Det sidder kiendelig adskilt fra Kroppen 
ved et dybt Tverskaar; fort foran famme feer man paa Overfladen enTverfure, 
der foreenes med en Langdefure paa hver Side under Ainene, og foran mod 
Snuden igien samles fra begge Sider i en Runding, giver saaledes nasten e» 
spadeformig indtrykt Figur paa Hovedet.

Oinene, Sde, sidde paa Issen, sorte, agformige, og ere kiendeligst 
paa de lyse Exemplarer. Midt imellem dem er en liden Bulk, der snart ffulde 
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ansees for et zdie Kie, dog er den ikke som Linene sort, men rodladen og star- 
kere farvet end det evrige af Hoveder.

Famlestcenglerne ere korte, neppe af Hovedets Lcengde, tykke, be- 
flane af 4 Led, ncesten lige tykke, dog del yderste lit tyndere og lcengere end de 
evrige.

Kroppen er fladtrind, mod Bagen tykkest, dog kort for Gatboret igien 
afkneben; har 9 Indffaar, fom best kiendes pan Ryggen, af hvilke det ferste 
er kortest, siddende som et Halsstykke, 2-5 de lcrngste, og tiltage naßen um ars 
kelig i Breden, men det 5te er lit kortere end de 3 foregnaende, som ere lige 
lange; 6-8 ere de bredeste, og lige lange, men kortere end de forrige, ved det 
7de og i far det 8de begynder Kroppen igien at aftage i Breden; det 9de er et 
lidet Gatborstykke ligesom forlanger ved en liden kegleformig Ende, der har 
en vandret Splitte, hvor Gatboret er, som best fees naar den oplatter Bagen. 
De storste Indffaar ere til Siderne lit indtrykte, hvorover de synes dobbelte, 
og, hvor de samles pan Ryggen, seer man i Tverfuren selv 2 ophoiede Punkter 
som ere morkere end det ovrige, og danne 2 Langdestriber paa Ryggen.

De 6 Jodder sidde under de 3 forreste Indffaar (egentlig fyneS det iste 
Par at sidde under Halsstykket, der 2det i Tverfuren mellem andet og tredie 
Indffaar, og det 3die mellem trebie og sierde Indffaar); de ere alle krumme 
og korte, de forreste kortest, da de tage fin a at til i Langde bag ud; bestaae, 
fom det fyneS, af 3 Led foruden et bulket Grundstykke, og en enkelt Kloe eller 
Spidfe. Naar de udstraktes, rakke de kun lidet uden for Kroppen.

Springstierten er meget liden og ukiendelig, ligger beret under Bugen, 
tager sin Begyndelse ved der 7de Indffaar med et fladt Gruudstykke og naaee 
ikke ganffe til det bageste Par Fedder med sine tilspidsede, parallellobende og 
tat sammcnklemte Grene. Naar den udstrakkeg, fees den neppe uden for Gat
boret, og uden Tvivl kan den ei ganffe tilbagelaggeS, thi endog paa de dode 
fanes den betet under Bugen, som er usadvanligt hoS disse smaa Dyr, der 
gierne strakke Stiert, naar de doe. I det lille Rum imellem SpringstiertenS 
Spidse og bet bageste Par Fodder sees paa Bugen en liden Forhoining, ligesom 
deelt efter Langdcn.

Farven er en Blanding af blank og rodlydet, dog neden til og i Tver
furen mere ly§. Der er og Forffiel paa Exemplacerne, da nogle ere mere 

mørfe
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merke og ncrsten blaasorte med et redt Skicvr; andre mere lyse, rodagtige og 
have neppe et bladt Skicrr (paa disse kunde alting best betragtes). Hoved, Ryg 
og Folehorn have een Farve, men Munden og Fodderne vare hvidagtige.

Overalt er Kroppen Heklcedt med et meget korr og stint Laad.
Denne Podure har jeg funden baade i Norge og Gronlaud i god 

Jord under Stene og raadue Trcestokke. Ogsaa er den mig forekommen i 
Norge i min Kielder paa ølkendernes Stroe, som var fugtigt af det nedlobende 

og anden Vådske. Paa alle disse Steder vrimlede de i Hobetal om hinarrden.
Den har Evne til at springe, dog ikke hoit, og sielden vover det i sin 

Frihed, men kryber og vcrlter sig paa sine Lige i det vcrdssefulde Dynd og fug
tige Jord, feen til Gangs. Da jeg lagde den paa Vand, krob den vel paa 
Vandskorpen, men kunde der ikke springe, kom mere seent afsted med sin Gang, 
og hvilede lange imellem, ret som den var dod: deraf fluttede jeg, at Van
der ikke er dens rette Element.

Fig. i. viser Jordpoduren.
A. i naturlig Storrelse. B. meget stsrre forestillet fra Ryggen. 

C. ligesaa fra Bugen, og D. fra Siden.
Snuden. b.Øinctie. e. den lille Bulk imellem Hinene. 
d. Galboret, e. de punkreerte Striber paa Ryggen, 
f. Springstierten. g. den lille Bulk under Bugen.

II.
Moospoduren.

Denne ssulle noermest ligne Podura (nemoralis) oblonga cinerea 
pedibus rotis, antennisque apice albis, cauda fulphurea. Zool. 
dan. prodr. 217/. dog bliver neppe den famme, da jeg ikke har funder de 
hvide eller svovelgule Deele, som den sammesteds tillcrgges. Jeg vil derfor 
indtil videre kalde den:

Podura (hypnorum) oblonga, virefcens, poftice ful- 
vefcens.

Den cr fuldkommen i| Lin. lang og 4 Lin. bred.
Pp 2 Hovedet
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Hovedet er, som paa de fleste Arter, aflangt og naften af en rhombisk 
Skikkelse, blegt og har neppe et grønt Skiar.

Vinene store, forte, aflange.
Famlestcrnglerne korte, mørke med en grøn Blanding; i Leedeneö Sam

lingssteder ere de mørkest, derfor synes de ringede; har 4 Led, hvoraf de 2 mel
lemste korstest, alle nasten lige tykke.

Kroppen aflang, fortil noget angere, bagtil bredere og meget stump ved 
Gatboret (dog er den ei saa plump, som paa nastforegaaende); bestaaer af 7 
Led, hvoraf de 4 første grønagtige, de 3 bageste lysere og noget rødla due. I 
Størrelse (efter Dyrets Langde) overgone de 2 første meget de øvrige, men i 
Brede tage de jevnt til mod Bagen. Alle ere glatte og ligesom tegllate paa 
hinanden.

Fodderne korte, bleggrønne.
Hele Insektet er laaddcn med talrige, korte, hvidagtige Laad, der vise 

sig efter en vis Stilling mod Dagen.
Under Bugen er en blegere Rende, hvor Springstierten ligger ind- 

bøiet, der ellers er rodfastet i det yderste af Bagen, kan bøies ud og ind efter 
Behag, og er hvidagtig, meget kort med ffravende Grene.

Funden paa de norske Fjelde under Moosen, og er allerede i April Moa
ned tilsyne, stkiønt Sneen da nylig er bortsmeltet, og Grunden under Moosen 
meget fugtig.

Den kan fpringe got, dog et over 4 Tommer lodret. Lever ei lange paa det 
tørre, hvilket jeg forføgte paa mine Exemplarer, som strax døde ester nogle Spring.

Fig. 2. viser denne Art.
A. i naturlig Størrelse. B. meget større forestillet.

2. den mørke Fordeel. b. den lyse Bagdeel. c. Spring- 
stierten. d. Linene.

III.
Den beltede Podure.

Bliver Podura (einEta) cylindrica grifea, cingulo atro an
tice albo. Sylt. nat. (ed. XII.) 1014,10. Fn. Svec. 1933, om hvilken 

paa 
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paa begge Steder dog ikke siges mere; og, om end disse faa Ord ikke ganffe 
passe paa min, der har mere end el Belte, faa vil jeg dog i det hoieste kun on*  
fee den for en Artforandring deraf, som jeg noiere faaledes vilde bestemme:

Podura (einEta) cylindracea, cinereo-virefeens, cingu
lo duplici anoque nigris, albo marginatis.

Neppe er den ii Lin. lang, og | Lin. bred.
Hovedet er bleggront, har en rhombistk Figur, bliver fortil cengere, med 

fyldige Kindbakker.
Oinene sidde ved Grunden af Famlestcrnglerne, ere fmaa, forte, aflange.
Famlesicrnglerile nogenledes lange, morkegronne, boielige, bcstaae af 

4 store Led, der fynes deelte i mange mindre.
Kroppen aflang, trind, for og bag lit cengere, bestaaer af 7 Leed, 

hvoraf de 2 forreste ere gren- og affegraa-blandede; de 2 folgende forte med 
hvide Rander for og bag, hvoraf dannes 2 forte Belter tvers over Kroppen med 
3 hvide Tverstriber; de 2 ncrstsidste Led ligne de 2 forste; og det allerbageste er 
fort med en hvid Forrand.

Fodderne ere korte, bleggronne.
Sprillgstierten er en lang hvid Fork med rette parallellobende Grene, 

kan boies ind under Bugen, og ligger gierne i denne Stilling, uden naar In
sektet vil springe; naar det doer, udstrcrkker det Stierten med alle, eller man 
kunde maaskee sige: naar det har udstrakt Stierten, og ikke kan faae den til
bage, faa maa det doe.

Allevegne paa Kroppen og Lemmerne er den laadden med et blegt nogen
lunde langt Laad.

Findes paa de norske Fielde i Scrljkab med ncestforegaaende.
Den baade lober og springer hurtig; synes og nogenledes at kunne for

drage det torre, thi fkisnt dens Opholdssted var fugtig paa den vaarvcedede 
Klippe og Jord under Moosen, faa levede den dog längere paa det torre end ad
skillige andre af denne Slcegt.

Fig. 3. giver den beltede Podure.
A. i naturlig Storrelse. B. meget fierce forestillet.

a. Bellet, b. den forte Bagdeel. c. Springstierten ud
strakt.

IV.Pp Z
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IV.

Kampepoduren.

Er neppe tilforn bekiendt, thi af de bekiendte vidste jeg ingen at ligne de« 
med uden Podura villofa Syft. nat. 1014, 9, hvor dog ikke meldes om de« 
Kobberfarve, som min har, der desuden ikke er faa haarrig, at den skulde for
tiene Navn derefter. Jeg vil derfor navne den

Podura (gigas) cylindracea fufco-ænea pun&is nigris, 
antennis longis pedibusque pallefcencibus.

Er den sterste af alle mig forekomne, vist aZ Lin. i Loengde og j Lin. i 
Brede.

Hovedet er aflangt, ncrsten crgformig, pluSkicebek.
Ginette sidde paa Siden af Hovedet mod Overdeelen, og ved Roden af 

Famlesta-nglerne, store nok, men, da de ere af famme Farve som Hovedet, faa 
oversees de lettelig.

Famlestcrttglcme lange, af Dyrets halve Loengde, bestaae af 4 Led, 
nemlig: i. Et lidet Grundled. 2. Et noget lcrngere og fyldigere. 3. Det 
længste og tyndeste. 4. Det yderste, kort og tyndt tilspidset; disse 2 yderste sy
nes igien sammensatte af flere smaa Ringe.
Kroppklt udstrakt, trind, dog noget nedtrykt, ved Hovedet crngere, da det 
iste Led tilvoxer i Brede, men de andre ere ncrsten lige bred« indtil det sidste, 
som igien afknibes; bestaaer af 7 Led, hvoraf det forste lcrngst, af Figur med 
en stympret Kegle, hvis Top vender mod Hovedet, det 2det kortere, 3-6 ncr
sten lige store og lcrngere end det 2det; 7de eller Gatborstykket lider og afrundet 
for Enden. Under Bugen er den noget flad og har en Rende, hvori SpNNg- 
(herten ligger, fom har de 5 sidste Leds Lcrngde, og 2 parallellobende stne 
Grene.

Aodderne ere lcrngere end paa mange af dens bestcrgtede, etter lige
dan mod hinanden proportionerede, bestaae af 3 Led og en eenlig Kloe eller 
Spidse.

Farveri paa Hovedet og Kroppens Ryg er en Blanding af brunt og 
kobberfarvet glindsende, men Kroppens Led har desuden neppr kiendelige sorte 

Rander
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Rander og talrige forke Punkter hist og her, hvorfor den falder fortgrumfet. 
Bugen og Stierten ere blege.

Famlestcrngleme fortagtige, dog de 2 nederste Led noget blaagraa.
Fodderne blege med endeel tyndt strsede Laad af samme Farve, men det 

yderste Led morkt.
Allevegne sees paa Hoved og Krop korte fortagtige Haar strsede, og 

imellem Hoveder og fsrste Led af Kroppen stdde de talrigere.
I uddsede TrceerS Rifter, og Huller fom Larverne kan have udboret, 

ffal man helst tresse denne Podure. Gierne eenlig. Jeg har feer den 
baade i Norge og Jylland.

Den springer ypperlig, er meget livlig, og bevceger jevnlig sine Famle- 
stcengler.

Fig. 4. sees denne Art.
A. i naturlig Storrelfe. B. storre forestillet,

V.

Crystalpoduren.
s

Podura cryftallina Zool. dan. prodr. 21^0 passer efter dens korte 
Bencevnelfe: candida pellucida tota meget vel paa min, men da dens vi
dere Beffrivelfe og Beretning om deus Opholdssted mangler, kan den maafkee 
endda 9cere en anden.

Den maa regnes blank de mindste, da den forekommer fra en GnidS Stsr- 
relfe til i Lin. Langde; i sidste Fald neppe | Lin. bred.

Hovedet lidet, rundt, neppe fmalere end Kroppen, men fortil imel
lem Famlestcrnglerne afkneben kilen liden Snude, hvor dens Mund; oventil 
er det noget fladt, staaer vel ret ud fra Kroppen, men luder dog noget med 
sin Snude.

Oinene ere af Farve med Hovedet, og opdages ikke keitelig, dog troer 
jeg at have feel dem med eu Lupe, fom 2 sin a a Bulker paa Hovedets Sider teet 
bag Famlestcenglerne.

Famle-
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Famlestcenglerne ere derimod kiendelige nok, sidde ved det yderste af 
Snuden og lige i Panden, bestaae af 3 Led (foruden et lidet Grundled); det 
iste er längere end det mellemste og trindt; det mellemste kortest af alle, klode- 
formig; det yderste lcengst, trindt og noget afkneben i Enden, ellers ere de alle 
lige tykke og sikilte fra hinanden ved dybeIndsikaar. De udgisr «ersten f Krop
pens Lcengde og boieö gemeenlig ved yderste Led.

Kroppen er ncesten eylinderformig, oventil noget flad, under Bugen 
rendehuul, til Siderne Hanger den ned fom med en Bremme over Bugen, der 
er lit savtakket efter Indsikaarene, stilende bag ud, og langs ad Bremmen sy
nes et meget flint Load, som neppe sees Spor til paa del ovrige af Kroppen. 
Den bestaaer (faavidt man kunde skielne paa saa lidet et Dyr) af 7 Led, hvoraf 
det iste langst, dernast 3 smaa, og igien 2 stocre efter Langden, endelig det 
Ideeller sidste ved Gatboret afrundet, fom neppe kan kaldes et ordentlig Led. 
Det forreste Led er noget toppet og hanger frem over Hovedet, men de bageste 
siaae alle ret ud.

Foddernr sidde under forreste Led af Kroppen, synes at bestaae af 3 Led 
»g en eenlig Kloe eller Spidse.

Springstierten ligger boiet under Bugen og rakker lige hen til Fod
derne, bestaae af et fladt todeelt Grundled, og 2 nasten parallellobende, ei me
get adsplittede, men tilspidsede Grene, der igien ere treledede.

Farven paa hele Insektet er hvid glindsende. Kun faa, og det de 
storste, ere lit ansigtfarvede paa Ryggen.

Denne Art har jeg jevnlig truffen i Norge under lose Stene paa Fjel
dene, gemeenlig i Scrlsikab med de smaa rode Myrer (Formica rubra Zool. 
dan. prodr. 1936) og staae med dem i en gansike god Forstaaelse, da de lebe 
om hinanden uden at vise nogen Frygt etter Efterstrcebelfe. Den er gierne tal
rig hvor den findes, dog hober den sig ikke som Iordpoduren, men kryber 
for sig selv omkring paa sin Plan.

Den lober meget fort og idelig vimser omkring, ligesom sogende efter no
get i de smaa Rifter paa Stenene eller i Grunden, men det er rart at see den 
springe, sikiont den vist nok ikke har sin Stiert forgieveS. Er meget ffrobelig, 
thi neppe rores den, for den strcrkker Stierten ud og doer.

Crystalpoduren sees Fig. 5.
A
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A. i naturlig Størrelse. B. meget ftørre forestillet fra Ryggen og 
C. fra Siden med Stierten udstrakt. D. Stierten meget stor 
forestillet. E. en Famlestcengel ligesaa.

VI.

Den langhornede Podure.

Denne bliver
Pod ur a (longicornis) cylindrica, flavicans, antennis cor

pore longioribus, pedibusque cinereis Zool. dan, 
prodr. 2174.

Forekommer af if Lin. Lcrngde, men neppe | Lin. bred.
Hovedet er aflangt, lit ludende, med opstaaende Nakke, oventil fladt, 

og ligesom skiallet, fortil bredest, bagtil smalere ligesom forsynet med en Hals, 
til Siderne fyldig og stympret i Panden, hvor nedentil fees en Tup, som viser 
til Munden; bag disse ophoiede Munddeele sees en trekantet Huling, hvis spid
feste Vinkel stiler bag ud, og denne Huling optager hele Hovedets Underdeel. 
Mundredskaberne ere vel ikke ret kiendelige, dog synes at bestaae af2 sammen
klemte Kicrber. Omkring Munden er den noget laadden, skisnt det øvrige af 
Hovedet er mere fri.

Oineue cre paa denne Ark kiendelige, sidde paa Hovedets Sider Ut 
bag Famlestcenglerne; hvert Hie udgisr en aflang fort Firkant, som fortil er 
bredest og synes sammensat af mange smaa ophoiede sorte Punkter.

Fmnlefianglerne lange, tynde, fuldkommen af Dyrets Lcrngde, ja 
fynes endog lcengere, hvilket ci let kan bestemmes med Vished, da de immer 
ere i Bevoegelse; bestaae af z Led, nemlig: 2 korte, tykke, trinde Grundled, 
og et meget längere bsrstedannet Endeled, fom igien, faavelfom de andre tvende, 
synes sammensat af utallige smaa Ringe. De ere og forsynede med fine Bor
ster og stase ret ud fra Pandesiderne lige foran Hinene, spredende sig med En
derne, der stedse bevcegeS og krummes.

Kroppen er udstrakt, ncrsten cylindrisk, fortil noget smalere, bagtil 
bredere og stump afrundet; med forreste Led ligger den ud over Nakken som en 

Xlye Saml. II. B. O. g Hvel*  
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Hvelving; til Siderne trykkes den noget sammen, som danner en ffarp Ryg
ning; Bagdeelen borer sig op ved Gatboret; under Bugen er den rendehul, 
hvor forst Fodderne, siden Springstierten har sit Seede, derfor hcenger Over
deelen af Kroppen ned ril Siderne ligesom tt Tcrkke. Hele Kroppen synes en
kelt og har ingen ret kicndeliqe Led, men, seer man meget neie til, saa vise sig 
dog nogle tverlebende Ophoielser paa Ryggen, der forraade ligesaamange Ind- 
stkaar, nemlig 7 i Tallet, af hvilken rste lcengft, 2-4 mindst, 5 og 6 igien 
st-rre og bredest af alle, 7de eller sidste meget lidet.

Fodderne ere, som paa ncrstforegaaende; deraf sidder det forste Par i 
Furen mellem Hoveder og Kroppen, de andre under Kroppens ferste Led.

Springstierten rakker fra Gatborer til Fovderne; bagtil ere dens Grene 
foreenede i el heelr bredt Grundstykke, men forril med deres haarsine Spidse 
adsplittede.

Farven paa Hovedet og Kroppen er blegguul, men det sidste eller Gat- 
borledet sortagtig; Famlestamqlerne, Fodderne og Springstierren ere askefar- 
vede, lidt violerglindsende; langs ester Ryggen forekommer og nogle gronag- 
tige Pletter.

Hist og her har den vel korte tynde Borster, men neppe kiendeliqere, der
for fynes den glat for et blot £>ie; men fra bageste Led opstaae over Garboret 
nogle lcengere meget kiendelige Borster (3, 4 eller fiere) svm krummer sig forud 
og ere sorragtige.

Denne Art har jeg. funden i Norge under lefe Stene paa Dalesiderne 
blank en noget fugtig, halv forraadnet, lang Moos, hos andre Arter.

23ar meget livlig, og kunde springe ypperlig, bevcrger ogsaa jevnlig sine 
Famlcsteengler. Synes ikke ar kunne leve paa ganske terre Steder, thi, da 
den een Nat over blev bevaret i et Glas, fandt s den dod, og havde da krin- 
gelbsiet baade sine sine Famlestoengler og Springfiiert.

Man feer den forestillet i Fig. 6.
A. visir den i naturlig Skorrelse. B. meget storre fra Ryggen og 

C. fra Bugen. D. fra Siden.
a. Hulingen under Hovedet, b. Linene. L. Halekorsterne. 

d. Springstier ren opboiet under Bugen, e. Samme ud
strakt og kringelboiet, som den findes paa den dode.
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VIL

Dvergpoduren.

Blank kinncri Arter forekommer een under det Navn: Podura (mi
nuta) ovata flava, dorfo maculis 2 ferrugineis fyfl:. nat. 1013, 5, 
fom jeg ikke har truffen hos andre Skribenters, men kommer ncermest til den, 
jeg her agter at beffrive; delte synes vel ikke faa nøte at paffe, at han kalder 
den ovata, da min hellere sikulde hede comprefla-gibba eller fub globo- 
fa; men baade hans og min har i øvrigt saameget overeenstemmcnde med den 
grønne (Podura viridis fy ft. nat. 1013, 1. hvoraf baade falder grønns og 
gule Forandringer) at jeg fristes til at holde begge i det højeste kun for en Art
forandring deraf; dog dette maa andre narmere bestemme, og da den grønne 
er mere omstcendelig af andre besikreven, vil jeg ril at lette Sammenligningen, 
her levere Dvergpodurens Beskrivelse, og indtil videre kalde den:

Podura (minuta) fubglobofa, flavo-viridis, oculis nigris, 
maculis dorfalibus obfcuris, antennis fraftis .ad 
apicem globofis.

Den er neppe 1 Lin. lang og høj, og | Lin. bred.
Hovedet har en stymret bred Pande, som viser en lodret Flade, er ellers 

ncesten cirkolformig, dog oventil bredere, og nedentil mere afkneben kil Mun
den; Issen er imellem Hinene meget ophøjet og har til begge Sider mod Hi
nene en Lamgdefure; Siderne ere udfyldte, derfor sees Hovedet som en kort 
Ring, der og er meget smalere end Kroppen. Munden er forsynet med 2 smaa, 
bløde, lit fremragende, Spirer, som Mundstcengler; disse falder paa denne 
lille Ark tydelig i Hinene, endsikionr jeg paa andre større Arter ikke har kunnet 
opdage dem.

Ainene sidde teet bag Famlestcenglerne, øverst paa Hovedets Sider ere 
de sorte, astang firkantede, og, som det let sees, sammensatte af mange min
dre ophøjede Punkter, men hvormange, lader sig ikke let bestemme.

Famlest^nglerne ere ncrsten af Kroppens Lcrngde, staaer sikiavt ud fra 
Pandens Sider, ere ved et Brud deelte i 2 store Dele, af hvilke den nederste 
er dobbelt saa lang, fom den anden, og foruden et lider Grundled deeler sig 

O« g 2 jgien 
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igien i 3 mindre, men ulige, da det ncermeste ved Bruddet er crngt og lceugst, 
trindt, det mellemste klodeformig, og det alleryderste bitte lidet tilspidset.

Kroppen er ncrsten klodesormig, dog til Siderne noget sammentrykt, 
saaledes oven og neden meget toppet, sidder teet seiet til Hovedet, som ncesien 
ffiuler sig imellem Skuldrene (ret som, naar en Fugl hårtrukken Halsen til
bage imellem Brystfinren). Paa Ryggen seer man 2 Lcmgdefurer, som dan
ner og skiller en forheier Midte eller Rygning fra de sammentrykte Sider. Paa 
Bugen sees en liden Tverfure, som dceler den i tvende Dele, den forreste störst, 
den bageste liden ludende mod Gatboret. I det ovrige synes Kroppen sammen
sat af flere smaa Ringe, som vanskelig bestemmes.

Fodderne sidde i Hovedets og Kroppens Skillerum tak fsiede med deres 
Grundled, og neppe indtager noget af Kroppens Fordeel, bliver, som sædvan
lig, bag ud longere, men alle i Henseende til Kroppens Lideuhcd anseelig lange 
(hvilket foruden den ovrige Dannelse gisr den Bladlusene meget lig), bestaae af 
3 Led og en liden Kloe eller Endespidse.

Springstierten ligger betet under Bugen i en Fordybning og er ncesten 
dannet som paa Crystalpoduren, men skrcever mere med sine Grene. Foran 
den Fordybning, hvori Springstierken ligger, sees 2 smaa brandgule Bukler.

Insektets Hovedfarve er ellers guul med et grent Skicer, Bugen ble
gere; men, foruden de forte ^Øine som tydelig sees i det gule, gives ogfaa 
paa Ryggen mod Bagen en stor sort Plet i en aflang Firkant; det allerbageste 
ved Gatboret er desuden merkfarvet, og imellem Ainene, saavelsom paa Krop
pens Sider, er cn Blanding af brunt. Famlestcenglerne tte uden for Brud- 
det sorte, men de ovrige Lemmer ere af Farve med Kroppen.

Som i Almindelighed sindes cr Slags Forvautjkab imellem Tingene i 
Naturen, der ved en kt Overgang synes at folge gradviis paa hinanden fra de 
mindre til de mere fuldkomne, (hvilket den dybttttukende BvNNet tydelig Har 
vrist i sin Betrachtung über die Natur Zker Theil), faa synes mig at sinde i 
Podurerne en Overgang fra Lusene, og i Dvergpoduren et Forvantstkab med 
de »vingede Bladluus (aphides) etter mere med Vceggcsmedene (Termes), 
da man snart skulde fristes til ar holde den for en Art af disse Slagter, hviS 
den ikke var forsynet med sin Springstien og derimod fattedes Bladlusenes 

Bag
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Baghorn; dog famme Lighed finder man hos fiere Podurearter, for Ex. Po- 
dura viridis, polypoda, atra. ly li. nat. 1013,1. 2. 3.

Dvcrgpoduren er mig forekommen i Norge paa TrceerneS Blade, paa 
Grcesset, ja ogfaa engang i September Maaned under en hul Steen, hvor 
Len dog ved min Ankomst kan vare indfiyet fra Gr«sset.

Den springer fortreffelig og er meget levende; men paa det terre eller 
uden for det grønne synes den ikke at kunne leve ret tange, da den int)(Tuttet i 
et Glas døde inden 2 Timer og strakte Stierten lige ud.

Fig. 7. viser denne Art.
A. i naturlig Størelsc. B. meget større forestillet fra Ryggen med 

Stierten udstrakt. C. ligesaa fra Siden med Stierten indbøiet. 
D. Stierten sårskilt meget stor.

a. Øinetie. b. den forreste heiere Deel af Kroppen, c. den 
bageste ludende Deel. d. Mundspirerne, e. den forte 
Plet. f. Ryggens Lamgdefure.

Man har, saavidt mig bekiendt, hidtil ikke vidst af mere end eet ffags 
kopper at fige, thi en anden Art, fom Linncrus kalder Pulex penetrans 
ly li. nat. 1021, 2. tvivler han selv om i den underføiede Note. Altsaa vil 
det vel ikke blive Naturkyndige ubehageligt at fee denne mavre Stagt formeret 
med en nye Art, som jeg her vil søge at giøre dem bekiendt 09 i Hensigt til dens 
væsentligste Sktalnemcrrke vil kalde

VIII.

Den orede Loppe.

Pulex (auritus) albicans, capite auriculato, probofcide 
corpore breviore.

Den har vel meget tilfalles med den almindelige Loppe, da Kroppens 
Dannelse i Almindelighed er den samme, men den har og meget, hvori den er 
forffiellig fra hiin, og det allene vil jeg her anføre.

Qq r i. Fore-
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1. Forekommer den ikke saa flor, og neppe f Lin. i Langde.

2. Farven, saavel paa Kroppen, som Lemmerne, er hvidagtigt, mener 
sort Belte gaaer tverS over Ryggens forste Led, som rakker noget ned 
paa Siderne, og 2 ligedanne omgiver Bugen paa zdie og 5te Led. Si- 
nene ere cg sorte.

3. Dens Hoved er mindre hald, og ender foran i en Spidse neden til (hvil
ken dog ikke maae tages for dens Sueror, det den desuden har ligesom 
den almindelige Loppe).

4. Det hele Legeme er og aldeles glat og flet uden kiendelige ophoiede Punk
ter, som ellers sindes paa den almindeliges Hoved og Krop. Man 
feer kun faa fine Haar strsede hist og her ister langs Ryggen, men flere 
ved Galboret og Fodderne.

5. Gatborer fattes det Slags Gumt, som oventil sindes paa den almin
delige, og har kun en lodret Splitte, hvis fliellede Sidebremme er 
stark brynet med fine Borster. Under denne Splitte fremrager derimod 
et lidet Lem , der har noget ligt med de stnaa Blarer fom Rovbillerne 
(Staphylini) pleie at fremstkyde, er nasten kugleformig, meget brynet 
og stiler op ad, hvorfor Bagdelen med Billighed kaldes haget.

6. Tat bag Hinene og nar ved Issen fees til hver Side i et Indtryk paa 
Hovedet et andet Lem rodfastet, der, Dont lidet, falder kiendclrg i 
Hinene som en Hrelap, og kestaaer af et trindt Grundled, der ferer i 
Toppen en liden Kolle fra Bagkanten og en längere Dusk af 3 eller flere 
Borster fra Forkanten. Disse Hrelappe er kevagelige og reres jevnlig af 
Dyret op cg ned, men rakke kun lidt over Hovedet, naar de ere oprakte.

Denne besonderlige Loppe fandt jeg i Norge 1778 i October Maaned paa 
Gronspetten (Picus viridis Zoo’. dan. prodr. 98.) dog ci i nogen 
Mangde, og ellers er den mig ikke forekommet.

I Fug-
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I Fuglens Fier lob den hurtig nok omkring, men aldrig saa jeg den hoppe. 
Heg forfogte at tvinge den dertil ved at lcrgge den paa et fladt Sted, men for- 
gieves, thi ogfaa der strcebede den kun at gaae. Imidlertid er det ikke tro
ligt, at den, mere end den fcrdvanlige Loppe, ffulde have sine lange Been 
forgieves.

Fig. 8. viser den orede Loppe.
A. i naturlig Stsrrelse.
B. meget storre forestillet.

a. Krelcrppen. b. Gadtbordsplitten. c. Bagdelens Hage^. 
d. Hovedets spidse N.dgang.

C> Krelcrppen scerffilt.
a. Grundledet, b. Köllen, c. Borsteduffen.

Fort-



Fortsættelse
af Forsog med

Qvarts og Mriolsyre
af

P. C. Abildgaard.

or at erfare om den Egenffab, jeg ved mineForsog, fom jeg i afvigte Aar 
havde den 2Ere at forelcrft det Kongel. Scel>"kab, havde bemcrrket ved 

O.vartftn, arden ved langvarig Digestion med Vand gav Leerjord, var til- 
fcrlles for flere Species af Qvans, tog jeg en melkhvid Qvarts, og lod samme 
stede til Pulver efter at den var stark brcenvt i aaben Ild, paa samme Maade 
fom jeg forfarede med den halv giennemflgtige feede QvartS i mine forste Forfog, 
faa at jeg ved Svomning og Scodnrng fik 12 Uncer Qvartsmeel, hvilket jeg i 
Begyndelsen asForaaret hensat i Digestion med 6 Uncer destilleret Vand i en 
tilpropper hvid Glasflaske. Dette vil jeg kalde No. 1. Ligeledes tog jeg 6 Un
cer mindre 70 Gran as det samme QvartSpulver af den halv giennemsigtige feede 
QvartS, hvoraf jeg havde med Virriol-Syre uddraget de 14 Gran Alun, for 
at erfare om ved forsat Digestion med Vand endnu meere Alunjord deraf 
kunde frembringes, jeg paagydede 3 Uncer destilleret Vand og hensat det med 
No. i i en tilproppet Flaske i Soelen paa ct meget varmt Sted. Denne 
Blanding vil jeg kalde No 2. Derefter tog jeg af grovere pulviserede brcendte 
Qvarts-Pulver, og afsvonuuede alt det meelagtige derfra, saaledes at alt det 
kvarts Pulver som ikke i 2 Minuter, efter at Flaben var omrystet, faldt til Bun
den, blev crfheldet, og dette igientog jeg saa ofte indtil Vandet omsider 2 Mi
nuter efter at Flasken var bleveu omrystet stod klart overQvartSpulverek. Jeg er-
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Holdt saalede« 6 Uncer Hvid O.vartS-Sand, Hvilket jeg ligeledes Hensat i Di- 
ßt'ßion med 3 Uncer destileret Vand hos de forrige, i den Hensigt at erfare om 
Vandet vilde oploft noget af Qvartftn. Dette vil jeg kalde No. 3.

Efter 2 Maaneders Forlsb i hvilken Tid alle 3 Flaffer havde ftaaet urørt 
omrystede jeg Flaffen No. 3 for at erfare, om alt Pulveret vilde synke til Bunden 
og Vandet efter 2 Minuter staae klart derover, men fandt at det ferst efter 4 
Minuter blev fuldkommen klart. Jeg omrystede da atter dette Pulver, og da 
det derefter havde ftaaet i to Minuter stille, afgydede jeg Vandet med alt det 
Pulver som ikke endnu var faldet til Bunds, dette fine Meel lod jeg Tid til at 
synke og derefter fragydede jeg det klare Vand paa det øvrige grovere Pulver i 
Flaffen No. 3. Denne Afsvemning igientog jeg en Gang hver Maaned og 
bekom hver Gang en liden Portion fiin Qvansmeel, som ikke efter 2 MinuterS 
Stilhed kunde falde til Bunds i Karret; ved 6 faadanne Affvemninger fik jeg 
60 Gran Qvarts Meel, som jeg behandlede med Vitriolsyre paa behørig Maade, 
og uddrog deraf 4 Gran Allunjord, faa meget omtrent som behoves til 20 Gran 
Allun.

I Hr. Ridder Walerii Syftema Mineralogicum T. I. p. 224 
anføres af Anonymo Gunnar Blaa i hans Afhandling om Vandets Natur, 
at pulveriferet Qvarts i langTid digereret mcd Vand oplofts til en hvid flimig Masse. 
Hvilken Erfarings Paalidelighed Herr Wallerius dog drager i Tvivl, formee- 
nende, at denne Slimagtighed vel kunde have sin Oprindelse af Vandet; Ikke 
desto mindre synes dog mit ovenanførte Forsøg at bestyrke det modsatte af hvad 
Herr Wallerius formoder, og at det kun kommer an paa at digerere Qvartftn 
i längere Tid.

Du i Flaffen No. 3 tilbageblevne grovere Qvartöpulver behandlede jeg 
ligeledes med Vitriolsyre, paa ftedvanlig Maade og udludede det, men fik ingen 
Allunjord; allene Vandet blev til Slutning, ved Tilgydning af oploft aliali 
fixum, lidet uklart.

De i2 Uncer digerered Qvarts i Flaffen No. 1 ester at det havde ftaaet i 
bestandig Varme i 10 Maaneder tog jeg og fraheldede det over samme ftaaende 
klare Vand, og ester at Qvartsmeelct var tørret ft tn jeg det i en Retort og paa- 
gydede <t Lod stcerk Vitriololie og lre |lncer destilleret Vand, hvorefter jeg aft 

XTyt Saml, il B. R r drev 
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drev Vitriolfyreu ved Destillation, for at ftaffille alt det Sure, fom ikke ved 
O-vartfen kunde vare bleven bunden, jeg drev Heden mod Slutningen faa (Icerf, 
at Retorten begyndte at blive red paa Bunden.

Efter at alt var afkislet, udkaagte jeg den i Retorten tilbageblevne O.vartS 
rned destilleret Vand. Af dette Vand erholdt jeg 27 Gran Attunjord, altfaa 
faa meget fom behoves til 2Z Qvintin Allun. Ni Gran af denne Allunjord 
oploste jeg i Vitriolfyre og ved at behandle det efter Margrafs Maade med Al- 
cali erholdt 42 Gran Allunkrystaller. Kun engang er det lykkedes mig at er
holde Attunkrystaller uden Tilfcetnig af Alcali; Thi i Almindelighed skeer det al
tid, i hvordan man end forfarer, at Allunjorden faaer nicer Acidum end den 
behover, og da er det ikke mueligt at erholde ordentlige Attunkrystaller.

No. 2 blev paa famme Maade fom No. 1 behandlet og gav 9 Gran Al
lunjord.

Ved disse opregnede Forfog havde jeg ikke noie nok underfsgt om kvart
sen ved denne Behandling med Vitriolfyre tabte mere, end den deraf udbragte 
Allunjord veiede, og for at erfare dette, kom jeg 8 Uncer vel tøreet Qvansmeel 
af det fom jeg paa den Kongelige Porcelain-Fabrike havde erholdet, i en GlaS- 
Retorte, og paagydede 1 Unce starkeste Vitriololie og 4 Uncer Vand, hvilket 
blev ved temmelig stark Ild til Terhed afdreven. Jeg udludede mit QvartS- 
meel og da det derefter igien var torret fattedes mig i Vagten 2 Qvintin, uag
tet jeg havde behandlet det faa varlig at jeg er vis paa, ikke at have fpildt ved Be
handlingen 4 Gran. Af Vandet hvornied jeg havde udludet Qvartfcn blev 
dog ikke ved Alcali udfaldet mere end 7 Gran Jord.

Den afdistillerede fure Phlegma haver jeg ikke endnu underfsgt, faa jeg 
ti kan vide hvad det er for et Vceftn, maastkee en Flusfpat-Syre, der ved denne 
Behandling skiller sig fra Qvartfen. Men ffal jeg narmere underfoge det og 
ved en anden Lejlighed have den QGEre at berette Udfaldet for dette Kongel. Sel- 
ftssah. Ligeledes har jeg forefat mig at underfoge den giennemsigtige krystalli
serede Qvarts, faa og Feldtfpateu, Graniten, og den Kiefeljord fom bliver 
tilbage af Leeren, naac al Allunjord er fkilt fra den, for at erfare om disse 
Substanccr ogfaa ved langvarig Digestion med Vand vil give Leer eller Al

lunjord. >

Disse€ Vjj
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Disse Forseg kunne have adskillig Nytte. De synes tildecls nt forklare 
hvorfor Leeren efter den ved Porcelain- og Fayence-Fabrikker brugelige Maade, 
at lade den gicrre eller raadne, som det kaldes, bliver mere smidig og i al 
Henseende bedre at behandle.

Ligeledes kan man deraf flittte, atQvarlsen selv ved Malning og langva
rig Behandling med Vand maa blive mindre let smeltelig.

Men i Særdeleshed kunne de ticne til at oplyse en Deel af Theorien om 
Jordarternes Oprindelse, som endnu er temmelig mørf.

Det er bekiendt, at i Almindelighed findes i Naturen ikkun zde Hoved- 
Jordarter af hvilke alle de andre, som kurs i liden Mcengde forefindes i Natu
ren, efter al Sansynlighed har fin Oprindelse. Disse Hoved-Jordarter ere Kalk
jord, Kieseljord og Leer. Kalkjordens og Kieseljordens Oprindelse troer man 
med Vished at tiende, men Leerjordens Herkomst er aldeles ubekiendt. Den 
store Mcrngde Marmor, Kalksteen og Kalkjord, som findes paa vor Klode tvivler 
man ikke mere om, at vcrre i det mindste for største Deelen fabrikeret afSøedyr, og 
at have vceret Havbund, samt at de ere Levninger afKoraller og forskiellige Søe- 
dyrs Skaller, som ved Vandets Bevcegelse og andre Naturens Virkninger ere 
knuftde og opblødede,'og derefter ved Tidens Lcrngde igien sammenhardede. Den 
store Mcengde Levninger ogForsteeninger afSøedyr, som findes i de fleste Mar
mor- og Kalk-Bierge, var det første Naturens Bogstav, fra hvilket man lang
somt stavede fig frem til Kundskab om Kalkjordens Oprindelse. Alle Plan
ter og Dyrs Legemer giver ved Oplosning og Forraadnelse en betydelig Deel 
Kalkjord.

Kieseljorden derimod har adskillig Oprindelse, en Deel Kieselarter frem
bringes ved Krystallisation, andre ved uformelige Forsteeninger paa adskillig 
Maade. At baade Kalkjord og Leer fan forvandles ril Kieseljord; beviser Na
turen paa mange Maader. Fiintlagene og Flindtklumper i Kridtbierge, Af
tryk af Søeplanter og Søedyrs Skaller i denne samme Flint; Musling- Ekinit« 
Skaller og Sneglehuse findes forvandlede til Flint, ikke allene saaledes at deres Ud
fyldninger ere forvandlede til Kiesel, men den kalkartige Skal selv; Hr. Konst- 
kammer-Forvalter Spengler eier en enkelt Buccinit uden nogen Fylding for
vandlet til Calcedonartet Flint, og nok en afbrudt Steen, som bestaaer af m 
Blanding af Kalksteen og brun Flindt i hinanden blandet, hvilken Masse et 

R r r fyldt 
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fyldt med smaaTurbiniter, Bucciniter og Muslingskaller, nogle af disse ere helt 
forvandlede til hvid Flint uden nogen Fylding, andre kun til halvdeelcn forstee- 
nede, andre ere endnu i deres kalkarrede Tilstand uforandrede i delte samme 
Stykke. Alt dette synes uimodsigelig at bevise Kalkjordens muekige Forvand
ling til Kiesel, flere BeviiS for Kalkjordens Forvandling til Kiesel haver Hr. 
Wallerius anfort i sit seneste udkomne Syftema Mineralogicum p. 192 
og fl. St. og min Fader i hans Beskrivelse over Stevens og Moens Klinter.

At en stor Deel Kiefelartede Steene have deres Oprindelse af Leer, eller 
rettere, at de ere Leer forvandlet til Kiesel, det beviiser Agat- og Jaspis- 
Arterne.

Den qvarksartede Kiesels Oprindelse er derimod mere utydelig. At 
de Gamle have troet, at disse Steene have haft deres Oprindelse af Vandet, 
skulde man snart {Tutte, af det Navn Krystal, som de have givet dem.

Formedelst disse Stenes Overensstemmelse med Glas, tro nogle, og 
iblant disse Hr. Büffon, Hid. n. T. 1. at de ere frembragte ved Smeltning. 
Men denne Hypothese har kun liden Sandsynlighed, og allermindst, kan den 
anvendes til at forklare Granitens Oprindelse. Andre give dem deres Oprindelse af 
Vandet paa forskiellig Maade. Boyle, Neuton, Hook, vonLinné kroer 
Vandets Forvandling til Jord, og forklare paa denne Maade disse SkeeneS 
Oprindelse. .^r.Fuchfel i fcansHiftoriaTerræ & maris, inbført i Aéla 
Moguntina T. II. kroer at Hav-Vandet indeholder Kalkjord, og at denne af
sattes og ved et SaltvasenS Tilsætning forvandles til Kiesel.

At Qvarksen har sin Oprindelse af en kalkarter Jord i et syre oplost til 
Gelatina og derefter storknet eller krystaliseret, er i SoerdeleShed Hr. Wallerii 
Meening, for hvilken han anforer folgende BeviiS.

i. At man af Qvarts kan uddrage Kalkjord ved Oplosning i Alcaljske 
Salte og Fceldning med Syre.

2« Disse Steenarters Analogie med Flint, og at der i hnule Flinke sindes 
Qvarts Krystaller.

3. Af den kalkartede Anseelse disse Steene faae ved at brandes i Ilden.
4. At kalkjord saavel ved Oplosning i Syre, som ved Smeltning gie- 

res til en Glasarted Jord.

5. At



A Om Qvarts og Vitriolsyre. 317

5. At saavel O.vartS som Kalkjord ere bestandige eller usmeltelige i Ilden, 
naar de ere ublandede; men smelte begge til Glas ved Tilsatning af Alcali.

Det vare hvordan det vild med KieftljordenS Oprindelse i Almindelighed 
og hvor lider vi end kicnde alle de muelige Maader paa hvilke Naturen kan frem
bringe den, saa kiende vi dog nogle af dem; vi viide at Kalkjord, at Leer, 
ar Trcret selv kan forvandles til Kiesel; men hvorledes Naturen frembringer 
Leer viide hidtil aldeles intet af. Vi have mange Hyporhefer at valge iblank, 
men intet Beviis haver hidtil stadfcestet nogen af dem.

Henckel i hans Flora Saturnizans og efter ham Woltersdorf 
og Eller, ligeledes Hr. Cronftedt i hans Mineralogie §.91 Obs. treer, at Leer- 
jorden har sin Oprindelse af Muldjord, fordi man i farske Seer, og under 
Torvemoser saa sadvanstg finder Leer.

Det er trolig, siger Hr. Cronftedt, skiene ikke saa let at bevise, at 
den almindelige Leer, sårdeles den graablaae og blegrode, som udgior Grun
den af vore Sletter, og Dalene for vore Soer, haver sin Oprindelse fra 
Muldjorden, og den igien fra Vexterne. Leeren er altsaa intet andet end een 
ved Vand og Tidens Langde forvandlet og forandret Vaxtjord. Naar man 
betanker hvor stor en Mcengde Soevexter aarlig forraadne i vore Seer og for
vandles til Muldjord re. ogat paa faadanne Steder findes Leer, saa falder 
man let paa denne Tanke:

Men man kan derimod indvende, at naar man bettrnker hvor saare li
det egentlig Jord det fasteste og tattesie Tror indeholder, saa er der ubegribeligt, 
at den Uhyre Mcengde Leer som findes paa Jordkloden, fkulde have sin Op
rindelse allene fra forraadnede Baxter. Tilligemed har, saa vidt jeg veed, in
gen ved chymisk Konst udbragt Allunjord af focmuldnede Planter.

At Muldjord ligesom al anden Jord kan mere eller mindre SilificerrS, 
og derefter give Allunjord eller forvandles til Leer, derom bsr man ikke tvivle, 
og der er adskillige Allunjorde og Steene som kiendeligen synes ar have fin Op
rindelse fra Planteriget.

Buffon troer ar Leer har sin Oprindelse af Sand, som i Luften er de- 
componeret.

Boyle formeener, at Leeren ikke er andet end en fiin Sand.

R r 3 Baumer
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Baumer i hans Naturgeschichte des Mineralreichs T. II. formeeuer'at 
Leeren har sin Oprindelse af et Flinrartel Mees, blandet med en siimagtig Mate
rie af Vandet, hvilken Meening han grunder derpaa, ak man saa fadvanlig sin
der Leeren blandet med Sand og Kiefel af en og famme Farve, saa og derpaa 
at Naturen igien frembringer af Leeren haarde glaSagtige Steene.

Men alt dette bliver dog kun Gisninger for Leerens Oprindelse, saasom 
man med intet tydeligt Forsøg eller Erfaring har beviist at Leer virkelig kan 
stembringes af Kiefel. Det er i denne Henseende mine anførte Forsøg med 
Qvartsen, fornemmelig synes at vcere af nogen Vigtighed, da de blive de 
reneste tydelige Beviser man hidtil haver for den sidste Meening. Og jeg for
moder at andre Kieselarter, i ScrrdeleShed Feldspaten og Graniten, vil ved 
Digestion med Vand lettere opløses til en Leerjord end den haardere Qvarts.

Leerens bestandige Iblanding med finere og grovere Sand, den Mcrngde 
forffiellig Art af Kiefelsteen fom altid findes i Leeren, og den Omstændighed 
at man i Leeren undertiden finder i. 2 ä 8 Pd. vcegtige Feldspatsteene, hvilke 
udvendig, naar de optages, have Anseende som store faste Leerklumper, men naar 
man afbrekker Leeren findes Feldspatsteene inden i; dog al ingen tydelig Grorndfe 
kan tiendes imellem Leeren og Sreenen, men allene j Leeren bliver fra det 
yderste ind ad mere og mere grov, omsider blandet med Feldtspatgruus, ende
lig blot Feldtspatgruus uden Leer, derefter en sprød Feldtspat og kilsidst en Kierne 
af fast glimmerblandet Feldtspat; alt dette synes mere og mere at bestyrke den 
Meening om Leerens Oprindelse af kiefelartede Steene. Og paa denne Maade 
synes at findes den rigeste Kilde til Leerens Frembringelse; thi kiefelartede Steene 
ogIordarter paa Jordkloden overgaaer langt alle andre Jordarter tilfammentagne 
i Massa og Mcrngde. Men dersom saaledeö alt Leer fhilDe vcere frembragt 
ved Kieseljords Oplosning, faa fynes atter den uhyre Mcrngde Leer som findes, 
og den Langsomhed, med hvilken Kiefel forvandles til Jord, at vcere et nyt 
Beviir for vor Jordklodes store 2Elde.

De»
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Den barbugede PampelM
(Coryphæna apus)

en nye Art, og dens Gierst,

Skrukketrolden,
(Onifcus eremita) 

en Opdagelse af Dr. König paa Madraß, 

beffreven af

M. Th. Briinnich,

yrenes Ökonomie er of den alvise Skaber saa beundringsvcrrdig og for- 
ffiellig indrettet, at Synet deraf scrtter os dagligen i den allerstorste

Henrykkelse, og Fortoellingerne derom kalde od ofte i MiStvivl om Muelighe- 
den, fordi vi ikke indste Hiemcrrket. Lettroenhed er for en Naturkyndig, som 
ikke har Leilighed til at see akt hvad ham om Skabningerne fortælles, ligrsaa 
stor en Feil som Vantroe imod det der af alle eenstemmigen anfores. Forsig- 
ligheden paabyder os at prove Historiens Muelighed, ligesom det tillades os selv 
at giere Fornuftflutninger om Aarsagerne, naar vi ikke forud kan indste dem 
eller finde de angivne vel grundede; men ofte toere vi bag efter at vore Gicmiin- 
ger have stiler. Erfarenhed overbeviser vö dagligen, at adskillige Dyr, som 
Naturen ikke har givet den Fordeel at danne sig Boliger, og dog sat i Nodven- 
dighed for at soge dem, have et indvortes Kald ril at betiene sig af fremmede Huse 
og soge Tilhold hos fremmede Dyr selv eller i deres forladte Hnuler og Op
holdssteder. GiogenS besynderlige Opklorkning af en langt mindre Fugl er en 
underlig Oekonomie, som man nu ikke mere ncegter, fordi man er ved mange 

... Exempler 
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Exempler overbeviist om Tingens Virkelighed; men hvo veed hvor mange saa- 
danne og andre ligesaa uventede Huusholdninger tre indrettede for Naturens 
Skabninger paa vores Jordklode, som synes nmuelige i den menneskelige For
stand, indtil Naruren selv gives Lejlighed at blotte sine Hemmeligheder.

De tvende ulige Selskabsdyr, hvis Beskrivelse jeg i Dag har denWre 
at fcemlcrgge for Scelskabet, kunde give Anledning ril mange saadanne Sam
menligninger i Naturens Rige, men jeg vil paa dette Sted ikkun søge forud at 
lyse en af de meest lignende Huusholdningsmaader iblant Dyrene i Kuld og 
Kion, som man nyligen har ncrgtet al Muelighed, og hvis Historie man har 
erkläret ufandfarrdig. Jeg siger Historie, thi hvad de gamle og nyere derhos 
have gicrttet sig til, eller udtcenkr for ar vcere Aiemcerket af Sagen selv, over
lader jeg til modnere og strengere Undersøgelser.

Det er fuldkommen bekiendr at de Gamle have fortalt os, at i det Slags 
store Havmnskler, som formedelst deres Skabning kaldes Skinker (Pinna), 
skulle tilholde en liden Krabbe. Denne Historie, som var bekiendr for ægyp
terne æ) , er det den Dag i Dag er for Fiskerne i den midlandske Soe og ved 
det adriatiske Hav; saa ofte jeg paa min Reise i de Egne ncrvnede Skinkemusk- 
len for disse Folk, som de i der dalmatiske Sprog kalde Lafturi, vidste de 
stcax at sortarlle om Krabben, som beboer den tillige, og geleidede denne Histo
rie med saadanne Betænkninger, som de vare i Stand til at giere sig derover. 
Det bliver nu saa meget mindre at spørge, hvorfra Ariftoteles havde sin Ef
terretning by. En Mand, som nsie efterforskcde Naturen, og opholdt sig der, 
hvor han letteligen kunde blive oienfynlig Vidne til en Historie, bekiendr for Al
muen, behsvede vel ikke ar laane den fra Mgyprerne eller de aldre grcekiske 
Skribeutere. Mit Ophold ved det adriatiske Hav var ikke paa den Tid afAarer, 
da Skinkemusklernes Fangst kunde forerages, rhi den har kun Sted om For- 
aaret imedens Vandet endnu er klart og Ssebunden kan sees, saaledes har jeg 
anført dette i min liden Afhandling kaldet Spolia maris Adriatici c)> der

fra

ä) P. Valeriani Hieroglyph. Iibr. XVIII.
S) Ariftotel. Hift. Animal, libr. V. cap. 14. edit. Tolof 1619. pag. 575.
c) „ Finns Dalinatinis Lafiuri di£ts extremitate fua acuta fcopulis infixae fub aquit 

»» hsrent, fed valvulas hiantes pertica intromifla connivent, & fic é mari lim- 
-- Pij» 
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fra Hr. Chemnitz sormodentligen Har oversat Fiskningömaadrn join sindeS t 
hans Afhandling om Skinken og dens Vcegter d)> Selv kunde jeg af foran« 
forke Aarfag altfaa ikke blive oiensynlig Vidne til denne Histories Rigtighed, 
men antog Sagen selv for en rimelig Sandhed, fortalt af Filerne, bekiendt 
hos de gamle og rilstaaet af de nyere. Jeg skrev den saaledes i min Dagbog: 
Cancerem conchæ inhabitare, nota pifcatoribus res eft, fpeciem 
nefcio, og derfra siden indforte det i forbemeldte Afhandling. Deter langt 
fra at jeg dermed har vildet forbinde de ovectroijke Fortcelninger som folge denne 
Historie, eller anraget det for en afgiort Nodvendighed, at Skinkcmusklen ikke 
kunde undvare denne Giest, uagtet jeg ligesaa lidet tor nagte, at disse tvende 
jo kunde vcere hinanden til nogen bestemt Nytte.

En af vore Tiders Naturkyndige t) har anseet Historien om Krabbens 
scrdvanlige Ophold i Skinken for en Fabel, og beklager de nyere som have la
det sig forlede til at antage denne Beretning for Sandhed, meenende, at det ec 
ligesaa upasselig at en Krabbe skulde boe hos en Skinkemuskel, som en Torne
busk kunde skikke sig paa en peen Dames Bryst. Han anseer det for urime
ligt at Musklens eget Dyr skulle finde sig i denne moelige Krabbes Bevcegelser; 
han mener at Skaberen havde ikke viselige« nok forget for Skinkemusklens Vil- 
kaar; at Kraben ikke har Forstand nok til ar iagttage sine Pligter, som Ind- 
vaaner og Gicrst i et fremmed Huns, og udfordrer dertil et Slags Venskab 
stsrre, end hos dyrkede Nationer er at finde o. si V. Alt hvad han derom hol
der for antageligt er at man nu og da kan have fundet i en Skinkemuskel en 
liden Krabbe, som enten ved en Hcendelse har forstukket sig der, eller maaskee tie
ner Skinkedyrer til Fode f)*.  Men naar Sagen saaledes forholder sig, Va 
nmatte det gielde om enhver liden Krabbe og ikke om nogen sårdeles Art. ,

HafTelqvift som beskriver SklnkemusklenS eget Dyr og folgeligen har 
feet det, fortaller ogsaa ar en blodjkallet Krabbearr, en eller flere; i Tallet,

* holde

„ pido vernali tempore extraflz carnem ’fuffi cientem, byfliim paucam incoli» 
,, praebent. Spolia mar. Adriat. lillagte Min Ichthyolog. Maffil, Lipli 1768*  P*  107, 

d) See Naturforsch, ivtes Stück Hage 1777. pag. 36. nor. *)  
O See ven nylige« anforte Afhandl, pag. 26. 0. f.
/) See foranfsrrc Afhandl, pag. 30 <5c 31.

Nye Saml. IL & S s
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holde sig oppe hos Skinkemusklen for ak hindre BlcrkfissenS Adgang og saale- 
deS uden selv at vide det frier Skinkemufflens Dyr fra daglig overhængende Fa
rer g). HafTelquift har ingen Tvivl anfert om denne Fortællings Rigtighed, 
siger ikke heller at den er ham berettet, folgeligen maa han frlv have seek det, 
Hvilket han behøvede ligefaa lidet at forsikre paa dette Sted, fom ved alle de' an- 
dre Beskrivelser. Men det som er et kraftigere Vidnesbyrd i denne Sag er 
Forfkaals Efterretninger i hans Description es Animalium, hvor haa 
aldeles tydelig fortaller, at han har seek disse Skinkemusklers Beboere. Han an- 
forer en Krabbeart, mindre end et Due-Eg, under Navnet C. pinnotheres, 
og siger derhos, at den har fcrstet sin Boelig ncrsien i alle Skmkemufkler ved 
Smyrna og! Constantinopel h): Han anfører ess anden kaldet C. cuff o s /), 
Halvanden Finger lang, som opholder sig i de sorte Skinker ved Lohaja og 
sielden i de Posedannede, hvis Indbygger han et andet Sted beskriver. Det 
er altsaa ikke Krabber i streng men ikkun disse Arter, som han bestandig har fun
det, enhver i sin Art af Skinkemuskel, hvilket giver saa meget mcere Anledning 
til at siurte til nogen indbyrdes Oekonomisk Nytte, som disse Scelffabs Ven
ner maa giere hinanden, og jeg seer i den anførte af Haflelquift intet uri. 
meligt.

SaaledeS troede jeg at burde berede Veien til en Beskrivelse paa tvende 
Dyr, som ere ligesaa forssiellige; men staae i en Forbindelse, som meget n«r- 
mer sig til den mindre Krabbe og Skinkemusklen.

Hr. Dr. Koenig Indiens store Namrkyndig, har behaget at tilsende 
mig noqie Fiskearter, og deriblant den barbugede Pampelfiff; han beretter, at 
denne Fiskeart altid fører paa sin Tunge en Skrukketrold (onifcus) som der le
ver og kaldes af almindelig Mand paa Portugisiff Pambelbreto*  Han sendte 
mig adskillige asskaarne Fiskehoveder af samme Ark^ og i enhverS Mund fandt 
jeg det bekrceftet, som hans Brev berettedc mig; thi, ved at oplukke Gabet 

paa

g) Linn. Amoenit. Acod. Tom. 2. pag. 48. Haflelq. Steife nach Palästina peg,. 
489'

b) ,.Cancer pinnotheres &c. Smivnæ 8c Conftantinopoli in omnibus fere pinnis 
„nidificat. Forfkaal Defcript. Animal, pag. gg fq. n. 36.

i) r,Lohajæ vidi Cancrum cuftodem in pinna faecata habitantem ibid, pag .§9 og 
strap efter p. 94. n. 56 siger han em den samme „Lohajr inna pinnas ni gi «s; 
„in faecatis raro. 
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paa enhver of disse, blev jeg vaer en Skenkketrold, fom bedcekkede den brede 
Tunge, stikkende Hovedet fremad ligesom et Dyr i sin Huule. Dette besyn
derlige Syn giordewig strax vpmcerksom paa Gabetö Beskaffenhed, til hvilket 
det lille Dyr havde betroet sig. Det var indvendig glat og hoit, en Rad smaa 
riaaledanneve Tender stod i Kanterne af begge Kinberne. Svcrlget fandt jeg 
saa lidet, at Skrukkctrolden ikke kunde staae i Fare for heel at opstnges af sin 
Vcerr. Marc grav, som lange forud har anmcerket, beskrevet og aftegnet en 
saadan Skrukketreld i Munden paa Fiffen Acarapitainba, anseer den vel 
fom en Ficnde ril samme Fiff, men melder dog intet om nogen Skade, som 
Fiffen ved samme maatte tilføres Å). Det er bekiendt at Skrnkketrolden eller 
Fiffcbiornene, som de af andre kaldes, hvilke i mange Henseender narmer sig lil 
Krabbestaglen, er Fiffenes farligste Fjender: Hr. Ström anfører en Art 
som kryber ind af Gadborer paa nogle Fiffe og ader om sig til de ere nasten 
ganffe fortarede. Andre beffrives at hange sig ved de ffialfrie Fiff og plage 
dem ved Finnerne, hvor Kiodet er dem meest behagelig, og hvor de strax lem
laster Fiffen. Det kunde ei vare af disse Aarsager at Skrnkketrolden her op
holder sig i PampelfiffenS Mund; ingen af de tilsendte var af deres Giast til- 
feiet den mindste Skade; ikke heller bliver Skrnkketrolden af Dr. König an« 
feet for Fiffens Fiende, men kaldes Cancer parafiticus eller Snyltegæsten. 
Maaffee at den kullede Skrukkerrold føger ind i Fiffens Gab for at undgaae 
andre Fiffe, som maatte jage den, thi man veed at Skrnkketrolden opsiuges 
af nogle Fiffearter, og i saa Fald har Fiffen fanet den Egenskab at raade Bo- 
paa en almindelig Adelcrggelse og laaner Skrnkketrolden sit Gab til et Skiul. 
Maaffee en anden Aarsag endnu kunde vare muelig til et faa besynderlig Op
holdssted : Man veed at Pampelfiffen beboer det store og dybe Hav, hvor nogle 
Skrukketrold-Arter ogsaa føge deres Naring, i saa Fald kunde Fiffen, som 
her beffrives, maaffee vcere underkastet den Ulejlighed, at give Skrukketroldew 
en hastig Befordring frem og tilbage. En Omstændighed er endnu at lagge

S s 2 Mcrrke

å) „ Hic pifcis Acarapitambe cruftecen quodam ^nimalculo vexatur fefquidigitum 
z, longo, digitum crssso, figure eblonge .... Hoc animalculum ori pifcis 
n le ingerit Se ungviculis arfte faucibus jnhertt, nee unquam pifcis ft ab 

,» ilio Uberare poted Marcgr. luft. pife. 135.
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Marke tik, fom bliver öS ligesaa nbekiendt og tvivlsom, nemlig hvad denne 
FiffeS Fede er, og om den kan ernare sig faalange Skrukkeiroldcn sidder paa 
Tungen, eller og, hvilket synes rimeligst, at det maae ffee i den Tid da Skruk- 
ketroldeu forlader sin Boepal. I alt dette bliver en besynderlig Omstandig- 
Hed at lagge Marke til, at enhver Fiff, som saliges, har i Munden en Skruk- 
ketrold.

Til denne besynderlige Hunsholdning vilde jeg euffe, at nogen kunde 
faae Lejlighed at lcrgge et notere Marke. For mig bliver denne Gang allene 
tilbage, at levere en tydelig Beffrivelse paa Fiffen og Skrukketrokden.

Pampelfiffsiagten, fom af endeel Arters smukke Farve har faßet det la- 
tinfFe 9?avii Coryphæna, er iblant de kivfinnede (choraeiei) Fiffe kiende- 
kig adffilt ved et braknceftt Hoved, en nedffaaren Mund, en sammentrykt Krop 
og ffarp Ryg. Rygfinnen er almindelig enkelt og lober lige til Halen. Straa- 
lerne i Giellefinnen ere 5-7. Flere almindelige Kiendetegn tor jeg ikke angive 
for denne Slagt. Det som i Beffrivelsen gior denne Fiff kiendelig adffilt fra 
de andre Arter af samme Slagt, ja den hele Familie, er, at den mangler al
deles Bugfinner, hvoraf jeg har navnet den Barbng-Pampelfiffen (Cory
phæna apus); thi at den henhorer til denne Slagt, overbevises man ryde- 
kigen ved dens ovrige Deele, fom med ingen anden Fiffcflcegt har faa megen 
Overeensstemmelse: Exempler paa saadanne Afvigelser ere ikke sieldne. De 
ovrige Arter af Pampelfiffsiagten have Bugfinnerne, men paa den af Pallas 
beffrevne C. Velifera ere de smaae og utydelige, bestaaende neppe afen enkelr 
Straale, faa at samme Fiff kommer vores i den Henseende meget ncer. In
gen Naturkyndig har tilforn beffreven denne marketige Fiffeart, som alksaa i 
flere end een'Henseende fortiener vores Opmarksomhed. Den barbugede Pam- 
pelfiff bliver her beffrevet efter et meget fuldkommen Exemplar, som bevares i 
Viingeist, det eenefte fom jeg heel og holden har bekommet.

Kroppen fra Siderne sammentrykt og med sin flade Side ndqior en ffiav 
firkantet Figur, eller narmer sig til Flynderens Skikkelse. Bag ved Ainene 
er Fiffen tykkest, men den ovrige Krop ned efter Halen er tyndere. Bredden 
uf Kroppen imellem Ryg og Gumpfinnen er mere end Halvdeelen af Fiffens 
Langde, men fraden overste Rand af den hoie Rygfinne til den yderste Rand 
af Gumpfinnens Fordeel er nasten ligefaa stort et Maal som fra Enden af Snu

den 
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den til Spolen. Kroppen er overalt beklcedt med smaae runde Skial, og synes 
ot have varet solvfarver. Kanten af Ryg- og Gumpfinnen, saavelsom det 
yderste af Spolen er sort, det er uden Tvivl af den Aarsag, ar Dr. König 
har i sit Brev kaldet den den sorte Pampelfisk. Hovedet er kort, Nasen brak- 
ket, Panden sikarprygget og nogen. Munden gaber i Veiret og er dybt ned- 
fkaaren, KiaberneS yderste Kant er befar med en Rad meget smaae og fim uaa- 
ledannede Tander. Tungen er breed og rundagtig, staaer frem med en tynd 
Spidse. Hiet staaer tilbage for Mundkrogene og har en guul Hiering. Gad- 
boret ligger i Narheden af Svalget, og bestaaer i en lang Sprakke. For Ind
voldene er altsaa ikkun et lidet Rum. Ryg og Bug udbrede sig med en fikarp 
Rand fra Hovedet i den tredie Deel afKroppcns Langde Z paa det bredeste Sted 
begynder Ryg- og Gumpfinnerne lige over for hinanden, hvis yderste Straa- 
ler giore Kroppen bredere, just der hvor den begynder at finales, men de ind- 
fikicrres siden i lige Forhold med hinanden og folge den finalere Bagdeel ned tik 
Halen. Deres Straaler ere bekkadte med en tyk Hud, og derfor neppe med 
Vished lade sig talle, de ligne herudi Baandfifikens Finner og lade sig ei folde. 
Udi Rygfinnen talles omtrent 46 Straaler, og ndi Gumpfinnen 40 Straaler. 
Brystfinnerne ere meget lange, finale og spidst, faaledes som de paa Blanke- 
steenS-Arterne (Sparus), og bestaae enhver af20 Straaler. Vugfinner eller 
noget Marke til dem har denne Fiskeart aldeles ikke. Spolen er udskaaren i en 
halvmaaned Figur, og har omtrent 26 Straaler. Giellestraalerne ere VI. 
Men skiulte under et tyk Skind og ligge hinanden meget nar. Sidelinien be- 
gyndec i Linie med Hiets overste Deel, lige over Giellekrogen, og krummer 
sig ned i en Bue efter Ryggens Linie, deeler Halen i to lige Deeke med en 
hoi Kant og ender sig ved Spolen.

Eremit-Skrukketrolden ligner i alle Maader den, hvis Figur og ud
forlige Beskrivelse *)  Hr. Spengler har leveret, som rigtigen antager samme 
for Linnés On i fens oeftrum, med hvilken Margravs foranførte Jigur 
ogsåa er overeensstemmende.

*) Beschäft. der Berlin. Gesrllsch. 1 B. p«g- 312. Tab. VIL fig. I. K.

Ss Z M
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Historiske Beskrivelse
over

tn Mutttie, hvis Afvikling og Aabmng foretoges i det Kiobenhavnffe 
Universitets Natur-Theater udi December Manned 178u

Med en Kobberplade.

aturens Betragtning synes ot have veiledek Wgypterne til deres Guds
dyrkelse; de havde forskaffet sig megen Kundskab om Firmamentet og 

vores Jordklodes Skabninger, hvilket giorde, at det beundringsvorrdige, som 
fandtes hos enhver af disse, blev af dem anfeet for et Vasen, som hialp til det 
Heles Bestyrelse, og derfore dyrket som en Guddom: Det kunde ikke vorre paa 
trogen anden Grund, ot Solen, Maanen, Planeterne og mange af Dyrene, 
lige til Skarnbassen, bleve hos dem saa hsitagtede og satte paa deres Guders 
kiste. Fordi de troede Sicrlevandringen og dette Bossens Tilbagekomst til sin 
dode Krop, eller bestandige Ophold hos samme a), anvendte de al deres Kunst 
paa at bevare fra Focraadnelfe og Fortcrrelfe ethvert dod Legeme, som de vilde 
bevise nogen sand Wre og Lykke: Herpaa grunder sig Balsameringen saavel af 
Fugle og andre Kreaturer, som af Mennesker. Maillet, som i Slutningen 
af forrige Aarhundrede gik som fransk Consul til Kairo, og forestod samme Em
bede i sexten Aar, har ndforligen beskrevet Labyrinthen eller Fuglenes Begra
velse, bestaaende af vidtlsftige Gange, som i en blod sandig Klippe vare ud- 
hugne b). Tolv langhalsede Krukker fra samme Sted kom, imedens jeg op

holdte

Ai) Confr. Gogu et de I’Origine des Loix, des Ar ti & des Sciences Tom. z. p. 11$.
4) Defcription de l’Egypte compofée fur les Memoires de Mr, td« Maillet par M,

Abbé le Mafciier a la Haye 1740 Tom. s, p. 32.
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Holdte mig i London, til det Sloanistke Museum; og af disse bleve tvende i min 
Ncervorrelse aabncde ved Dr. Solander * enhver indeholdt en Fugl, som cftee 
Mumiernes Maade var bevaret og indviklet: Efterår Svebene vare opskaarue, 
fandtes Nceb og Fodder i saa fuldkommen Tilstand, al man af dcm tydeligen 
kunde kicnde Slcrgten, og stutte sig til, ar Fuglen har vceret ^Egypternes hel
lige Ibis. Maillet har berettet om de han saae, at Ficrdrene endnu havde 
deres naturlige Farver; men saaledes befandtes ikke de ovenanforre, thi samme 
var angreken af MumierMaterien med en Rustfarve, og vare tilligemed Bee- 
nene ligesom forbrcendte, ja tildeels kulagtige. Faa af saadanne Krukker brin
ges til Europa, formodentligen fordi de efter Maillets Beretning sielden ud
bringes hele, og en meget stor Morngde ligge sondersiagne i bemeldte nnderjordiffe 
Gange. Almindeligen derimod seer man i Europa hidbragte Menneske-Mu
mier, og det er derfor saa meget mere at undre over, at man i den Kon
gelige franske Namralsamling, til den Tid, da Hr. Büflon udgav sin Be
skrivelse , ikke har det nogen saadan fuldkommen Mumie c). Af de, som Hr. 
Rouelle forhen har beskreven d), tilhorke den eene Kabinettet ved St. Gene
vieve, og den anden var bevaret hos Celcstiner-Munkene. Efter Hr. Nie
buhrs Beretning e) har det dog tilforn havt megen Vanskelighed at udfore 
Mumier til Europa, da Tyrkerne have giort Forbud derimod, anseende det for 
en alt for stor NySgierrighed hos Europæerne, at bringe disse gamle Liig fra de 
Steder, hvor de eengang ere hensatle til evig Hvile. Ndi Alexandrien, hvor 
Mumierne stal udskibes, ere Toldbetienterne for ncervcrrende Tid Joder, der
for bestaaer den storste Vanstelighed nu ikkun derudi, at finde Skippere, som 
lade sig beqvemme til at tage saadanne Liig inden Borde. Jeg tvivler paa, 
at man noget Sted i Europa moder saa stort et Forraad af Mumier, 
fom ufri Kabinetterne i yor-ö Hovedstad. Det Kongelige Kunstkammer eier 

adskil.

c) Det er ikkun noqfe enkelte Deele af Mumler, som i den Konges, franske Samling an-
fpreS af Hr. Dn uben ton; Hift. Nat. & Cab. du Roi Tom V. ä Paris 1752, 12. 
pog 395. oq Tome XXX. pag. 232.

d) Rouelle fur les Embaumemens des Egyptiens. Mem. de PAcad. des Sciences 175».
pag. 187- lgg.

-) Niebuhrs ReiftbeschreiSnnZ nach Arabien W. ister Band p«g. 47. 
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adskillige, hvoriblant endeel ere af det for nogle Aar siden i Arabien reifende 
Tærbe Selskab paa Kongelig Bekostning anskaffede og hiemfendte; ved be
meldte Selskab har ogfaa Kiobenhavnö Universitet varet faa lykkelig, formedelst 
LN Kongelig Gave, at erholde six hele Mumier, hvoraf een er efter Kongelig 
Tilladelse meddeelt Universitet i Kiel. Udi Hr. Geheimeraad Grave Thotts 
Samling, fom er riig paa Naturens, Kunstens og Alderdommens Markvar- 
digheder, ere tvende i deres Kister vel bevarede Mumier, hvis Pynt og Pry- 
delftr forttene megen Opmarksomhed. En liden Mumie eier Hr. Geheimeraad 
Höegh Guld berg, hvis Lyst til at befordre Opdagelftr i Alderdommens 
Historie, har opmuntret mig til at arbeide i denne Materie og anstille nye Un- 
derfogelfer, for cm nmeligt at komme narmere til det Sande i Mumiernes Hi
storie. Det er til den Ende at jeg har forefat mig at beskrive de Kiobenhavnske 
Mumier, og sammenligne disses Undersøgelser med det fom i andre Mumiers 
Beskrivelse forhen er anført. Den forste Prove, som jeg i Dag har ben *2£te  
at forelagge Sallkabet, er en historisk Beretning om en af mig nyligen aabnet 
og beskreven Mumie. De aldste Efterretninger om disse ssyldes Herodot 
og Diodorus Siculus, men rimelige« Have ^Egypterne lange forud i deres 
blomstrende Tidsalder betient sig afen kunstig Maade at bevare deres Dode fra 
Forraadnelfe: Biblen felv har levnet os Spor til noget faadant i Jofephs 
Historie, hvor der fortalles, at ban overgav sin afoode Faders Liig til at bal
sameres. Dette beviser dog ikke, at Mumierne fra Sletten Sonden for Kairo, 
som sindes i et Slags i Bierget udhngne Kamre, eller ere indstuttede i Pyra
mider, skulle vare af den Alder. Malningen, fom til Prydelser var anbragt 
paa Mumierne, og nogle nf de dertil brugte Farver, fa a font Koboltglasset, er 
vel en meget yngre Opsindclfe, og Pyramiderne felv holdes ikke aldre end fra 
Homeri Tider/). Manden, fom Herodot beretter, paa hvilken ^Egyp
terne til hans Tid har behandlet Ligene, er ikke allene utydelig og ufuldstandig, 
men vifer ogfaa, at han af andre har derom varet urigtigen underrettet, og det 
er endnu af mindre Vard, fom derom lafes hos Diodorus Siculus. Udi 
Europa ere nogle faa Mumier blevne opviklede og undersøgte: Rouelle i Pa

ris

f) Goguets anfsrtt Tome 2. pag. 313.
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ris »g Hadley g) i London har forhen bckiendrglort bande historiske Veskri- 
velser og chymisse Forsog, som de formedelst adlkillige Mumier have havl Lei- 
lighed al foretage; og nyligen have,nogle lcerde Mcrnd i Videnskabernes S«l« 
skab i Gottingen med samlede Krafter beskrevet og uuderfogt den Mumie, som 
vorcS allernaadigste Konge udi afvigte Aar skioenkede bemeldte Selskab.

Bekiendt med Efterretningerne om foranforle Undersogelser, har jeg ny
lige» opviklet og aabnet den stsrste af de Mumier, som Universiteters Natur- 
Theater eier, for at see hvorvidt den maatte stemme overeenS med eller afvige 
fra de forhen af andre beffrevne Mumier. Adskillige Lcerde fandt Fornoielse 
udi at tage i Kiefyn de under Opviklingen forekommende Forandringer ogMcerk- 
værdigheder. Herr LivmedikuS Aaikov og Herr Professor Abildgaard, 
Veterinoer-SkolenS Lcrrer, bidroge med mig til at iagttage enhver Omstcendig- 
hed, som sortiente arudmcerkeS; ved Legemets Aabning og anatomiske Beskri
velse var ogsaa Herr Schumacher, Prosektor ved Analomie-Kammeret, be- 
hielpelig.

Kisten, som Mumien laae udi, kunde efter Størrelsen at domme ikke 
andet skiennes end at den jo altid havde tilhort Liget. Figuren var passende 
efter Kroppen, som den indfluttede, og svarcde omtrent til den Kiste, som 
Maillet har ladet aftegne Z>). Hverken denne eller andre Mumiekister, end- 
ogsaa de mindste af-em jeg har seek og her ere ved Natural-Theatret, bestaae af 
heel udhuler Trcee, fom Maillet beskriver dem han har forefundet i ^Egypten /); 
paa de store crBunden saavelsom Laaget afflere Stykker i Breden samlede, og Si
derne bestaae af flere Stykker i Langden, med Enderne udi Hinanden sammen- 
skaarne, saaledes som Skibslommer pleier at sammenfoldes; Hoved og Fodstykke 
tilligemed alt det ovrige vare tilsammenbundne medTr«enagler, saa at ikke det 
ringeste Tegn af noget Metal var paa disse Kister at forefinde. Lomgden asKi- 
sten var 6Z Fod. Den underste Deel var ikke dyb, men meget flad. Lan

get,

g) J. Hadley Account of a Mummy Pbilo&ph. Tronsalt. Vol. LIV. a 1764. 
pag. i. fq.

k) Defer, de l’Egypte Tom. 2. pag. 22»
i) „Ne font composes que de deux pieces siger Maili tt ibid, pag. 21.
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get, som var noget hoiere, passede med kantede Tapper i de paa Kisteranden 
indstaarne Huller. Til de fremstaaeudeTcrer var i Laaget afdeelt et hoiere fire- 
kanter Rum, af nogle Stykker Trcee tilsammennaglet. Kisten, som var me
get forfalden, viiste overalt det blotte Trcre, og samme var meget grovaaret; 
man foregiver almindcligen, at dertil bruges et Slags Figentrcee, eftersom 
samme baade var let at arbeide ndi, og fordi det efter Herodots Beretning 
ansaaes for best af alle Trceearter til ar kunde imodstaae Forraadnelfe og Insek
ternes Voldsomhed: Rimeligen haver Mumiematerien i de dode Legemer og 
Kalkmalningen, hvormed Kisterne vare overdragne, ogsaa bidraget ril at disse 
endnn ikke vare af Orm kiendeligcn bessadede.

Averst! paa Laaget af Kisten, som her bessriveS, er fastgjort et udstaaret 
ophoret Forhoved af grov Arbeide; Ansigtet ligner fuldkommen Figuren, som 
af Olearius er leveret i Kobber, tegnet efter den Kiste, som findes i det Kon
gelige Kunsikammer: Hagen er glat og har ingen Tap, hvilken derimod sees 
paa nogle. Jeg har til storre Noiagtighed ladet den sverste Deel af Laaget 
med det udfkaarne Hoved aftegne, hvilket fees paa Kobberpladen Fig. g. Uden 
Hagekap var ogsaa Figuren paa Laaget af den ovenanforte Mumiekifle, fom de 
Larve i Gouingen uyligen have bessreven: De have derfor tilfoiet denne An- 
mcrrkning, at da samme Kiste indeholdt en Mumie af Qvindekisnnet, kunde 
man formode at Tappen under Hagen ffulle betyde Skia-gget, og at et Ansigt 
uden Tap paa Hagen kunde rimeligen give tilkiende, ar Liget var af Qvinde- 
klonnet. Men foruden det at Maillets 5igur afKistelaaget paa en Qvinde- 
mumie ogsaa viser en Tap, saa kuldkastes den Meening om Skicegget med saa 
megen storre Sikkerhed ved ncervcerende Mumie, som i det folgende (Fat erfa
res at have varet af Mandkionnet. At Tappen ikke kunde tilkiendegive nogen 
Embeds Pyndt, overbevise es Kister af Misfostere, paa hvilke ogfaa underti
den findes en faadan Tap: Hellere maatte man antage denne Prydelse for at 
tilhore visse Familier, som fra de ovrige maaskee i Anseelse sortiente at udmark- 
kes. Over det uvssaarne Hoved var af Trare ligeledes udfkaaret og med Trore- 
nagler tilhceftet en Figur, som lignede et Hovedpyndt eller nedhængende Slser, 
dog bestod ikkun det overste og nederste af Trcee, thi Mellemrummet omkring 
Arerne var opfyldt med en Kalkdei, som ogsaa havde bckleedet det ovrige af Ki
sten, og hvorpaa den nu bortfatdne Malning tilforn har vcrret: Da adskillige 
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«gyptiste Guders Billeder, og de af brændt Leer i Mumiers Skikkelse efter- 
gjorte blaae og grønne glaserede Figurer have selvsamme Sloer, som naaer over 
Hovedet ned paa Ryggen, saa synes det rimeligcn, at dette allene har været 
en Helligdoms Prydelse, som de tillige har givet Ligene. Disse Prydelser ere 
vel, som de Göttin g Lcerde anmærke, sædvanlige paa Kistelaagene saavel af 
store fom mindre Mumier; men der ere ogsaa adskillige smaae Mumickister, som 
have aldeles intet of udskaarne Figurer. Tvende faadaune glatte Kistelaage til 
smaae Mumier, udgiorende en firekantct Figur, vifts heri Naturtheatret, af 
hvilke den eene synes aldrig at have været malet, men er allene overtrukkeu med 
Den sorte Mumiematerie. Mumien udi den forhen beskrevne Kiste var bedre 
bevaret end Kisten selv; nogle faae Taae-Ender vare allene borrstodte, og et 
Hul af en halv Næves Størrelse var aabent ved den venstre Hofte, hvortil dog 
De udfaldne Stykker laae paa deres Sted i Kisten, saa at denne Skade kiendeli- 
gen var skeet ved en sildigere Flytning siden denne Mumies Ankomst fra Ara
bien. Af de udskaarne malede Figurer, som laae langs ned paa Kroppens 
Fordeel, vare nogle løsnede, og lidet bestadede. Formedelst en Fugtighed, 
som Mumien i Kulden tildrog sig, var den i Vinteren, da disse Undersøgelser 
skulle foretages, ikke at stylte af sin Kiste nden med Frygt for dens Beskadi
gelse: Den blev derfor tørret nogle Dage i et varmt Værelse, og derefter med 
megen Forsigtighed lettet af Kisten og henstyttet paa et jevnsides lagt Bord. 
Man søgte herved at forekomme, at Legemet ikke stulde bøieS eller brydes, thi 
uagtet Viklingen var tæt og fast, faa var den dog ikke i Stand til at holde Le
gemet stivt, naar man havde lettet den hele Mumie ved Hoved og Fødder allene. 
At føres til Lands, uagtet al Forsigtighed ved Indpakningen anvendes, taaler 
de store Mumier ikke, og Følgerne deraf feer man i den Efterretning, som de 
Lærde i Gsttingeu have givet om den dem herfra paa Vogn tilsendte 
Mumie, i hvilken alle Deele lige indtil Tænderne fandtes i en fuldkommen Uor
den og havde opfyldt Underlivets Huulhed Æ). Formedelst denne Omstændig
hed maatte de Lærdes Undersøgelse paa samme Mumie mangle en betydelig Deel 
i sin Fuldkommenhed.

T t 2 Mumien,

ö) Götting. Anzeize 1780. No. 125. 149.



332 B. Historiste Bestridelse over en Mumie.

Mumien, hvis Beskrivelse nu folger, var fem Fod og ni Tommer i 
Lcrngden, til dens Vikling var brugt Svøb af Bomulds Linnet, som var reven 
til Klude og lange Baand af at)(Tillig Bredde: disse havde ulige Fiinhed og lig
nede i Bomningen et almindelig Lcerret. Over Ansigtet, omkring Hovedet og 
ned paa Brystet laae en Masse trykket over disse Deele af det indfvobte Legeme; 
Massen bestod af otte eller flere Lag flint Linnet, hvilke indbyrdes klcebede no
get tilsammen, formedelst en igi-nnemtrukken kalkagtig Fugtighed, hvoraf hist 
og her faaeS store hvide Pletter. Udvendig var Massen overmålet med en 
Kalkssorpe, og det derunder indviklede Forhoved var belagt med en Kalkdei af 
saadan Tykkelse, at Figuren af Hine, Nase og Mund var dcrudi kiendeligen 
ndtrykt og antaget af den overliggende Masse. Da jeg har fundet Kalk, men 
de Larde i Gottingen har fundet deres Mumie malet med Gips, maae jeg til 
desto mere Sikkerhed om denne Forssiel anføre, at jeg paa denne hele Mumie 
intet Gips har fundet, men Malningen og Forgyldningen at vare sat paa Kalk
farve, fom med et tyndt Lag beklcrder Bomulds Linnedet, hvoraf Figurerne 
ere udssaarne. Jeg har prøvet samme Dei, tagen paa adssillige Steder afMu- 
mien, og allevegne er den befunden at lade sig med stark BruSning opløse i Sy
rer, da den efterlader et meget flint og klar igiennemssinnende QvartSfand: 
Brandt i Ilden Icedssede den sig med Heede formedelst Vand, ligesom en an
den Kalk, og faldt fra hinanden til et Meek. Det vilde vcrre meget efterrette
lig at vide, om man ved den Gøttingisse Mumie har giort samme Forsøg og 
sundet det modsatte.

Kalkfarven paa det udvendige af Massen var, Ansigtet undtagen, over
målet med en sortebrun Liimfarve, denne blandede sig ikke med Vandet som en 
Gmnmifarve, men lod sig opbløde til en sammenhamgende klebrig Masse og t 
Ilden brcendte uden Dyrelugt med Opsvolning til et svampagtig Kul. An
sigtet og Fordeelen af Halsen vare forgyldte og derpaa tegnet med Farver Hi
nene og de rode Laber.

I Henseende til Forgyldningen fandt jeg dck markekige, som ikke tilforn 
ilf nogen er anført, hvortil Massen gav Anledning, fom var i Ansigtet plette# 
viis forgylder og pletteviis forsølvet, herved jeg kom i Erfaring, at der eene 
Metal laae oven paa det andet uden Middel af nogen sammenklebendc Materie. 
Ved Undersøgning med Kongevandet befandtes Guldet at ligge øverst, hvilket 
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ligeledes viiste sig paa andre Mumier, hvor intet udvortes Tegn fandtes til 
Selv. Dette gav mig Anledning tit at giere en nye Opdagelse i ^Egypternes 
Kunsthistorie, nt de nemligen har besiddet den Kunst nt finne Guldet paa en 
Sslvgrund saaledes fom man nu bruger det for Sparfornhed til mindre agtede 
Forgyldninger, og nt de deraf have betient sig for at giere Mumiernes Pynt 
faa meget mindre kostbar. Det Hvide i Linene, deres forte Farve og den 
rode Malning pan Lceberne, var uden Tvivl en med Plantesafter farvet Jord
art. For Blcestroret vare de uforanderlige, uden i Henseende ril Farven, fom 
den rode og forte aldeles tabte og forandrede til en hvid Farve. Boraxet tog 
af disse Farver ikke den ringeste Forandring.

Fra Halsen ned over Brystet laae tvende halvrunde brede Plader be
malte med Baand, Striber og Linier i en bneagtig Vending efter Halsen: Mel
lemrummene inden for disse Linier vare udfyldte med malede Triangler, runde og 
aflange Perler, saavelsom andre kantede Figurer af adskillig Farve. Efterat af 
de overste Hiorner paa bemeldte Plader var udstaaret til en i Striber malet Hals 
og Hoved af en Ugle; de adskillige derpaa anbragte Farver vare blaat, guulk, 
brandguult, lysegront, rodt, hvidt og sort, som alle vare bundne til Kalken 
formedelst en Liim, der letteligen lob sig ved Fugtighed opblode, men havde 
dog ikke i Ilden nogen sandan kiendelig Lugt, som kunde robe den at henhsre 
til Dyreriget. Over Navlestedet laae en Figur, fom bestod i en forgyldt Profil 
as et Hoved, over hvilket nogle malede Cirkler omgav en forgyldt rund Skive, 
formodentligen var hermed Osiris tilkiendegivet: Ved enhver Side af. denne 
Malning vare nogle hiereglyfiske Figurer hosfoiede, hvoraf ikkun nogle vare 
tilstcede, da Kanterne af denne Plade manglede. Her neden for fulgte atter 
en udstaaren breed Halvring, malet med Baand og Figurer ligesom de tvende 
sverste. Over Skiodet laae en udstaaren Figur af et guult malet grcedende 
Fruentimmer, kncelende paa et Postement, hvorved stulde maastee tilkiendegi- 
ves, ai den afdode Mandsperson har vceret give. En Ayubis eller Guden med 
Hundehovedet laae der nedenfor, forende i Hcenderne en Slags Fahne, og der
paa fulgte en lang og breed guul malet Plade, indeholdende forte hieroglyphiste 
Figurer. Alt dette viser sig saa tydelig i Kobberet Fig. i., at det be hev er in
gen noiagtigere Bestrivelse. Under Fodderne laae et Par Saaler over hin
anden, deres Malning var paa begge Sider hvid, mm den udvendige Side 
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var asdeelt i smaa Terninger af sort, blaae og rod Farve. En Figur deraf sees 
paa Kobberpsaden Kig. 7.

De Gøttingsse Lcerde anfere, ak Farverne paa deres Mumie ere mine
ralske, at den blaae er Smalte, og i de andre yttrede sig ved Herr Gmelins 
Forsog noget Arsenik. Mine Forsog gik ud paa at underssge, hvorvidt vores 
Mumies Farver dermed havde Overeensstemmelse. Den blaae Farve lod sig 
letteligen ved en tynd Salpetersyre bundfcelde fra den opløfte Kalk, hvorpå« 
den var malet, og vriste sig at vcrre et grov stsdkKobolkglas, som gavBoraxek 
i Ilden en blaae Farve, den samme fom fees paa adskillige smaae glosserede 
Mumiesigurer af brcrndt Leer. Den grønne Farve var siint revet og tynd ma
let paa Kalken; ved Ildprøve gav den Boraxglasset en rød Farve og derved ro
bede en Brunsteenöart. Den gule og brandgule Farve var Auripigment, thi 
be gave sig tilkiende i Ilden med en stcerk Hvidlog-Lugt og tabtes hastigen. Til 
andre Mineralier fandtes ingen Spor hos disse Farver. Jeg havde troet, at 
den forte Farve iAinene og andre Steder skulle verret en Magnesie, men den blev 
i Ilden til en hvid Asse, fom ikke farvede Boraxglasset. Man kunde formo
det, at den rode Farve ssulde vceret en Mynnie, men den lod ikke mindste 
Spor dertil, og udbreendte hastigen til en hvid Asse; ikke heller var noget btye- 
agtig hos den hvide Farve; den brusede stcerk med Syresalter, og var forms- 
dentligen et siint reven Kride.

Saavidt man kan ssutte sig til af det som haves for -Aine, har Maaden 
at forfærdige de udssaarne Figurer formodentlige» vcerer denne: Man har klip
pet eller ndssaaret et grovt Stykke Bomulds Linnet i den bestemte Figur og efter 
det Mynster, fom man man havde for sig; paa dette udssaarne Stykke Linnet 
har man presset en Kalkdey, faa at samme har opfyldt alle Aabninger imellem 
Traadene, den vaade Figur er lagt med Traadsiden paa et andet Stykke Lin
net, som dertil har fasttørret, derefter man har glattet Kalkdeien. At man 
siden ved Malningen har betient sig af en Slags Karton, ligesom det sseer ved 
Spillekortene, naar Farven skal paascettes, har de Gøttingsse Lerrde forud 
yttret deres Formodning om, og Figurerne synes at bekrcefte det.

Disse Prydelservare ikke klistrede til det yderste Svøb, men laae løse oven 
paa samme, dog saaes bag paa Figurerne nogle beegagtige sorte Pletter, som 
maassee vare med Flid paasatte, for at hafte Figurerne hist og her til Svøbet.

De
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De holdtes i deres Orden med et Bamdel eller linnet Baand, som langs med 
begge Kanter havde en indboiet Som. Dette Bcendel leb eengang tvert over 
Panden og siden krydsviis mange Gange omkring den hele Mumie fra Hagen 
indtil det yderste of Foden; det var en halv Tomme breed og af stere Lccngder 
formedelst dobbelte Knuder tilfammenbundet; det var finere end de smige Svob, 
havde en Guulhed fom bleeg Nankin, og var faa stark, at det udfordrede Krass- 
ter for ot rykkes tvert over. Da dette var losuet og Figurerne fra Fordeelen 
af Kroppen og under Fodderne borttagne, da kom man til det yderste Svob. 
Dette var temmelig frisk og bestod af halvanden Tommes brede Strimler med 
reven Kant; det gik adskillige Gange om Kroppen fra den hoire Side op over 
den venstre, og udgiorde det forste Lag fra Halsen til Fodfaalen, hvor det kryds
viis og paa eengang omviklede begge Fedderne. Da dette Omfvob var borte, 
blottedes derved den nederste Deel af Hovedets Maske, som gik ned over Bry
stet! Man var nu i Stand til at tage denne malede S)?ofFe heel og holden af 
Hovedet, hvorved ogsaa Halsens Afdeeling blev kiendelig. Huulheden imel
lem Brystet og Hagen var opfyldt med en Pakke af sammentrykte Klude, over 
hele Brystet laae et af Alens Storrelfe firekantet Stykke Seerret, og et kortere 
men ligesaa breed Stykke laae over Maven. Flere Stykker hele Omstag uaaede 
fra Beltet til Fodauklerne, og vare overst lagde i fmaae Folder, men falde 
ned efter glattere; med begge Sider samledes de under BeeueneS indfvobte py
ramidal Figur. Disse Lag havde en bramdt Farve, og vare saa more, at de 
neppe kunde handles, faa at man her maatte tvivle at kunde udrette noget vi
dere til en ordentlig Opvikling. Ikke desto mindre fandtes et ucrst underliggende 
ligeledes heel Omsvob at vcere aldeles frisk og lyseguul: dette samlede sig forarg 
da det foranforte overliggende havde samlet sig bag paa. Ncrrmest under disse 
Svob laae en enkelt Vikling, fom bestod i cn halvanden Tomme breed lyseguul 
frisk Strimmel. Da denne blev astost, fandtes der indenfore paa den ud
vendige Side af det venstre Been lange og store Lapper, fem laae langs med 
Laaret og Beener, og skiulte nogle tykke Bylter, sour tieiite til at udfylde Huul- 
hederne og give Underdeelen en lige pyramidal Figur, man kiendte nu ar Nyt
ten af den ncrst foranforte enkelte Vikling var at holde disse Udfyldninger i deres 
Orden. Da alt dette var borte, faaes igien en anden om hele Underdeelen vik
ler Strimmel af lige Beskaffenhed med den sidst anfsrte, hvormed ligefaadanne
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Udfyldninger og Omfvob vare fastbuudne ril den hoire Side af det hoire Laar og 
Been. Efterår all Dette var borttaget, fik man en anden Omvikling ar fee, 
som bestod i en breed Strimmel, der naaede fra Belter til Fodanklerue, var 
lyfegunl af Farve og stcrrk nok ril ar behandle. Hidindtil havde Underdeelen' 
vceret meget rigere paa Svob og Viklinger end Overdeelen, som vi forlod ved 
de tvende brede og store Stykker Loerrer, som laae for paa Kroppen til Belter. 
Nu kom man ril en Svobningsmaade, som strakte fig over hele Kroppen og 
var forskiellig fra alle de foregaaende, hvorfor jeg ogsaa aftegnede den faavidt 
asklcrdte Mumie med sin tilforn ffiulte besynderligeKlcedniugSmaade. See Fig. 2. 
Denne bestod aflange og mere end Haandbrede Strimler, fsm fra Halsen, Skul
drene og Siderne af Overlivet modtes i ffraae Lag midt over Kroppen, og efter
år de der havde krydset sig over hverandre, lob saa ned om Ve sammensvobte 
Fodder, som med ligefaadanne brede Strimler vare bevundne. Ved Oplos
ningen rallede man 7 til 8 af disse lange Strimler, som fra hver Side nar
mede sig hinanden og bednkkede Fordeelen af Overlivet, men fra Knorerne sam
ledes krydsviis, faa at noget af er underliggende Tverfvob neden for Belket 
mere og mere blottedes. Den underste af de langslsbende brede Strimler 
fulgte Midten af Kroppens Lcengde indtil ned imod Fodderne, hvor den var 
med Flid udreven fovj at deeles til hver Side omkring Fodderne, og var under 
Fodbladet knyttet over en liden Bylt af Klude, som udfyldte denne Fodens Huul- 
hed. Paa Kroppens Overdeel vare de langagtige Svob omsiagne med bendel- 
fmale Strimler, som i tvende Rader fom fra Nakken og krydsede hinanden over 
Brystet, derfra de lob til hver Side skraae ned ad og bag om paa Ryggen: 
Neden for disse Baanv stak tvende Par bredere Baand frem, son» fulgte Ribbe- 
nes Situation bag om paa Ryggen. Over Issen af Hovedet laae tvende 8 til 
9 Tommer brede Stykker Strimler, som paa Issen felv vare smalere foldede, 
derfra gik de ned over Årerne og under en mange Gange omviklet Halsklud lob 
ned paa Brystet under de nyligen beskrevne Lag: Dette Lcercet var lyfeguul, dog 
noget morkere end de udvendig om Mumien omsiagne Bcrndler. En Kalkjkorpe 
bedcrkkede det indsvobte Ansigt og strakte sig over det brede Hovedsvob. Alt 
dette tilsammen forestiller den nyligen miførte Figur.

Nakkens Huulhed oac’ udfyldt med en Bylt, fom svarede til den, font 
forhen var blottet under Hagen. Halsen var omvunden med en sammenviklet 
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Klud, hvilken deels lod sig aflose, deelö maakte overskiæres; dette sidste 
maatte ffee, fordi den niet) Mumie-Materie var aldeleö igiennemtrukken og hær- 
det. De foranforte skraae lobende Bændler bleve oversikaarne og med de langs- 
lvbende breede Baaud lagde til Siderne og need imod Fodderne. Da blotte
des et andet Svsb, fom man tildeels kunde fee noget af tilforn, nemlig en 
Vikling tværs over Kroppen, som indtil Belter laae i en Skraaehed fra den 
hoire Side op imod den venstre, men paa Underdeelen af Kroppen tog sin 
Gang fra hoire need imod venstre Siden. Dette Svob, fom begyndte ved 
Halfen og omviklede Kroppen lige ned til Foden, bestod af to Tommers breede 
Strimler, fom vare temmeligen frisse, dog hist og her brunplættede, og over
alt ligesom af Jern rustfarvede. Da dette enkelteSvob var overssaaren og ud- 
breeder, kom man til de tvende breede Hovedstrimler, som tenge forud ere be
skrevne, men da ikke kunde folges tengere, fordi de ssiulte sig under de fore- 
gaaende Viklinger over Brystet: Her stod de omtrent ti. Tommer fra hinanden, 
men lob efter Haanden noget tættere tilsammen. Imellem dette Stykke Lærrec 
og Kroppens øvrige Svobmng befandtes en af Lapper tik en Næves Tykkelse 
flad sammentrykt lang Bylt, som strakte sig fra Axelen til Hoften for at udfylde 
Huulheden og stråledes' biedrage til den pyramidalsse Figurs Fuldkommenhed; 
ligesom den hoire Side saaledes var udfyldt og med Svobet bevnndsn, saale- 
des forholdt det sig ogfaa paa den venstre Side, hvor ligefaadanne Udfyldnin
ger med et andet Svob vare bevundne, faa at man kunde tydelige« kiende, at 
disse Udfyldninger vare forst bragte i Orden og omviklede paa den venstre Side, 
derefter man paa lige Maade havde skilt sig ved den hoire Side, og saaledes 
svende Gange omviklet Legemet. Omkring Laar og Been hvor de foran nævnte 
langslobende Strimler vare borttagne, fandtes et af trende Lag bestaaende Stykke 
Omstag, fom fra begge Sider modtes langs midt efter de indviklede Beens Fi
gur, og derunder laae ogfaa sammenpakkede Lærrets Stumper, atter til at Ud
fylde Figuren paa begge Sider lige need til Fodanklerne.

Hidindtil vare de linnede Svob lyseguule, dog stærkere farvede end de 
udvendige Svob. Figuren af Overlivet blev nu noget ineere kiendelig, Hofterne 
flod frem og Armenes Sted kunde allerede spores: Nogle Nævetykke Bylter 
toges bort, og endeel af det meere blottede Legem kom tilfyne neden for Albuen 
paa den hoire Side af Kroppen; Endnu havde man en ffraaelobende og tem*  
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meltq vidt adstilr Vikling cm Kroppen fra den hoire Side op inrod den venstre. 
En plcetteviis morkebrun Farve og nogle beegagtige Decke vare her adspredte i 
det lysegunle Lcrrret: Huulheden imellem Halsen og Skuldrene vare paa begge 
Sider udfyldte med LcerretS Bylter, imellem hvilke idcligen saaes Spoer til 
Mumie-Materien. Salt-Krystallisationer glimrede i disse Klude faavel fom i 
de endnu tilbageværende Viklinger om Halsen, hvoraf nogle Lag vare stark igien- 
nemtrukne og hardede med Mumie-Materie: Man talte omtrent 24 faadanne 
tykke Omviklinger paa Halsen. Saltet bestod af smaae spidse Kristaller, som 
smagte noget urinagtig og knistrede ikke i Lyser; Jeg form ober at der maatte vare 
<t urcent Natron, og lcevnede det til videre Undersogelse. Man blev ved at af- 
lose den forud anforte Vikling som gik toert over Kroppen og over Undcrdeelen 
til Anklerne, hvor den dente til at sammenholde nogle store Sidcbylter, fem be
stod af Lopper, samlede i fleere Lav for ot liene til Udfyldning. Bemeldte 
heele Vikling var meget brunplettet, men dog stark nok til ar kunde ofloses fra 
den hoire til venstre Side. Friskere var et andet Tveerbindsel, som laae der
under og omviklede et Svob af en anden Beskaffenhed: Dette bestod af et stort 
Stykke Lcerret, som bedcekkede heele Fordeelen af Overlivet, gik ind under en
deel af Halsbaandet og naaede indtil Bellet; derfra need til Anklerne var et 
andet LcerrekS Omstag, som laae i smaae Folder langs need over Laarene, men 
stden laae glat og var samlet bag paa de teet tilsammen liggende Been. Lige
som det over den overste Fordeel liggende Lcerret var brunplcetket, saa var og- 
saa det som laae midt over Laarene stor plattet brun og ligesom forbrandt, men 
ned ad mod Fodderne var det gmill og bedre bevaret. Da delle LarrelS Over- 
dakke var borttaget, saae man en Udfyldning af Lapper og Klude, fons gav Figu
ren enIavnhed; men ligefom de efterhaanden borttoges blottedes tillige det men
neskelige Legems sande Figur. De bestod af mange Lav uordentligen samlede Klude, 
nogle fyldte Huulhederne imellem Armene, Laarene og Beenene, hvorimellem 
de vare nedtrykke; i Skiodet over KionnetS Deele laae en Ncevs tyk og af Mu
mie-Materie aldeles igiennemtrukken haard Bylt.

Legemer med sine Deele, astlcedet de almindelige Omsveb, og nu blottet 
indtil de smale Strimler, som omviklede enhver Deel iscer, blev et endnu mcerk- 
vserdigere Syn; dette viser min derefter giorde Tegning, Kobberpladens gdie 
Figur. Armene laae krydöviiü yver Brystet, saaledes at den hoire Haands 
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Fingre vare udstrakte paa den venstre Axel, og hvilede paa en rund fladHarpix- 
Kage, som var svebt i et tyndt Linnet: Den venstre Haand, som laae underst, 
var no?ften knytter og med udstrakt Tommelsinger laae over paa den hoire Axel, 
udi Haanden holdte Mumien intet: RibbeeneneS Trykning var kicndclig igien- 
nem Overlivets Svob; Laar og Been vare enhver for sig indviklede og laae toet 
joevnsides. Jeg har nylige« forud sagt, ot en sammenviklet og med Mumie- 
Materie igiennemtrukken haard Bylt laae imellem Laarene fast nedtrykt over 
Bluselstedet, og man boltrede dette med mueligste Vaersomhed saavel for ikke at til*  
foie Mumien Skade, fom med Begierlighed her ar hente Oplysning om Kion- 
uek. Man tabte noget af dette Haab, da intet paa Stedet var at see uden en liden 
Aabning ril Bekkener, men blev i det samme vaer ar de jegte Deele laae strap 
neden for imellem Laarene, saaledes som de ved Mumiens Bevcegelse vare faldne fra 
Kroppen: Dette lidet med smale Svsb omviklede Legeme overbeviiste enhver at 
Mumien henherte til Mandkionnet. Lemmen selv var ved sin Vikling adskilt fra 
Pungen, som laae frem ad under Lemmen i en egen Vikling, saaledes som den 
6te Figur paa Kobberpladen forestiller disse Deele i en meget mindre end den 
naturlige Sterrelse; men bag ril vare disse Deele samlede under en tilfaller 
Svebe-Liste. De indsvebte Punges smale kegledannede Figur kunde give An
ledning ar formode, at Steenene vare borttagne og ot den Dede uraaskee havde 
varet en Gilding, eller ved Balsameringen saaledes behandlet. Maaskee man 
ogsaa under Viklingen havde skudt Steenene tilbage ind i Livet, for desto bedre 
at kunde vikle der evrige. Hertil var dog aldeles intet kiendelig Tegn: Paa 
det fra Legemet afbrudte Sted bestod disse Kionnets Deele, som i Farve og 
Sprodhed overalt lignede et til Kul sorbroendt Legeme, af fiine Trcrvler, som 
ikke raalte den mindste Behandling uden at falde fra hinanden; saaledes tabte 
de sig ogsaa under Opviklingen indtil den yderste halve Deel af Lemmen, som 
var trettere, fladtrykt, og til Udseende lignede i Bruddet et Stykke Beeg.

Svobene om enhver Deel, i scer paa Legemet, vare nu anbragte paa en 
anden Maade og med meere Umage end de foregaaende. Hovedet var oven fra 
og need omkring til alle Sider i adskillige Vendinger ofte bebundet med mange, 
en halv Tomme smale, Baand, som krydsede hinanden paa Issen og under 
Hagen. Paa Siderne af Hovedet tcelledes fleere end tolv over hinanden lebende 
Lav, de vare brune og moere ligesom de kunde varet forbrændte, de lobe mango 
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Gange om Halsen, og gik derfra krydöviis need over Brystet omkring Ryggen 
og need over Hofterne. Armene indtil de yderste Finger-Ender vare med 
mange Lav af smale Baand fast bevundne, og enhver Finger var saaledes for 
sig selv indbunden. Langs over disse Armens Svob laae en breed Strimmel, 
som kom fra Ryggen, gik over Albuen langs oven paa Forarmen, over Haan- 
den, og omkring Skuldrene, over Ryggen til den anden Skulder, og derfra 
tog samme Vei over de?, anden Arm til Albuen og om paa Ryggen. Fra begge 
Arme kom en Strimmel, som var knyttet i Knude under den Vinkel, fom de 
sig indbyrdes oveckrydsende Arme gjorde med hinanden, og havde formodentlige» 
tfont ril at holde Armene i deres Stikning. Over Maven laae mange enkelte 
Tvcerbaand, men de fleeste gik mange Gange fra Hoften need imellem og om
kring Laayene, saa at de fra begge Sider udgjorde idelige Figurer af Bogstavet 
V. De lobe tat og mange Gange om ethvert Laar for stg, gjorde mange Kryds- 
siag omkring Knceet, og vare siden viklede omkring Beenet op og need, faa at 
De, hvor Stedet var moer og bortfalden, syntes at lebe fra begge Sider af 
Beenet imod hinanden. Fodderne laae jcevnsides, disse alleene vare ikke viklede, 
men begge svobte i et breed fcelles Tvcerbaand og siden hver for sig i storre Klude 
indviklede. Jeg har sogt at udtrykke alt dette saavidt mueligt paa den nyeligen 
anførte gdie Figur. Det heele Svob lignede nu mcere et forbrcrndt Linnet. 
Styrken var ogsaa aldeles borte, og det var ikkun paa Siderne af Been og 
Laar, samt noget af Armen at Svobene vare endnu lyseguule, men mange Ste
der saae de ud som et til Kul forbrcendt Linnet. Nogle store Klude, som 
Havde lagt langs over Maven og bedakket de nys ommeldte Svob, vare giennem- 
trukne med Mumie-Materie og ligesom forbrcendte, men de underliggende Tvcer- 
baand havde paa endeel Steder endnu beholdt deres guulagtige Farve.

Da Viklingen over Maven var borttaget fremkom et andet Svob, fom gik 
paa langs og bestod udi et Bindsel af if Tommes breeds Strimler: Mange Baand, 
lagde noget ind over hinanden, lob fra Halsen og need imellem Laarene; de vare 
ikke fastklinede, men af saadan Skoerhed, at de ikke fuldkommen heele kunde bort
tages; deres Farve var jern-rustguul. Tvende Baand, et fra hver Side 
^fRyggen, kom frem under Armene og krydsede de langs lobende Baand, i det 
de lob sammen need imellem Laarene og ind under Stedet, hvilket end videre 
erfares af Kobberpladens 4de Figur.

Under



B. Historisse Beffrivelse over en Mumie. 341-

Under disse Svob fandtes et breed Stykke fiirekantetLarret, som naaede 
ft*  de krydsviis fammenlagde Arme og need ril Skiodet. Delte var lagt lost 
oven paa et andet Svob, fom bestod af iH Tomme brede Strimler, hvilke un
der Armene lob tvert over Brystet, og faaledes blev ved over Maven og Un
derlivet; men de tvende overste Baand krydsede hinanden midt over Navleste- 
det, faaledes fom den 5te Figur forestiller det paa Kobberpladen.

Kroppen selv lod sig faaledes afklade til det blotte og med Mumie^Ma- 
terie igiennemtrukne Legeme, men Armene og Beenene havde endnu deres far- 
deles Omvikling og adskillige Lav af tynde Strimler, hvorunder Klude og an
dre Viklinger vare faa faste paa hinanden og faa uadskillelige, ligesom de med 
en Liim kunde varet tilsammenklinede: De vare ikke farvede med den sortebrune 
Mumie-Materie eller deraf fortarede, men vare lysegule, og formedelst deres 
Sammenhang haarde som Trae at skiare udi.

Da intet hindrede i at undersoge Hovedet og Kroppen selv, foretog man 
sig forst deres Undersogclse, og imidlertid blev Hander og Fedder uopviklede. 
Legemet laae endnu ubevaget fra det Sted hvor det blev lagt ferend Opviklin- 
gen skeede. Jeg udbad mig af Hr. Schumacher en duelig og erfaren Ana
tomiker og Prosektor ved Anatomiekammeret at vare behielpelig med sin Indsigt 
ved de anatomiske Undersogelser, som med Legemet nu herefter skulle foretages. 
Foruden Hr. Livmedikus Aafkov, som dagligen var tilstade ved enhver For
andring, som modte ved Mumiens Opvikling, havde jeg ogsaa den sande For- 
noielse, at vores beromte Larer i Veterinär-Skoelen, Hr. Dr. og Professor 
Abildgaard, tilligemed de foranforte vare narvarende ved de Undersogelser, 
som ved Hr. Schumachers Hielp anstilledes. Endeel af vores egne larde 
og anseelige Mand fandt dagligen Fornoielse af og til at komme og fte de For
andringer, som med Mumien gik for sig, og af Fremmede var den Kejserlige 
Gesandt Graven af Kageneck narvarende ved alt det som med Mumiens Op
vikling og anatomiske Undersogelser foretoges. Enhver af disse har med sine 
Betankninqer over de gjorte Iagttagelser biedraget til Fuldstandigheden as 
denne Efterretning, men Beskrivelsen over Legemets Deele har Hr. Schu
macher udarbejdet.

Forud maae jeg erindre, at Mumien, siden den Tid de almindelige 
Svob vare borttagne, lesnede sig efterhaanden i adskillige Deele, hvoraf no- 
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get formodeutligen har vceret foraarsaget ved at løfte og fore den fra et Sted til 
et andet. Hovedet var ikke med Kroppen sammenhængende; uagtet den vårr- 
somste Behandling, løsnede sig Laarbeenene hastigen fra Hoften; Af Tcrerne, 
font kiendeligen havde lidt ved Mumiens Hidftndelfe, vare nogles Leed bort- 
stolte, og Foden hcengte ikke fast til Beenet: Men i det folgende vil man 
blive overbeviist om at Mumiens Behandling under Tilberedningen har tildeels 
vceret Aarfag i en og anden Deels Adskillelse fra Kroppen selv. Da Maven 
var blottet, faae man den Deel af Underlivet adskilt fra Ribbene og gabende 
saa meget at man kunde fee op i det tomme Bryst; endelig mcerkedeS ved at be- 
verge Overdeelen, at Ryggen ved det nederste Ribbeen var los og bevcegelig for 
sig. Jeg har allerede forhen anfort, at under Opvikliugen kiendelige Saltdeele 
vriste sig hist og her gnistrende imellem Lårreder, hvor de vare anffudte i fmaae 
Krystallisationer, i sier omkring Halsen og ved Brystet, men de vare nu at fte 
i stor Mcrngde og krystalliniffe Figurer i og omkring Hovedet og den ovrige 
Krop; det var ikkun Arme, Laar og Been hvor intet kiendclig Spor af Salt« 
deele viiste sig. Svobene, som laae Hovedet »armest, vare i et Par Linier- 
Tykkelse fastgroede med Hud og Kiod, men ved skraae Snit i samme kunde man 
letteligen kiende de traadige brune og ligesom f-rbrcrndte Deele fra de tørre sorte 
og beegagtig farvede Hjerneskallens Bekladninger. Til Hovedhaar var ikke 
mindste Tegn at finde, og Lcerredet laae saa glat til Hovedet, at man ikke bør 
tvivle, at Haarene jo vare fuldkommen bortragede; Ansigtet, fom den meere kisd- 
sulde Deel, lod sig for største Deelen fom en heel Kage løfte fra Beenene, Kiø- 
det var sort og ligesom forbrcendt,med krystalliserede Saltdeele hist og her hvid- 
plcettet. Hiehunlerne vare endnu opfyldte med en sort og sprød beegfuld Ma
terie, Munden gabede, og Tungen, som laae paa sit Sled, var formodentli- 
gen under Behandlingen lesnet, thi alt det Kiodagtige, som var saltblandet, 
var skier, saa at meget henfaldt i Smuler alleene ved at røre derved.

Efterår Hierncffatten var tverr over Linene afsavet, fandtes de forreste 
og mellemste Hiernens Huulheder og den forreste Part af den lille Hiernes Huul- 
heder paa begge Sider tomme; dog var Hierneskallen indvendig tyndt overlø
ben mcd den glindfende Mumie-Materie, som havde gansse opfyldt den bagerste 
Hiernes Huulheder og deu bagerste Part af den lille Hiernes (cerebellum) 
Huulheder, dog messt paa den hoire Side: Dette har formodentlige» sin Aar- 
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fag af det Leie som Hovedet har hast ved at vende Ansigtet i Veiret, da den i 
Varmen smeltede Mumie-Materie har sogt need i Baghovedet. Besynderligt 
at toggc Mcerke til fandt jeg overst i den tomme Hjerneskal en Mcengd.e fmaae 
Pupper af en liden Flue, som laae tildeels blotte, men vare formedelst Mu
mie-Materien hastede til Hiernestallen, og andre, som med samme Materie 
vare overlebne. Det var ikke mueligt at disse kunde som smaae Larver vcere 
komne igiennem de mange Baand og Viklinger derind, hvortil ikke den mindste 
Aabning udvendig fra var ar sinde: Da Mumie-Materien selv og dens Lugt 
fom endnu var sirceng, maatte ogsaa derfra have afholder dem under Liigers Til
beredning, saa meener jeg, at Larverne til disse have der lever og forvandlet sig 
efterår Hiernen var udtaget, da dette i saa Fald torer os al Tilberedningen har 
medtaget sieere Dage.

Uagtet al Ssgning i Munden fandtes intet Metal, men ved at bestrive 
de indvendige Hovedbeen, blev Hr. Schumacher med mig vaer en ved Nceft- 
beenene i Mumie-Materien glindfende Guldptot, som vi sirax segle at stille der
fra: Det var af tvende Liniers Lcrngde, en Linies Bredde og et Skrivpapiers 
Tykkelse; ved at boie det frem og tilbage, kiendte jeg at det heel og holden var 
Metal, ders hsie Guldfarve robede Vers Fiinhed, og begge dets Overflader viiste 
under Forstorrelfes-Glasset faadanne Striber og Mcrrker, fom overbeviiste mig 
at det endnu ikke havde t? reret under Hammerflaget, og gav mig Formodning at 
troe, at det ikke heller havde vceret i Ilden, men varet naturlig frembragt 
Bladguld: Mueligen har den Tids Religions-Skikke ogsaa derudi kündet söge 
nogen besynderlig Hengivenhed for GudStienestcn.

Af Hiernens haarde Hinde (Dura mater) var intet at fee, undtagen 
at en breed Plade (Lamina) gik fra den hsire og bagerste Fremvcrxt af den 
Tyrkiste Saddel (proceflus clenoideus porticus cellæ turcicæ) til den 
liden Vinges bagerste Top (proceflus cleno’ideus anticus alæ ingratias 
o flis fphenoidis): Denne Lamina syntes at ligne den paa der Sted ellers 
rilstadevorrende FortfKttelfe af den haarde Hierne-Hinde, men havde hverken 
Figur eller Haardhed af den beenagtige Broe, som i nogle Hoveder gaaer fra 
den bagerste til den forreste af. foranforte Fremvcexter (proce(Tus), hvorfor 
den ved den mindste Underssgelfe maatte, falde bort, og af den Aarsag nu mangler 
i de bevarede Hovedbeen. Den Tyrkiste Saddels Hnulhed var for storste Dee
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len opfyldt med en morkegraae mat og mecre spred Materie, som lcrtteligen tod 
sig bortstode. Paa den inderste og ovre Flade af TindingbeeneneS stellede Frem- 
vexter, paa det Sted af begge Fremvaxter, hvor man lettest kan komme fra 
Hiernehuulen i Trommelhunlen, viiste Beener sig hullered og ligesom noget for- 
tåret, dog meere paa den venstre Side end paa den hoire. Den Huule som 
tiener tilLeie for Hiernemarven (medulla oblongata) vargraaeagtig sort, men 
ikke glindsende eller opfyldt med nogen Mumie-Materie. Midt udi Grunden 
af Hierneskallens forreste Deel saae man et aflangt Hul af 6-8 Liniers Bredde, 
Hvis Vidde havde bagtil 8 Linier i Giennemfnit, men fortil en lidet finalere 
Aabning; Aabningen imellem den forreste og bagerste Kandt af dette Hnl ud
gjorde ncesten if Tommr. Her savnedes den forreste og overste Deel af cor
pus offis fphenoidis, der hvor de fmaae Vinger stode sammen og forbinde 
sig med deres Rand til den bagerste afSigtebeenet (os cribrofum), ligeledes 
den flade, som tillukker samme Beens Huulheder (Sinus fphenoidales). 
Fremdeles manglede af Pandebeeuet (os frontis) paa begge Sider af Ind- 
stiaringen, som forbindes med SigtebeenetS horizontale Plade, faa vidt den 
inderste Beenplade af os frontis bedakker partem cavernofam af os 
etmoidis. Af Sigkebeenet var nasten ingen Kiendetegn at fee, undtagen el 
lidet Stykke af Hanekammens Grund (proceflus crifta galli), som sad 
en-nn foreenet med Pandebeenet paa sit behorige Sted. Ogsaa de flade Been 
(ofla plana) vare ubeffadigede. Det bruskagtige Skillerum i Rasen var 
ganske borte, faa ar man kunde tydeligen see den forreste Rand af Plovjernbee- 
net (os Vomeris). Paa den venstre Side i Ncesen var det underste svamp- 
agtige Been (os fpongiofum) ligeledes borte. Rcrftbeenenes nedre Rand 
havde ogsaa lidt noget, i scrc paa den venstre Side. Udi Munden, som ga
bede saa hoit som mueligt, laae Tungen nedtrykt, og derover et stort Stykke los 
Mumie-Materie. Ved Teenderne fandtes intet besynderligt, uden en liden Melke- 
Tand, som paa hver Side i Overmunden laae inden for den gdie af de bagerste 
Kindtander. Alle Tander havde varet friske og gode, og ikkun en Hiorne- 
tand manglede i Overmunden, som maaskee paa Mumien var bortfalden. Ind
trykkene i Beenene robede at Mennesker havde naaet en fuldkommen Alder.

Hovedet var skilt fra Kroppen omtrent imellem det §te og 6te Halshvir- 
velbeen, hvilke endnu vare beklcrdre med deres Mujkler. Rygmarven vac 
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totte og Huulhederne tomme, men i den nedre Deel var canalis fpinæ dorfi 
udfyldt med Mumie-Materie. Ved den udvortes Betragtning af Stumpen 
(truncus) bemarkede man en Aabning, fom gik tvart over fra den hsire til 
den venstre Side under den nederste Kandt af de falffe RibbeenS bruffagtige 
Deele (cartilagines codarum fpuriarum): Denne fmale Aabning bestod 
i Bugmufflernes Adffillelfe fra de fora nfør te Deele, derigiennem man tydeli
ge» kunde fee ind udi Brystets og ligefaa i Bugens Huulheder. De Underli
vet omgivende Deele (integumenta univerfalia og mufculi abdomina
les) vare aldeles blottede fra de omviklede Baand, og viiste ikke ringeste Marke 
til at have varet ved Kunsten adskilte, den foranfsrte tvarløbendeAabning und
tagen. Da nu disse Bedakninger vare borttagne, fandtes diaphragma at 
mangle, fa a at man frit kunde betragte Brysthuulen og det fem man der fandt 
tit lagge Marke til, uden at beskadige dens omgivende Deele: Brysthuulen felv 
var aldeles tom, undtagen at imellem de tvende øverste Deele af Sternum og 
columna vertebrarum dorfi fad et flad fammentrykt Legem, fom havde 
sin Direction fkraae, oven fra og need ad, fra den høire til den venstre Side, og 
lignede mediaftinum pleuræ; den nederste halve Deel af dette Legem var 
den tykkeste: Dette Stykke havde faa liden Liighed med Hiertet, ot det var 
umueligt at bestemme noget derom med Vished. Paa de indvendige Muffler 
langs mcd Ribbeene var udblomstret el hviid Salt, ligefom en Riimfrost, og 
dette faae man Spor til ogfaa udvendig paa Overlivet og itnellem Leedene af 
Rygraden. Diameter af Brystets Huulhed fra procefius en fiform is til 
columna vertebrarum var 2Z Tomme, og altfaa dette Rum noget fnevrere 
end det fadvanlig pleier ar vare. Den heele bugede Part, fom cartilagines 
codarum ved den nederste Deel af dernuni udgiøre, var fladtrykt, fom 
formodentligen var foraarfaget af en udvortes Trykning, og Legemets Leie. 
Den største Diameter mellem Ribbeenene var 9 Tommer.

Regio epigadrica og begge regiones hypochondriac cavitatis 
abdominis vare aldeles tomme, men i de øvrige regionibus faavelfom in 

pelvi minore var ev med beegagtig Materie igiennemtrukket og tilfammen- 
voxet Masse, fem fyntes ut bestaae af nogle indviklede Kiøddeele, derom intet 
Med Vished kunde bestemmes. Imellem disse fandtes ogfaa nogle til en Mulm 
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ncrsten forfaldne Klude, fom for storste Deelen laae in regione umbilicali, 
eg den overste Deel af regione hypogaftrica.

Stumpen (truncus) bag paa var med alle Muskler tydeligen forsynet, 
Bekkenet saavclsom den ovrige bagerste Deel af truncus vare ligeledes med de
res Muskler omgivne, dem man tydeligen kunde skille fra den Materie, hvor« 
med Huulhederne bag paa truncus vare opfyldte.

Extrcmiteterne, saavel de overste som de nederste, vare left fra trun
cus, dog de sidste mere end de forste, som homgte endnu noget faste til trun
cus; men ofla humeri vare dog formedelst en Indfficering loste ud af cavi
tates glenoidales fcapulæ, og paa selvsamme Maade forholdt det sig med 
capita offium femorum, som vare loste fra cavitates cotyloideas 
innominatorum. Denne Losning bevises tydeligen af den glindseudeOver- 
lebning af Mumie-Materien, som fandtes saavel udi cavitates som paa ca
pita offium. Leedet af Knorer og Albuen, som man derimod maatte bruge 
Magt til at adskille, manglede en saadan glindsende Overlobning, og saae ikke 
anderledes ud end som almindeligen torrede Deele, ja endogsaa befandteg car
tilagines falcati i KncretS Leed at vcere i deres ordentlige og naturlige Figur 
og Situation. Foranforte fiire beffrevne Articulationer undtagne, vare ellers 
alle ovrige med deres Ligamenter forsynede.

Den udvortes Figur af Arme, Laar og Been var ved Kunsten saavel 
dannet, at man ikke ffulde have formodet andet, end at sinde dem uden for 
Viklingerne i deres naturlige Tilstand indtsrrede; men da Viklingerne omsider 
baade i Farve og Skiorhed ncrrmede sig til et forbroendt Linnet, og Mumie- 
Materien var faa stcerk derudi indtrukket, ak ingen videre Aflosning kunde lade 
sig giere, faa blev baade Arme og Been oversavede, da man befandt at alle 
de tykke Muffler vare fra Beenene bortffaarne, saa at intet var tilbage uden 
det lidet Kiod, som kaae ncrst ved Buenet og ikke havde fulgt Kniven, hvilket, 
med Mumie-Materie igiennenurukket, lignede et tyndt Lav af samme Materie. 
Stedet af de bortffaarne Muffler var udfyldt med sanrmenpakkede Lav af grovt 
Lcrrret, fom med Mumie Materie lagviis vare saa stcerk igiennemtrukne, ot de 
normest Beenet vare haarde som Trore at fficrre udi, men rebedes dog af deres 
Sammenhoeng. De yderste Omstag bestod af breede Strimler, og derover 
vare de finale Borndler viklede, som i den Zdie Figur forestilles. Fingre og 
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Tcrer vove endnu heele oq med deres Ncrgle forsynede: Hcrnderne vare med Mur 
Mie-Materie saa sicrrk igiennemtrukne, ot de ikke raalede den noiesie Opvikling 
Uden at brydes fra hinanden: De lode sig blotte indtil Ncrgleue, fom Mumie
materien havde farver rodguule. Men Foden, hvor ikkun liden Mumie-Ma
terie var trcrnget ind igiennem Omsvobene, tillod en noiere Betragtning. Un
der Fodbladet faaes endnu de fortorrcde Kiodfibrer; T«erne laae i deres beeg« 
agrige Mumie-Viklinger aldeles hcele, uden at v«re overlobne eller farvede med 
Mumie Materien, faa at Hudens Furer vare meget tydelige. Ncrglene vare 
ikke langer end Tcrerne, men vel dannede og rodguule farvede ligesom de paa 
Hcrnderne.

Nogle af Beenene, saasom Hiernestallen, vare igiennemtrukne med den 
brune Mumie-Materie, udi andre var denne mindre kiendelig. Det Svamp
dannede udi Arm- og Beenpiberne var tom, og det haardc Been noget guulagtig.

Saavidt gik denne Gang Iagttagelserne paa den aabnede og adstiltt 
Mumie.

Xx 1 Abra-
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Abraham Kalls

Afhandling
om Ptolemaei Beretning om vor Cimbrifle Hcrlv-Se.

Slyer store Alderdommens ^orfFer Schöning har i de Afhandlinger, som 

han fra Trundhiem tilsendte det Kongel. Videnskab. Sclffab om de 
gamle GrcrkerS og Romeres Kundskab om vor Norden, henvendt forhen Sel- 
stkabets Opmærksomhed iblandt andre mcerkocerdige Ting ogsaa til den grcrske 
Iordbeskriveres Ptolemaei Efterretning om vor Cimbriske Halv-^e. Om 
feg i Dag udbeder mig Tilladelse kil at maatte igien underkaste denne Ptole
maei Efterretning Selskabets Undersogelse, veed jeg da forud, ak del 2Emne, 
som jeg onfker at maatte kunde oplyse, er allerede anseet at vare af den Vig
tighed, at det fortiener en noie Undersogelse.

Ja, vil man sige, Schöning gav os den: og efter ham at vilde 
afhandle samme Wmne, er lige saa voveligt, som for Poeterne efter Homer 
at skrive Iliader. — Dog min Formands Storhed afffrcekker mig ikke. Ei 
var det hans Skyld, om el og andet kunde i Ptolemaei Beretning bliv? af 
ham uoplyst. Kuns afbrudte og ofte usammenhængende ere mange af de geo- 
graphiffe Beretninger, som vi finde hos de gamle. Imellem Ruiner af Efter
retninger vandrede Schöning. Med den Fakkel, som hanj amcendte, be- 
soger jeg igien disse samme Steder: Sammenfaldne som disse Stykker ere, tor 
vel hist og her en og anden merf Krog findes, som hans Lys endnu ei har op
lyst. Vel mig, om jeg ved at foge i disse morke Kroge, hvor han ei har va
ret, finder et og andet Lyset vcerdigt.

Hos den, som ferste Gang faaer Ptolemaei geographiffe V«rk i Han- 
derne, maa famme opvcrkke storste Forundring. Han finder her en utallig 
Mcengde Stceder anforte, af hvilke mange endog indtil Navnet ellers ere ube- 
kiendte. Allevegne finder han de geographiffe, faa vel Breeder, som Lcengder 
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hostegnede, og det med en Noiagkighed, som endog bestemmer Mimittrne: og 
lige neis finder han alting angivet, hvad enten Sliderne ligge i Narvcerelfen 
of Ptolemaei Alexandria, eller langst borte fra ham i vore kolde Lande. — 
Til en Prove falder han maasikee paa al eftersee Ptolemaei Anden Bogs nte 
Cap. o in Germanien og vore Nordiffe Lande. Af den Cirnbriffe HalvAe fin
der han her steax i CapiteletS Begyndelse angivet endeel Langder og Breeder. 
Han vil ved Hielp af samme nu aftegne sig Halv-Aen, saaledes som Ptole
maeus har forestillet sig sammes Beliggenhed. Men hvor gandste urigtig 
finder han nu Ptolemaei Forestilling herom. Schöning har paa et 
Kort, som findes i Vidensk. Selskabs Skrifters 9de Deel, viist os, hvorledes 
man efter Ptolemaei angivne Lcengder og Breeder maa forestille sig Jyllands 
Beliggenhed.

Men har da Tidens LcengdefaaledeS forandret alle Ting hos os, at end
og denne Halv Aes Beliggenhed nu er faa gandfke anderledes. Har Jylland, 
som nu fra Syden udstrekker sig faa lige imod Norden, forhen heldet faa stcrrk 
imod Asten. — Ingen troer det. — Men har tw Ptolemaeus enten op
digtet eller uden mindste Grund henskrevet disse af ham ved vor Halv Ae au
ferte Lcrngder og Breeder? — Ingen bor troe det om ham, -— i det mindste i 
Fald disse Antegnelser virkelig ere fra Ptolemaeus, thi han har hverken som 
Astronom eller Geograph giort sig miötamkt for Praleris eller Bedragene, men 
meget meere viist sig som en Mand, der meget omhyggelig betjente sig af alt, 
hvad han ogsaa hos andre kunde finde optegnet tjenligt til sine lcrrde Arbejders 
Forbedring.

Altfaa maa vel Skylden vare i de Efterretninger, hvorpaa Ptolemaeus 
har grundet sin Beskrivelse over vor Halv-Ae. Jeg vil prove at undersoge, 
hvori disse Efterretninger egentlig har feilet, og hvorved Ptolemaei Forestil
ling om vor Cimbriske Halv-AeS Beliggenhed er blevet faa urigtig. Men 
forst tillade man mig at giore et Par Anmcerkninger over de Hielpemidler i Al
mindelighed, fom Ptolemaeus eller hans Formand Marinus har havt og 
brugt i far til at bestemme de fleeste Staders Larigder og Breeder.

Hvad Schöning har herom anfort, forudfetter jeg fom alt bekiendt. 
Vi erindre os da, at Marinus og hans Arbejdes Forbedrere, tor Ptole
maeus, have Nled al muclig Fliid famlet alle de Efterretninger, fem de fra 
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«ldre ekler nyere Tiders Reifende har kunder bekomme. Sporger man nu, om 
i disse Reifendes og Sscfarendes Eflerretningec allerede Lcrngderne og Bree- 
derne have vcerct ftaledes bestemte, ar Marini eller Ptolemaei Arbeide kuns 
meest har bestaaet i at famle, hvad de andre allerede have bestemt, troer jeg 
med Grund at kunde ucegte det, i fcer hvad Længderne angaaer. Faa Bree
der eller Poli-Hsider siger Ptolemaeus i Bog 4 Cap. sig ar have forefundet 
bestemte ved Astronomiske Obfervationer af Hipparcho og nogle andre. Om 
de allerfleeste maatte han og Marinus fsge Efterretning hos Reisende, og i 
seer hvad vore nordlige Lande angaae, hosSeefarende. Disse sidste maatte nod- 
vendig paa de lange Reifer fege at kiende, under hvad Poli-Hoide de vare. 
Zenith-Obscrvatiouernes Brug hertil kiendte vel allerede de gamle, men ved de
res Seiladftr fandt famme endeel Vanstelighed, og den almindelige Maade, 
hvorpaa de Soefarende stuttede sig til, under hvad Psli-Hside de vare, bestod 
i at paapasse Dagens Lcengde, eller og enkelte Stierners Ophold paa vores Ho
rizont fra deres Opgang til Nedgang, da de derefter meget ler kunde bestemme 
Poli-Hoiden. Ogfaa med temmelig Noiagtighed kunde Breedernes Forstiel 
i de nordligere Lande herved bemcerkes, da en og den famme Dags Lcengde i 
Ncervcerelfen af Aequator kuns ved Poli-Hsidernes Forandring meget lidet 
af eller tiltager, men derimod, naar man kommer Polerne ncrrmcre, langt 
kiendeligere af- eller tiltager. Til derfor i vort Lands Egne at bestemme For- 
fkiellen imellem visse Steders Poli Hoide, kunde Forstiellen imellem de längste 
Dage paa begge Steder vcere temmelig tilstrækkelig, naar ei just Noiaglighe- 
Den stulde bestemmes indtil nogle faa Minuter. Men en anden Omstændighed, 
fom de Gamle i deres Climatiste Inddeelinger ikke have agtet paa, ogi Al
mindelighed meget lidet have paapasset, var Refcaclionen. Solen eller en 
Stierne syntes formedelst famine at opstaae tidligere og nedgaae sildigere end den 
virkelig giorde: Dagen altfaa at vcrre längere end den virkelig var, og Poli- 
Hoide, bestemt efter Dagens stinbare (apparentem) Lcengde blev da anfeet 
storre end den den virkelig var. Da Solen og Stiernecnes daglige Bevcrgelse 
bliver meere stcaa, jo storre Poli-Hoiden er, faa bedrager Refractionen i Hen
seende til Dags Lcrngdens Bestemmelse saa meget meere, jo ncermere man er 
ved Polen. Man har bemcerket, at Ptolemaeus i Almindelighed bestemmer 
sine nordlige Steders Poli-Hsider storre end de virkelig ere. Aarsagen dertil 
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veed man et at angive: Jeg troer ar finde den i ReftactionenS Virkning, fom, 
nuere i de nordlige Lande end i Ncrrvcrrelseu af Aequator, giere Solens eller 
Stierners synlige Ophold over vores Horizont längere end samme virkelig ere.

Men Lcengderne, hvorledes £or Ptolemaeus faaet dem bestemte? Jupi
ters Drabantere kiendte man ikke: Som Planet lod man ham vandre paa Him
melen ligesaa een fom, fom han her paa Jorden soregaveö iblandt at have van
dret, naar han havde Sager for, dem Iuno ikke maatte vide. Maane-For- 
morkelftr vare fieldne, og ikke immer Iagttagere der tilstede, hvor Observatio
nerne skulde giores kil Nytte for Geographien. Desuden manglede ogsaa 
gandske Uhre, fom hertil kunde bruges, eller i det mindste manglede Uhrene 
den hertil fornsdne Fuldkommenhed. — Hvad Marinus og Ptolemaeus 
har maattet behielpe sig med, naar tvende Steders Breede var bekiendt for da 
at kunde bestemme nogenledes Lcengderne, bestod i enten Kundskab om den Posi
tions Vinkel, under hvilket det eene Sted laae i Henseende til det andet, eller 
og Kundskab om Stcedernes Frastand imellem sig felv indbyrdes. Veed man 
ferst to Skarvers Breede, faaer man ved at erfare Positions-Vinkelen en fphce-> 
risk Triangel, hvoraf de 2 Sider ere Complementerne til begge Stcedernes 
Breede eller Poli-Hoide og en Vinkel desuden bekiendt, nemlig den, som ligger ved 
det eene Compliment: Man kan da altfaa efter den fphceril?e Trigonometries Reg
ler let finde Vinklen, fom indbefattes imellem Complementerne, og er — Dif
ferencen imellem begge Steders Meridianer. Men denne Maade ved Hielp af 
Positions-Vinkelen at bestemme faaledes Lcengderne har faa store Vanstelighe- 
der med sig i Udsvelfen, at jeg neppe treer at Marinus eller Ptolemaeus der
til kan have havt mange tienlige Efterretninger, i feer om famine fkulde haves fta 
Soefarende. Positions-Vinkelen udfordrer forst Middags-Linien bestemt, og 
til Soes maa dette allerede for de Gamle have vcerer et meget vanskeligt Ar
bejde, og nu Positions-Vinkelen i det mindste indtil 5 Grader bestemt; Man 
sige mig, hvordan de Gamle har skuldet kundet faae dette, i feer fsrcnd Com- 
passet blev opfundet. — Ptolemaeus har da vel altfaa meest brugt til Læng
dernes Bestemmelse, foruden de dertil fornodne Breeder, de Efterretninger, 
som han kunde faae om Stcedernes Frastand fra hinanden. Problemet lod sig 
da ogfaa resolvere ved den sphceriske Trigonometrie, thi man fik, naar Distan
cen var bekiendt, en sphcerisk Triangel, hvoraf alle Z Sider vare bekiendte, de 
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to Sider nemlig, forn Complementer til Vrecderne, og den eene Side som 
Steedernes Distance; man fegte da Vinkelen, som de tvende Complementer 
indbefattede, da samme var ~ Meridianernes Difference.

Denne sidste Maade har visselig Marinus og Ptolemaeus betunt sig 
af til at bestemme deres fleeste Lcengder. For at faae Lcengden udregnet, naae 
man fsrst vidste Breederne, behovedes knns at erfare, hvor lang Tid den Reifende 
har tilbragt paa Veien fra det eene Sted til det andet. Vel fandt: At be
stemme Veiens Lcengde efter den Tid man tilbringer pan samme, er overmande 
uvist. Ptolemaeus erkiender det selv i i Bogs 2 Cap. Det er den korteste 
Afstands-Linie, hvorefter man bestemmer et Steds Afstand fra det andet, men 
det er sielden den man reifer efter: Uden for visse af Romernes Lande vare in
gen opmaalte Vcie: Een reiste hurtigere, en anden langsommere: Her var 
Veien god ogjcevn; Hist fordobbledeS ligesom Lcrngdcn blot ved Reisens nsd- 
vendige Besværligheder. Hvor forskiellig sinder vi ikke derfor hoS de Gamle 
bestemt en Dags Reife. Hos Herodot er en Dags Vandring snart 150 
Stadier, snart 200: hos andre anderledes. Og kommer det an pan Soe- 
Reiser, hvor stor Forffiellighed. Herodot regner IV. 86 et Skibs Fart t 
en Degn for 130000 Orgyier, som udgiore omtrent 325 tydske Miile. Theo
philus, hvis Optegnelser Ptolemaeus har betient sig af, regnede en Degns 
Soe-Reife for 1000 Stadier eller 30 Miile, da dog samme, efter Ptolemaei 
Bemcerkning, i den Arabiske Bugt ei plciede at regnes hoiere end 4 til 500 
Stadier, og altsaa neppe for Halvedeelen. Man undffylde da Marinum og 
Ptolemaeum, om de formedelst Mangel paa sikkre Distance-Beregninger fan 
feile, hvor disse Distancer maakte legged til Grund. Man betanke tillige, hvor 
lidet man da bor forlange alting faa noie at tresse ind i scrr t Henseende til 
lkcrngdet'Ne, der hvor See-Reiser har maattet bestemme Distancerne, og dette 
sidste er just Tilfaldet ved den Cimbriske Halv-HeS Bejkrivelse, thi det er Soe- 
Kysten af samme, hvis Beliggenhed de har vildet bestemme for Grcrkerne.

Man tillade mig nu at fremlegge for Selffabet Ptolemaei Beskrivelse 
over den Cinrbrisse Halv-Aes Beliggenhed, og at geleide samme med Anmærk
ninger. Critiffe Undersogelser og Lccse-MaaderneS Bedommelse ssal jeg af
holde mig fra, faa vidt mucligt, envffient 23 forffiettige Udgaver ere af mig 
ei gansse uden Nytte sammenlignede, men den latinffe Oversættelse maa jeg 
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tillige med den græffe Text stedse besolde for Aine. Den Latinsse Oversettelse 
af Ptolemaeus maae stet ikke betragtes saaledes font de fleeste Oversektelser af 
Græsse Skrifter. Man havde alt 13 forssiellige Latinsse Oversektelser trykte, 
ferent*  den ßca|Pe Text udkom. Alle pan een nær vare de enten udarbejdede i i§de 
og i6te Anrhundrede efter græsse Haandssrifter, eller og vare de aftrykte efter me
get gamle Latinske skrevne Oversektelser. I begge Tilfalde ere de saa meget vig
tigere, som den gråske Text ikke nogensinde critiss er undersoat, og man i Bi« 
bliothekernc sinder af den Lakinsse Oversettelse aldre og bedre Haandssrifter, end 
de man har af den gråske Text.

Endnu en Frihed maa tillades mig. Schöning har beviisliggiort, at 
de Antegnelser, som findes hos Ptolemaeus om Skandinavien grunde sig ei 
paa nye, men snarere gamle Efterretninger om samme. Om Jylland kroer jeg 
det saa meget meere, som efter min Mcening Jyllands Soe-Kyst beskrives os 
saaledes som samme var for den Oversvømmelse, som nodte Cimbrerne at gaae 
ud af deres Fæderneland, og alksaa vel over 2 til 300 Aar for Ptolemaei egne 
Tider. Men da Ptolemaei Værk egentlig, som han selv angiver det for, 
ei er ander end Marini forbedrede Arbeide, saa forekommer det mig gandsse 
rimeligt, at disse Efterretninger om vor Halv-He, hvorpaa er bygget, hvad hor 
Ptolemaeus haves om samme, ogsaa maa have været Marino bekiendre. 
For da desto bedre at udfinde, hvoraf det urigtige tn natte vare kommet ind i 
den Ptolemæiske Forestilling om Halv-Aen, tillade man mig at anfore de Ptole- 
maisse Antegnelser i den Orden og paa den Maade, som de formodentlig have 
været anforte hos Marinus, af hvis Skrifter Ptolemaeus kan have taget 
Dem. Nemlig i 1 Bogs 18 Cap. bemærker udtrykkelig Ptolemaeus, at Ma
rinus i sine Samlinger eller med hvad Navn man vil kalde hans 
ei havde samlet anført Længder og Breeder, men i en Bog deraf anført og sam
let Breeder, i en anden Længder. Paa samme Maade tillade man mig nu 
forst ar igiennemgaae Ptolemai bemærkede Breeder, og siden hans anførte 
Længder. Alksaa forst Breederne.

For Weser - Strømmens Udlob fastsetter han Breeden eller Pol-Hoy
den tll 55015'» Denne Breede passer gandske got sammen med den af 55% som 
han Megger Ems-Floden. Vester-HavetsGraadighed har endog i nyere Tider 
frataget disse Egne store Stykker Land: Man bor da efter al Rimelighed fette 
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Wesers Udlob noget lcengere ud, end det nit er. Fastsetter jeg den kuns at have 
vceret ved det paa Heitmanns Soe-Kort hooge Wegs Ende (og man 
burde vel endog fette Udlobet lcengere nd), saa bliver Lcrngden efter Heitmanns 
Kort omtrent 53°5o'. Hos Ptolemaeus senes den da i°25' for nordlig. 
Aarsagen maa, som forhen viist er, soges i Dagenes Forlcrngelse ved Re
fractione».

Elbens Udlobs Breeds bestemmes 56°.5?» At samme settes under 
famme Meridian, som Wesers Udlob troer jeg rigtigt, men Breeden 56° 15*  
kan neppe bestaae med Wesers Breeds 55°i5*.  Er her ingen Feil i Lcrft- 
Maaden, forestiller jeg mig Sagen saaledcs: Marini Beskrivelse om Jyl
lands vestlige Kyst maa vorret famlet af2de forffiellige Skipperes Beretninger; 
den eene har fra Weserenö Udlob af stilet forbi Saxernes Her op ril det nu saa 
kaldte Jydffe Rif, hvilket nu her sirax efter skal findes bemerket hos Ptole
maeum: Fra den anden Skipper har han sin Efterretning om Elvens Udlob, 
om det nu saa kaldte Eiderstedt og Saxernes Her. Denne fidste Skipper har 
fat Elvens Udlob alt for meget Nordlig, men ellers rigtig angivet saa vel Ei- 
derstedts som og Saxernes Hers Situation i Henseende til Elven. Ved at sam- 
menfoie begge disse Skipperes Angivender er det nu at Wesers og Elvens Ud
lob komme i Henseende til Breederne for vidt fra hinanden.

•) Det Eftertryk af 1617, som Sl. Schooling bekiente sig af er af alle Maginste Udga
ver fuldest af Feil. Raidel har i fin ypperlige Afhandling om Ptolemaei Geogra« 

phie ladet sig af Eftertrykkernes »''alende Fortaler forføre til at udgive Magini egen 
Udgave Ven et. 596 for meest fuld af Feil. Den er det langt fra ikke, og vist nok 

tzen beste Udgave.

Nu begynder Ptolemaeus da at bestemme visse udmarkede Steder paa 
den Cimbrice Halv-Hes Kyst: Det forste Sted, som han saaledes udmcer- 
ker, anfører han under den Bencevnelft rov'^Xßiv De Latinske 
Oversettere oversette her Extenfio, quae port Albin fl. Havde Sal. 
Schöning ei lagt Magini Latin ffe Udgave a) til Grund ved sin Af
handling, og noie fulgt samme, (da han formedelst J. A. Fabricii ufok- 
derlagtige Dom om Petr. Bertii grceffe Udgave afholdt sig gandffe fra 
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Brugen nf samme.) havde det vist ikke blevet nfham ubemærket, hvor ubeqvemk 
her oversettcs ved extenfio , og hvor uriqTtqt igien delte extenfio for- 

staaes. skto^j bruger-Gråkerne om Bugter eller Krumninger, font
gane ind ad. ’E^eiv derimod og t^oyyj om Bugter, fom gane ud ad. Be- 
viiftr herfor ere overflødige, da alle gode Ordbeger kiende disse Bemcrrkelfer og 
bevnse samme />). Eminentia eller Prominentia havde nok været del rig
tige Ord til at udtrykke med. I det mindste vilde jeg neppe troe det rig
tige Ord dertil at være i Latinen extenfio, med mindre, da i&xy ogsaa hor 
Hippocrates og andre græske Medici bruges i Folge af Ordets almindelige 
Bemærkelse for Gevæxtcr i Ansigter og pan andre Legemets Deele, det da og
saa maatte behage Lægerne at kalde faadanne Ophævninger extenfiones, hvor
til de dog neppe vil kunde fremviise Celfi Tilladelse. Imidlertid har dog dette 
ulykkelig her i Overseltelsen anbragte extenfio foraarsaget endeel Forvirring. 
(SaL Schöning var efter det Latinske Ords sædvanlige Betydning i nyere Skrif
ter, (thi af de Gamle skal kuns Vitruvius have brugt Ordet,) beretliget til 
at forestille os Jyllands Beliggenhed efter Ptolemaeum stråledes fom han 
paa sit Kort har giert, endskiont efter det græske Betydning det ved 
Tallet 3 yaa den venstre Side bemærkede Sted et kan være en saadan indgaaende 
Bugt, og den østlige Side Da ei heller maa gaae faa glat ned, som den efter 
Den Latinske Oversettelfe er forestillet. Nok er det, hvor vi nu sinde en 
paa vor Cimbriske Halv-Ae anført af Ptolemaeum, maa vi efterspore en i de 
mindste paa de Tider mærkelig stor Land-Odde eller i Havet udlobende Land- 
Strækning. Den ferste vi da har at opsøge, skol være bag Elvens Udlob paa 
en Breede af 50°4o' eller 35' nordligere end Elvens Udlob. I denne Fra
stand fra Elvens Udlob tresse vi da og virkelig en mærkelig udlsbende Landstræk
ning i Landskabet Eiderstedt: I sær naar man forestiller sig samme saaledeS som 
det hos Danckwerth forefindes aftegnet paa Hans 13de Kort, ferend Süder- 
Slrand bortffyltes af Havet.

Endnu er vel ogstm Elvens Udlob lagt til Grund ved Bestemmelsen af 
Saxernes 3 Hero Beliggenhed. Disse anføres iblant andre Her sidst i dette 

P y r Capitcl

£) Om tl<T£%Eiv fortuner dog ogsaa Wefleling at efterstes ad Herod, II, ir. 
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Capitel hos Ptolemaeus, Deres Breeds bestemmes efter Midten til ,57°4O*  
eller i°2.5/ nordligere end Elvens Udlob. Dette passer temmelig med deSleS- 
vigffe Aer. Men bestemte man deres Breeds efter den Frastand, fom de 
skulde have fra Weser Flodens Udlob, naar samme angaves 55°i5', kom de 
ester Ptolemaeus til at ligge for meget nordlig.

En nye l&xy anfores af Ptolemaeo og dens Breeds angives 58°2o', 
«ltfaa 3°5/ nordligere end Messrs Udlob. Saa stor en Distance 3°5' giorde 
alt den lcengsteDag herZoMinuker lcengere end ved Messrs Udlob, hvilkcnFor- 
skiel let kunde bemcerkeS. Legge vi nu disse 3°5' til Messrs Udlobs sande Breeds, 
faaer vi en Breeds af §6°55*  og paa denne tresse vi den store Iydffs Rif, som 
vist nok ei al Tid har vceret Havets Eiendom, og hvis Oversvommelse formo
dentlig i scrr har foranlediget Cimbrernes Udvandring (c).

Den tredie paa denne vestlige Side anfores at have en Breeds af 
58°5o', alrfaa 30' nordligere. Ester Pleitrnsns Kort passer hertil best del nu 
faa kaldte Bulbergs Rif: men samme Korr viger her paa den nordlige Kant af 
Jylland meget fra det Pontoppidanffe Kort. Efter dette sidste kunde nu ogsaa 
denne Breede passe sig paa Kanten af Jylland ved Hillerflev Herred.

Den fierde og tillige som den nordligste Pynt af Jylland bemcrr- 
ket, fasisetteS til en Breede af59°3O'. Poli Hoidernes Forffiel fra Messrs 
Udlob til Jyllands nordlige Pym ffulde da have vceret 4°is'. Samme befin- 
Des vel nu 18' mindre hvilken Feil maaffee for Ptolemaeo eller Marino var 
mmdgaaelig, maaffee ogfaa Forffiellen kan komme af, at Havet kan have fra 
de Tider af bortffyllet endeel Land fra Jyllands nordlige Pynt, hvilket endog 
de nordlige Grunde giver Andledning at formode.

Jeg bor ikke fortie at i Skeden for de tvende sidste faa kaldte extenfio- 
nes, som den Latinffe Overssttelss angiver, har den grcrffe Text ikkuns een, 
som den kalder og fastsetter dens Lcengde til 38°5O*  og Breede
til 58° io'. Feilen er uden Tvivl i den grceffeText, som endnu ikke nogensinde 
er critiff behandlet; I det mindste kan denne Odde siet ikke blive den nordligste, 
xiaar den ikke ffal have storre Breede end 58°xo*.

Ptole-

•) See herom foruden andre Sl. Ancherfens Vollis Herthae Deae p. 231
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Ptolemaeus ganer nu i sin Bessrivelse om til Jyllands ostlige Kyst, 
og den første som han efter Jyllands nordligste Pynt bemcrrker, anset
tes af ham under en Breede af 58°i5'altfaa x°J5' sydligere end Jyllands 
nordligste Pynt. Antager man, at Jylland i de ældste Tider har strakt sig endnu 
videre ud imod Norden, passer denne saaledes angivne Breede paa Calløe Amts 
nordligere Deel: Antages Jyllands Odde ei at have gaaet længere ud end nu, 
passer Breeden paa Amtets sydlige Deel.

Efter denne forste vestlige bemcrrkes en sydligere, som gives en 
Breede af 570. Denne Breede tresser paa Fyen, og da, faa vidt jeg seer, 
Fyen ei af Ptolemaeo er regnet blank de Scandisse $er, faa turde maassee 
den Soefarende, hvilken Marinus har at takke for de til disse vestlige Odders 
Bestemmelse fornodne Efterretninger, have an feet Fyen, som det ved Snoghoi 
faa smalle Belt adskiller fra Jylland, for landfast med samme d\ Vil man 
ikke antage dette, faa bliver Als eller den Kant af Slesnstg, fem strax der
ved ssyder sig frem for det øvrige faste Land denne Ptolemaei Odde, men da 
svarer ei got dertil den angivne Breede.

Denne er den sidste fom Ptolemaeus har bemerket paa vor 
Halv-Ae. Nu bestemmer han Bugten eller Hukken, fom Halv-Aen giør paa 
den vestlige Side med det øvrige Tydssland. Den kaldes af ham $ -rpoc avotr- 
•roXatbngpofø og fra den af anseer han Soe-Kysten af Tydssland at gane et 
langt Stykke hen lige ud imod Asten. Fra denne Bugt af er langs med Ky
sten lige indtil Wcixelens Udlob Breeden anfat for 56° altfaa 45' nordligere 
end Wefers Udløb. Dette passer fuldkommen nøie til Bugten ved Eckernforde 
eller Kiel.

De af Ptolemaeo anførte Breeder troer jeg at ssulde saaledes befin
des temmelig vel passende: Men i Henseende til Længdernes Bestemmelse hos 
ham moder større Vansseligheder, og saaledes fom man i Ptolemaei Tider 

Py 3 rnaatte
<0 O.3 hvo veed, om ei virkelig ogsaa før ben store Natnr-Forandring, som giorde detJyd- 

ste Ris til Havets Eicndom, Fyen kan have varet landfast med Jylland. Lettere 
kunde Fyen IsSriveS fra Jylland, end Storbritannien fra Frankrig«, med hvilket 
famme store He efter gandste rimelige Grunde troeS fordum ot have varet landfast. 

Hvad der da kan vcere steer ved Fyen vil vore Born eller Borncbsrn opleve ar stee 

med den nordlige Deel af Jylland own for Lim Fjorden. 
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inaakte behielpe |tg for at fa ae disse bestemte, ttoer jeg neppe nogen formoder, at 
finde dem hos Ptolemaeus noie bestemte.

Den forste Lcengde bliver for os nu Weferens Udlobs Lcengde: Den an« 
forties for ai°: Efter Heitmanns Kort er den 24°io/. Hvoraf denne store 
Fortiet kommer vil jeg nu ikke opholde mig ved at underfsge, da det ingen 
Indflydelfe har paa den Forestilling fom man hos Ptolemaeum maa giore sig 
om Jyllands Beliggenhed, faa lcenge jeg betragter samme for sig adeent*

Elbens Udlob angives hos Ptolemaeus at have famine Lcengde, fom 
WcferenS Udlob. Dette troer jeg at vcere rigtig, thi Strandkanten imellem 
Elbens og WeferenS Udlob og de lave Grunde, fom derimellem strikke sig langt 
ud i Havet, synes at vi i se at endeel Land Her er borttaget af Havet, ligesom 
meere nordlig paa den SleSwigffe Kyst. I den Tid, da den Brcmiffe Grund 
omkring ved NenemWerck paa Danckwerths Kort og ligesåa ogfaa deDnh- 
marffiffe Grunde endnu ikke vare gandffe overfvommede, kan Elbens Udlob 
gierne have ö ceret under samme Meridian, som Weferens Udlob.

Den forste font Ptolemaeus udmcerkede var den, font han an
gav at ligge bag ved Elbens Udlob. Hanfcelter famme i° efHigere enö El« 
bens og Weferens Udlob. Efter Heitmanns Kort bliver Forffiellen, naar 
man antager EiderstedtS udlobende Landstrcekning for at vcere denne 
ku ns omtrent halve Deelen, og den Ulmfke Latinske Udgave af 1482, fom ellers 
ogfaa har ntange gode Lceftmaader, har ci heller her meere end 30' Forffiel. 
Bestemmer man Frastanden efter Süder-Strand bliver Meridianernes Fra
stand endnu mindre.

Den nceste oven for denne er $03 Ptolemaeus efter Breeden den 
Iydffe Rift Forffiellen imellem Wefers Udlobs og dennes Spidfes Lcengde 
«nfores 4°, men herved er, fom jeg troer, den Feil indlobct, fom foraarfager 
at Jylland foresiilles af Ptolemaeus faa meget heldende til Asien, da man 
har urigtig anfat denne Odde, fom jeg nu omtaler 40 estligere end Wefers Ud
lob i Steden for vestligere. Jeg forestiller mig ot denne Forfeelfe kan vcere 
begaael maaffee ved en af disse tvende Anledninger. Dett eene, ot Mari
nus vel har fundet for sig i SoefarendeS Beretninger optegnet Distancen fra 
Weferens Udlob til Enden af dette Iydffe Rif, men intet om PositionS-Viti
telen, eller hvoraf han kunde vide om Weferens Udlob var estligere eller vestli» 

gere» 
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gere. Det fotu da an paa et Lykketref, naar disse Lamgder skulde fammet*  
samkeg, om man traf den rette Position eller ei, og ulykkeligviiS traf man paa 
det gale, og satte Wesirs Udlebet vestlig. Den mitten Maade, paa hvilken 
Feilen kunde bcgaaes of Marino, endog om han fandt optegnet noget omPosi- 
tiorrsBinkelen, er folgende. Sine geographiae Optegnelser og Samlinger 
betiente Marinus sig i fæc af til Land-KorrerS Forfcrrdigelfe, men han for- 
deelte ikke Landene omkring paa specielle Korter, som Ptolemaeus giorde, 
men sogte kunS paa et eeneste general Kort at forestille den heele da bekiendte 
Jord. Om Skotlands Beliggenhed havde han nu vist nok, ligesom Ptole
maeus meget urigtige Begreb. Han lod samme paa sine Kortec helde saa 
stark til Hsten, at der endog vare der Steder, hvis Lcengde han ansatte lige
som Weserens Udlob for 310. Antager man nu at han har holdr sin urigtige 
Forestilling af Skotlands Beliggenhed for vis og rigtig, maattehan, naar 
han endog fandt optegnet, at det nu varende I yd ske Rif eller denne vor e^o^ 
laae vestligere end Wesers Udlob, let kunde falde paa at tvivle om dette Fore
givendes Rigtighed, thi var det saa, vilde i Aftegningen den nordlige Deel af 
Jylland komme til ar falde lige paa Skotland, hvis rigtige Beliggenhed paa 
sit Kort han ei paatvivlede. Mistanken om begaaet Feil i Optegnelserne om 
denne vor Iydske Landstrakning kunde forlede ham til egenmceglig at antage Me
ridianens Disserence for ostlig i Hensigt til Weserens Udlob, i Steden for vest
lig. Jeg indseer nok, at det kun6 er nogle dristige Gisninger, jeg her vover 
at fcemsette, men Feilen finder jeg her dog virkelig begaaet, om jeg end ikke 
kan angive, hvorved samme kan vare foranlediget. Antage vi nu Wesers Ud
lobs Lcengde hos Ptolemaeum 210 at svare til 24°io' hos Heitmann, og 
derefter bestemme den Jydffe Rifs yderste Pym 40 vestligere, bliver sammes 
Lcrngde 2o°io/.

Den naste Odde, som Ptolemaeus nu bestemmer, er hos ham paa 
en Breede af s8°2o'. Dens Lcengde 3°5O' ostligere end forrige. Altfaa efter 
Heitmanns Kort 24°. Denne Lcengde passer best til Bulbergs Rifet.

For Jyllands nordligste Kant bestemmer Ptolemaeus tvende Langdec 
under samme Breede: Den vestlige kuns io' estligere end noest fcrrige Odde, 
altfaa dens Længde efter Heitmann 24°io'. Den ostlige derimod endnu 
i°i5‘ ostligere, altfaa 25%5', fem passer sig meget rigtig med Skagens Lomgde.

Meu
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Men at Ptolemaeus angiver begge disse Lcengder under en og samme Breeds, 
kunde maaskee synes urigtigt. Efter Heitmanns Kort treer jeg man her ei 
maa bestemme Jyllands nu verrende nordlige Sye-Kyst; i det mindste lader 
baade de Ponroppidanfke Kort og ogsaa Hr. Commandeur Ackeleyes Kort 
Jyllands vestre Sse-Kyst, saasnart man er kommet Bulbergs Rss forbie, dreie 
fig strap meget stcerkere nordlig paa, end som det Heitmann^e Kort. Og mon 
Jylland ei ogsaa her i de celdste Tider har lidt en stor Forandring. Paa det 
Ackeleyiffe Kort findes oven for Rubierg lige indtil Skagens Poli-Hside saa 
lave Grunde angivne, at man neppe kan formode andet, end at Vestec.Havet, 
da den oversvemmcde og fratog Jylland den Landstrcekning, som vi nu kalde, 
siden den blev Havets Eiendom, den store Jydffe Rif, jo ogsaa her maa have 
sikilt vor Cimbriske Halv-Ae ved en anseelig Landsirakning. At Havets fryg
telige Magt her endog i nyere Tider er erfarer, sees af Pontoppidans Beret
ning i hans Atlas 5 Deel Side 274, hvor Sydvest for Rubierg - Bye siges nt 
have vceret et stort Bierg, som ssal vcere udfaldet i Havet. Ptolemaei Ef
terretninger om vor Cimbriske Halv-Aes nordlige Strand-Kyst trocr jeg derfor 
Meget vel at passe sig med Halv-Aens sande Situation for Oversvsmmelsen.

Men nu moder i Hensigt ril de folgende Lcengder hos Ptolemaeus 
stsrre Vanskelighed. I Almindelighed har man Aarsag at formode, at Jyl
lands ostligs Kyst cr af Soefarende, fra hvilke Marinus eller Ptolemaeus 
kunde have Efterretninger, overmande sielden blevet befaret. De Gamles 
EleEtrum er nesten den eeneste Sort Vare, fem vi finde hos de Gamle af 
Kisbmcendene at vcere sogt i vor Norden. Paa den Jydske Rif eller maaskee 
endog paa den heele vestlige Kyst er i forrige Tider Rav meget hyppig og i me
get store Stykker blevet fundet. Gesner har alt bemerket dette e), og adskil
lige Steder hos gamle Historie-Skrivere, som forklares om den Preussiske Kyst 
hor uden Tvivl forstaaes om Jyllands vestre Kyst'; endfkiont jeg dog derfor 
ikke tor negte, at jo og i scer efter den Cimbrice Oversvemmelse den meeste Rav 
er hentet fra den PreusWe Kyst. De Skibe, som hentede samme fra denne 
Preussiffe^ Kyst, have ester al Rimelighed da, ligesom nu, gaaet ind i Aster- 

soen

e) i hans Afhandling de eleflro veterum, fom findes i det tredke Bind af det Gsttingffe 
Videnjk. Selskabs Skrifters celdste Samling.
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soen igiennem vores nu saa kaldte Øresund, og ei igiennem Belterne. Hvor 
overmande sieldne maatte da Efterretningerne vcere, som Grceker kunde have 
em Jyllands ostre Ssekyst, naar de til Hsterssen seglende Skibe gik igiennem 
Kresuudct, og ei igiennem Belterne. For vore graffe Iordbeffrivere var in
tet Valg at giere. En enkelt Skipper kan engang vare passeret igiennem det 
store Belt, og hvor glad er vel ikke Marinus, Ptolemaeus eller en anden 
graff Iordbeffrivere blevet ved at faae fat paa denne Soefarendes Antegnelser. 
Lad os forestille os, hvordanne dennes Antegnelser kan omtrent have varet: 
Efter ar vare kommet den Cimbriffe Halv-Hes nordligste og tillige ostlige Odde 
forbie, bemcrrkede han at Landstrcekningen gik igien vestlig ind, og fulgte han 
Kysten indtil han igien efter saa og saa lang Tids Seylads forekom en anden 
udlobende Odde, den han befandt at have Poli-Hoide §8°i5*  Da han var 
passeret denne udlobende Landbugt, bsiede Landstrakningen sig igien ind vestlig, 
indtil en nye ndlobende Landstrakning modre, paa hvilken han efter saa og saa 
lang Tibs Seylads ankrede, og befandt at have en Poli-Hoide af 570. Her
fra ftylede han igien vestlig langs med Kysten af Halv-Aen, indtil han efter fad 
og saa lang Tids Seylads naaede den Havbugt, ved hvilken den Cimbriffe 
Halv-He paa den ostlige Side ophorer, og Kysten af Germanien igien begyn
der, som siden et langt Stykke leber lige imod Hsten paa en Poli-Hoide af 56°.

Den Soefarende, som saaledes havde opregnet og beffrever sin Seylads 
langs med Jyllands ostlige Kyst, har sandelig ei begaaet mindste Vildfarelse, 
naar jeg undtazer at han har anftet Fyen for landfast med Jylland, i Fald saa- 
dant ei heller da virkelig har vesret. — Og kunde en graff Geograph ei letteliz 
troe^ ar han havde her af denne Soefarende al den Efterretning, som han be
hoved« for at kunde paa sit Kort asteqge de af den Soefarende iagttagne 
Hin har her Pol-Horderne, Distancerne og ogsaa det, hvad han kunde troe 
vare nok for ham, om Skibets Cms. Ofte har vel den graffe Iordbeffrivere 
haft mindre data end her, og dog maaffee truffet ved Aftegningen paa Kor
tet Stedernes Situation rigtigere, end her er ffeet.

Hvori da Feylen? Skipperne havde bemcerket til hvad Kant Landstroek- 
ningen i Almindelighed lob ud indtil han kom paa det Sted, hvor han ankrede. 
Ptolemaeus eller Marinus, font da antager Skipperen for Ex. bestandig at 
have scylet ostlig paa, da han forled nu varende Skagen, brsger den hcele 

Uye Saml. II. A. J j
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ved Tiden, som er medgaaet, bestemte Distance imellem Skagen og Callee 
Amts ostlige Side til en Side i stn Sphcrriste Triangel; Pol Heldernes For- 
stiel bliver ham den anden Side, og som den fra Skagen nedfaldcnde Meri
dian giør paa Calloe Anus Circulum latitudinis en ret Vinkel, fan har 
han data nok til at sinde Meridianernes Difference, fom han, men urigtig, an
tager for Calloe-Pynttn vestligere, sidn bandftrcekumgen ester den Soefa- 
rendes Beretning gik ind VestvcrrtS, naar man fom forbi Skagen. Ptole
maeus fatte da sin ferste e^o^v) paa den est lige Side af vor Cimbriste Halv- 
Ae og sydlig for Skagen 55' vestligere end samme. Med at bestemme Lceng- 
den for den anden som jeg ester angiven Pol-Høide 570 har troet at 
maatte foges i Fyen, forholdt Ptolemaeus ftg ligesom ved den første, og fik 
derved Meridianernes Difference baade alt for stor, nemlig 20. 20', imellem Calloe 
og Fyens østlige Pynt paa 570 Breede, da Skibets Vey forlcrngedes alt for 
meget ved at folge Landkysten, og tillige ogfaa denne Fyens Pynt urigtig ansat 
for vestligere end Calloe Amts Pynt, da den vestlige Curs, som Skibet tog, da 
den forlod Pynten ved Callse-Amt, anfaaes af ham at vare blevet den samme heele 
Veyen igiennem. Fra den Fyenste Pynt af bestemte han siden Lcengden for 
Len Bugt eller Huk, som den Cimbriste HalvrAe gier ved Eckernforde eller 
Kiel med det evpigc Germanien. Denne ansatte han rigtig nok vestligere end 
den Fyenste Pynts, men giorde dog Differencen noget for stor, fordi Distan
ten her imellem ogfaa antoges alt for stor, da Skibet havde feylet langs med 
Kysten.

Fra denne Kielste Bugt afanftes nit af Ptolemaeo Germaniens Kyst 
ot udstrække sig lige imod Asten indtil Wcichselens Udlob. Da Claalulus Flo- 
den uden Tvivl rigtig af de nyere Geographer er antaget at totre Trave Flodeis 
saa man Ptolemaeus ei have vidst at Kysten, naar man er passeret Femern, 
dreyer sig ganste sydlig, eg ved da at onfette paa sit Kort den heele Distance 
imellem den Kielste Bugt og Chalufi eller Trave Udlob som ganste ostlig, er 
det, at han har gtort Meridian-Differencen imellem Kiel og WeichseleuS Udlob 
i° større end den virkelig er.

Ved Enden af dette Capitel nowner Ptolemaus nogle Aer, som stal 
ligge i Narvcrrelsen af den Cimbriste Halv-Ae. Om Saxernes Aer er for
hen talt. Af de Scandiste 4 Aer bor uden Tvivl ved den største sorstaaes den 

sydligste 
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sydligste Deel af Svcrrig, hvortil Ptolemaei angivne Længder og Breeder tne- 
get vel passer, men fom han urigtig au faae fer en Ae. Af de 3 mindre Aee 
skal Midten efter Ptolemaeus ligge i°3o' sydligere end Skagen oq Langbens 
Forssiel imellem samme og Skagen -vare iois' østligere. Denne Bestemmelse 
indtreffsr paa den nordlige Odde af Dragshvlms Amt. Har Ptolemaeus 
bestemt disse 3 mindre AerS Beliggenhed efter en Soefarendes Antegnelser, som 
fra Calløe.«Egn har stylet over til Sundet for ar -qaae til Astersøen, kan maaskee 
Dragsholms Amt vare blevet an feet for en Ae formedelst Iise-Fiorden, som 
der gaaer ind. De 3 mindre Scandisse Aer -bleve Da maassee Samsee, Drags
holms Amt, oq det øvrige Sielland. Men rimeligere synes det Dog for mig, 
at antage Samsoe, Sielland, og Lolland tilligemed Falster fer disse 3 Aer.

De Alocisse Aers Midte fastsetter Ptolemaeus ril 3°is' vestligere Længde 
og 10' sydligere Breede end vores nu saa kaldte Skagen. Nogle har ved disse 
Aer forstaaet Aen Als; denne Meening har sal. Schöning ftildkommen igien- 
drevct. Men hans egen Gisning herom maae jeg reent «D rilstaae, at jeg et 
tør biefalde. Den Cimbrisse HalvAeS faste Laud vil han at Ptolemaeus 
ssal have ladet ende ved Liim-Fiorden,, hvorved dog denne Cimbrisse Halv-Ae 
ei bliver fra Sonden ril Norden faa lang, som den of Ptolemaeo angives: 
De Aloeisse Aer ssal davære Mors, Thye og Vendsyssel, hvilke sidste, siger 
den sal. Mand, nu vel ere landfaste, men synes i gamle Dage at have været 
Aer. Jeg veed ikke den allermindste Grund, hvoraf man ssnlde formode, at 
Thye og Vendsyssel, fom nu ere landfaste, ssnlde fordum have vceret Aer, da 
Vester-Havet ei legger Land til HalvAen, men berover meget meere Jylland 
endnu bestandig meget Land. At Thye og Vendsyssel har varet langt meere 
landfast, ferent) Vesterhavet her oversvømmede det store Iydsse Rif, og at de 
vel kan blive Aer, no ar Vesterhavet engang overssiarer den smale Landstrim- 
mel ved Aggers og gaaer ind i Liimsiorden, synes mig langt rimeligere. Den 
af Ptolemaeo angivne Fvrssiel imellem Poli-Hsiderne af det faste Lands 
nordligste Pynt og Midten af disse Aloeisse Aer kunde vel nogenlunde paffe, 
men siet ikke Meridianernes Difference, hvorefter de Aloeisse Aer komme til at 
ligge meget vestligere.

Men hvor ssal da nu disse Alocisse Aer føges? Der, hvorfra fordum 
Vesterhavers Voldsomhed bortjog vore tappre Forfadre. I Havet oven for 
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den Jydsse Rif. Paa Heitmanns Korr findes just under samme Breede 
og Langde, som Ptolemaeus angiver, i Havet 3 Banker, men om disse 
Have varet de Alocisse Øer, tor jeg ei bestemme. Vist nok der i Narvarel- 
sen maa de segeS, og ei ot undre over om Havet her imod dem har øvet famme 
Voldsomhed, som imod det narmest hosliggende faste Land.

Jeg har vovet saa mange Gietninger, at jeg ikke nu meere frygter for 
at forøge disse Gisningers Tal endnu med een, og at sintre med famme. 
Gråkernes ’HÅexrpoy, (om hentedes her fra vor Cimbrisse Halv-Aes vestre 
Kant og den Preussiske Kyst, veed man siet ingen rimelig Etymologie ril. 
Efter de» aldste Grasse eller Dorisse Skrivemaade blev Ordet ssrevet og nav
net ’AJwrpov. Hvad om dette Ord har sin Oprindelse fra de Alocisse Aer, 
Hvorfra der af Phsnicierne forst kan vare henter.

Obftk-
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Observationer
paa

Planeterne Saturn, Jupiter, Mars og Venus i Aaret 1781, og 
deres GmnmenlLgning med Halleys og de la Handes Tabeller.

ved

Thomas B tigge.

en ordentlig og udtcrnkt Plan, efter hvilken astronomiske Observationer 
paa et vel indrettet Observatorium ffal foretages, udfordres ei allene, at

man foger at opdage nye Ting paa Himlen, nye Stierner, nye Planeter og 
fremkommende Kometer, men man ber endog bestrcebe sig for at rette og for
bedre Stederne og Tavlerne af de allerede bekiendte Fixstierner og Planeter. 
Observationerne paa Fixftiernerne og Planeterne ere begge af liige Beskaffenhed, 
og fordre begge famme Arbeide, samme Nattevagt og Udsættelse for den kolde 
og skarpe Luft i de nblide nordlige Cliwater. Beregningerne ere derimod af 
en ulige Beskaffenhed. Ak beregne Observationerne paa Fixstierner»e udfor
drer hverken megen Tid eller stor Moie. At beregne Observationerne paa Pla
neterne er meget mcere meisommeligt, og naar man vil sammenligne de bereg
nede Observationer med de beste astronomiske Tavler, da maae man af disse at
ter beregne Planeternes Steder, og Beregningerne blive besvcrrlige og vidt- 
leftige.

Ikke destomindre bor ingen Astronom, som vil giere sin Videnffab no
gen sand Tieneste, undflgae sig for dette Arbeide; han bsr ikke allene flittig an
stille Observationer, men han bor endog selv beregne dem, og ikke allene 
Mcengden af anstillede gode Observationer, men Mcengden af anstillede og be
regnede Observationer er Drn rette Maalestok, hvorefter en Astronoms nyttige 
Iliid bsr udmaales.

Det3i 3
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Det er et uendeligt lettere Arbeide at udgive de negne Obfcrvaiiouer, faas 
ledes, som man efter Instrumenternes Bestemmelser inddriver dem i Observa
tions-Protokollen. Af denne Beskaffenhed er Flamftead’s, le Mon niers, 
Ludlams, Maikelynés, Filxmilners, Slopés, og fleres Samlin
ger af deres astronomiffe Observationer.

Hvo som vil bruge og anvende disse vidtleftige og fortreffelige Observa
tioner til at forbedre og rette vore Kundskaber om Stiernernes og Planeter
nes Steder, han mane selv arbeide sig igiennem dette Ocean af Observationer, 
han maae selv igieunemrcenke den heele Rekke, han maae beregne Tiden, Ret- 
tascenfloner og Deklinationer, Lcrngder og Breder. Det er altid meget van
skeligere at finde Reede i andres end i fine egne Observationer.

Det er ikke angenemk at vaske andres smutsige Linned, man bliver kied 
af dette utaknemmelige Arbeide, og den sterste Mcrngde af disse fortreffelige og 
gode Observationer Henligge uden at bruges og nyttes, fordi de ikke ere bereg
nede. Foruden den betydelige Mcrngde af Stierner, fom Hr. de la Caille 
af sine egne Observationer felv har beregnet, eller ere beregnede af Hr. Bailly 
efter Hans Ded, faa er der endnu 8002 af Ham efterladte Observationer, som 
ikke ere beregnede, og formodeutligen ikke blive beregnede, og alrsaa ikke kom
me Astronomien til Nytte. Den udsdelige Tobias Mayer havde ikke kun
det give os sine fortreffelige Soel- og Maane-Tavler, om Han blot havde ob
serveret Solen og Maanen, uden at regne.

Den bersmte Astronom Wargencin hor g i ori Jupiters Drabanteres 
Formsrkelfer til Formaalet for sine Beskæftigelser. Han har ikke blot ladet sig 
uoie med at observere Immerfionerne og Emerfionerne, han har til
lige beregnet dem, han har sammenlignet dem med Tabellerne, han har rettet 
og forbedret Elementerne for Drabanternes Bevcegelse, og bragt sine nyere 
Tavler over Jupiters Drabanteres Immerfioner og Emerfioner til en hoi 
Grad af Fuldkommenhed, hvilket ved Lcrngdens Bestemmelse er af stor Vig
tighed. Alt dette er ffeek, ikke ved at observere allene, men ved at observere 
»g regne tillige.

Af samme Aarsag er d’Arqvier’s Samling af Observationer, uagtet 
de ikke ere foretagne med de fuldkomneste og storste og beste Instrumenter, me- 
-er brugbare, fordi han har givet sig den Umage strax at beregne sine Observa

tioner,
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tiener, og at sammenligne dem med Hr. de la Landes Tavler, omendsklont 
det og havde varet at ouske, at han havde sammenlignet dem med Halleys 
Tavler, so,n i de fleste Tilfalde ere de beste.

Ovelbeviist af ovenmeldte Grunde har jeg troet, at det har varet min 
Pligt, ikke allene at anstille Observationer, men end-g at beregne dem, og jeg 
skal i denn» Afhandling have den 2Cre, at giere Selskabet Reede for en Deel 
af min astronomiske Flrid i Staret i?8r, og at fremlagge mine beregnede Ob
servationer paa Jupiter fra 7de Mas tik 24de Julis; paa Saturn fra 5te Jun. 
til i August.; paa Mars fra 18 Jul. tik 19 Nov., og paa Venus fra 26 Jun. 
til 5te Nov.; famt de obferverte Steders Beregning efter Halleys og de la 
Landes Tavler, og begge disse Tavlers Feil og Afvigelse fra Observationerne.

Mine i Slavet 1781 foretagne Observationer paa Solen, Maanen og 
Merknrius, skal jeg ved anden Lejlighed have den TEre at forelagge.

I Henseende til Observationerne maae jeg forud erindre, at de alle ere 
foretagne med Mural Qvadranteu af 6 Fods Radius, og med den achromatiske 
Middags Kikkert af 6 Fods Lcengde i det Aieblik, da Planeterne gik igiennem 
Meridianen.

Med Mural Qvadranten er Planetens Middags Hside observeret, og 
deraf er beregnet dens Deklination. Af Planetens Culminations Tid, sam
menlignet meden bekiendt Stiernes Culminations Tid, hvilken, saavidt mue- 
ligt, er tagen i samme Hvide som Planeten, er Planetens Rektascension ud
fundet. Af Rektascenstonen og Deklinationen er ved spharisk Trigonometrie 
beregnet Planetens obferverte og synlige Langde og Brede. Foruden dette 
har man af ObfervationS-Tiiden efter det astronomiske Uhr, fom er regleret efter 
Stierne-Tiiden, maatte beregne Observationens sande Tiid, og deraf finde 
Middel-Tiiden, som bruges ved alle Planeters Beregniuger.

Saa vidt om Observationerne og deres Beregning. Jeg kommer nu til 
Beregni-gen efter de astronomiffe Tavler. Boulliau’s, Keplers, dela 
Hires og Lallini's Tavler over Planeterne ere nu faa foraldede, at de ikke 
langer kommer i nogen Betragtning. Halleys og de la Landes Tavler 
ere de reneste, som i vore Tider stride om Fortrinet, og jeg har anstillet Be
regningerne efter begge disse Astronomers Tavler.

Af



368 S. Om Planeterne Saturn, Jupiter, Mars og Venus.

Af Halleys Tavler har jeg ikke brugt den Londonffe Udgave af 1752, 
ei heller de la Landes Pari fiffe Udgave af 1754, men den Bcrlinffe Ud
gave af 1776 under Titel: Samlung astronomischer Tasten i Z Bind. 
Foruden at disse Berliner Tavler i Almindelighed ere de udforligste, fom vi hid
til have, faa har den oftete Lambert end videre BefarntPerturbationernc 
for de Heliocentriffe Steder af Planeterne Samrn og Jupiter. Halley har 
i sine Tavler bestemt Planeternes Elliptiffe Steder, fom ikkun finde Sted, naar 
Planeten tillrcekkes af Solen allene. Men de tiltrakke hinanden og indbyrder 
og forstyrre hinandens Gang. Beregninger a priori, eller aftheoretiffe 
Bestemmelser afPlaneterncsMasser, Distancer og Bevægelser ere tilKiedfomme- 
lighed vidtloflige. Hr.Lambert har derfore betragtet Sagen a pofleriori, 
og af Fvrffiellen imellem de Halleyfke Tavler og de anstillede Observationer 
har han bestemt de Love, efter hvilke Forffiellen eller Perturbationernc rette 
sig, og allerede have rettet sig i cn Tid af 120 Aar, da man har gode Obser
vationer. Heraf konstruerte han sine Perturbations-Tavler for Saturn og Ju
piter, nemlig 6 Tavler for den ferste og 5 for den sidste Planet, for hvilken 
Mayer allerede havde giort Tavler, og disse har Hr. Wargentin med For- 
deel brugt ved sine Tavler for Jupiters Drabrantere. Mayers og Lam
berts Arbeider stemme ganffe vel overeens, undtagen at Lambert saavel ved 
Saturn som Jupiter endnu bruger cn 2Eqvation, som voxer efter Qvadratet 
af Tiden, cm hvilken han dog treer, at den ikke er ganffe uforanderlig, men 
rettcr sig efter en endnu ubekiendt Periode. For de ovrige Planerer angive de 
Berliner Tavler ingen Perturbationer; men Hr. de la Lande har givet os en 
Perturbations-Tavle for Planeten Venus, af hvilken jeg og haver betient mig, 
faa at de heliocentriffe Langder af Saturn, Jupiter og Venus ere rettede for de 
evrige Planeters Indflydelse og Attraktion. Af de heliocentriffe Lcrngder og 
Breder ere ved Trigonometrie beregnede de geoceutriffe Længder og Breeder, 
hvilke da bleve de sande eller saadanne, fem ffulde finde Sted, om Lyset ikke 
havde nogen Aberration, eller Jordens Axel nogen Nutation; Aberrationen og 
Nutationen ere da beregnede for hver Observation, ogPlanetens sande geoceutriffe 
Steder ere sammenlignede med de observerte, og Forffiellen viser de af Lam
bert forbedrede Halieyfke Tavlers Feil. Ved Tavlernes Feil forstaaer jeg 
i Almindelighed de Tal, som ffal lcegges til, eller tages fra de beregnede Læng

der
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der og Breder, for at de observerte Lcengder og Breder fan komme ud. Saa- 
lcdes, naar Planeten Saturns observerte Lcengde er 1781 den 5te Iun. 8Z. 160, 
41*.  21"., Feilen i Halleys Tavler 4- 5'« 20"., og i de la Landes Tavler 
— ii*.  Z"., faa betyder det, at til Halleys Tal skal lcrgges 5'. 20". og fra 
de la Landes Tavler drages n'. z". for at frembringe den rette Lcengde 8f» 
160. 41'. 2i"., og altsaa har Halleys Tavler angivet Lorngden af Saturn 8f. 
160.36'. i".; men de la Landes have angivet samme Langvej« 160.52'. 24".

Ved Beregningerne efter de la Lande finder jeg intet at erindre, uden 
at jeg har fulgt hans astronomisse Tavler i den anden Udgave af hans Astrono
mie iste Tome. I de udkomne Supplementer eller den 4de Tome ere Tav
lerne over Venus meget forandret og forbedrede, og disse Tavler har jeg brugt 
ved Beregningen og Sammenligningen af Planeten Venus.

Jeg har bcstrcrbt mig at giørt alle disse Beregninger faa paalidelige, fom 
WUeligt; de ere alle tvende Gange igiennemregnede; jeg har taget alle do 
Wqvationer og Korrektioner i Betragtning, fom den nyere og fuldkomnere 
Astronomie udfordrer

Dette befvarlige Arbeide har jeg fortsat i indeværende Aar, og skal frem
deles fortsatte det, saalcrnge Sindets Munterhed, og Legemets Krafter det ville 
tillade.

Astronomerne pleier ikkun i Almindelighed med Fliid at observere og be
regne Planeterne i deres Opposition og Konjunktion med Solen, da den helio- 
«entrisse og geoeentrisse Lcrngde enten er 1800 forssiellig, eller kommer overcens. 
Af de til Oppositions- eller Konjunktions-Tiden beregnede Lcengder og Breder, 
sammenlignede med de observerte, bedømme de Planet-Tabellernes Paalidelighe) 
eller Feil.

Oppositionerne og Konjunktionerne indtrceffe ikkun tvende Gauge om 
Aaretz og Sammenligningerne blive fieldne og rare, og ssee ikkun i faa og en
kelte Punkter i Planeternes Baner. Efter den Plan, jeg har fulgt i disse Ob
servationer, og fremdeles ssal følge, har jeg bestemt Fejlene for Venus 29 Gange 
igieunem en Bue af 161, for Mars 18 Gange igiennem en Bue af 390., for 
Jupiter 23 Gangs igiennem en Bue af 6°., for Saturn 23 Gange igiennem 
en Bue af 3°.; og endda ere, formedelst Arbejdets Vidtløftighed, ikkun Halv
parten af Observationerne bleven beregnede.

XXye Saml. II. B. A a a Man
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Man vil let see, at saa mtitttu ost forskellige Punkters Bestemmelse maar 
give et storre Lys angaaende Planet-Tavlernes Noiagtighed, end nogle me
get faa og enkelte Punkter tagne allene ved Oppositionen og Konjunktionen, og 
at Middeltallet af Tabellernes Feil ved diste mange og igientagne Observationer 
maae have en hoi Grad af Paalidelighed og Vished.

Det var et meget overiiket Skrt, om man ft rar ville gaae til og forandre 
Tabellerne efter disse Observationer; man vil forst blive i Skand til med Vis
hed at foretage dette vigtige Arbeide, naar disse Observationer og Beregninger 
ere fortsatte i fleere Aar. Materialerne ber forst anskaffes og tilfores, inden 
man kan begynde paa at opfere en nye Bygning.

Planet-Tabellernes Forbedring tik en hoi Grad af Fuldkommenhed, og 
til samme Grad af Noiagtiqhed, hvorved vi allerede kiende Fixstiernernes Ste, 
der paa Himlen, vil have den store praktiske Nytte for det borgerlige Selskab, 
at man kunde bruge Afstanden imellem Maanen og en Planet til LcrngdenS Be
stemmelse tik SoeS med samme Vished, som man nu bruger Distancen imellem 
Maanen og en Fixstierne. Da Planeterne i Almindelighed ere storre og have 
cr klarere Lys end de storste Fixstierner, faa vil det for Soemanden vare let
tere og vissere at observere Maanens Afstand fra en Planet end fra en Fixstierne, 
og overalt erholdte man da sieere Himmellegemer til LangdenS Bestemmelse.

Saa vidt man af Observationerne i Aaret 178t kan skutte, saa er Hal- 
leys Tabeller over Jupiter og Venus allerede nasten lige saa fuldkomne, som 
Mayers Maane-Tavler, og det synes, ar de ikkun behove en ringe og liden 
Forbedring, for at blive skikkede til denne vigrige Brug. Hr. de la Lande 
har og bragt sine Tabeller over Mars til en hoi Grad af Fuldkommenhed, og 
de overgaae Halleys Tavler over samme Planer. Men Tavlerne over Sa
turn behove faavck hos Halley som de la Landé storre og betydelige Forbe
dringer, hvilket alt af efterfokgende Tavler klarere kan sees.

f Sammen-
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Sammenligning 
as

Saturns observerte Steder med Halleys og de la Landes Tavler.

Obftrvaki- KrsbenhavnS Deu observeris Halleys ide la Lan« Den 06fer« Halleys de la Lan-
one Dagene Middelliid. Lcrngde. TavlcrS des Tav« verts Nord* Tavlers dés Tav»

1781. Fell. lerS Feil. lige Brede. Feil. lerS Feil.

5. Junii. 12t. y. si". Zr. 16^.41^.21". 4" 5'-2O". — 11'-3*'» i*.  3 6'. 17". 4" o'.28". -4- o*.io".

9- i r. 46. 46. 8- 16. 23. 49. + 5.32. I*  35- 48- 4-0.15.

10. ii. 42. 34. 8. 16. 19. 21. 4- 5- 32. i- 35- 58. 4-0. 28.

11. ii. Z8. 22. 8-16. 14 55* + 5- 3°. i. 35- 4o. 4- 0. 18.

12. 11.34. 8. 8- 16. 10. z6. + 5-33- i- 35- 35. 4~ 0.18.

13. ii. 29- 54- 8. i5. 6. 15. + 5- Z6. — 10. 52. i- 35- 33- 4“ 0.24. 4~ 0. 6.

16. 11. 17. 10. 8.15- 53- '8. + 5- 38. i. 35. 6. 4- 0.14.

18- 11. 8- 42« 8.15- 44- 43- + 5- 37- i. 35.12. 4- 0.30.

20. ii. 0. 14. L. 15. 36. 17. 4“ 5- 39- 1. 34. 40. 4*0.  iz.

21. 10. 56. 0. 8.15- 31- 58- + 5- 3i- i- 34- 57- 4-0. 35-

2 2. 10. 51. 46. 8- 15- 27. 49. 4-5.33* — ii. 7. 1» 34.49. 4*  o- 32. 4-0. 19.

2Z. 10. 47. 32. 8. 15- 23. 41. 4- 5- 32. i. 34. 27. 4-0.15. ,

26. io. 34. 5S. 8- 15- ii. 39- 4-5-38. i. 33- 52. 4- 0. 8.

3. Julii. IO. 5. 30. 8. 14- 44- 50. 4- 5- 2Z. i. 32. 19. — 0. 25.
16. 9. II. 24. 8. 14. 2. 39. 4-5- 25. — IO. 22. I. 30. 46. 4-0. 7. — 0. 6»

18. 9. 3. IO. 8. 13. 56. 46. 4- 4. 57- i. 30. 3<- + 0. 12.
20. 8- 54- 56. 8. 13- 51. 35- 4-4- 53- I- 3°- 13- -f-o. 14.

LZ- 8. 42. 38. 8- i3- 43- 29. 4- 3-53- i. 29. 41. 4-0.17.

24. 8- 38. 33. 8.13. 42. 33* 4" 5- 8. — 10. 16. i. 29.46. 4-0.34- 4-0.16.

25. 8. 34- 29. 8. 13- 40. 27. + 5.26. 1. 29. 36. 4“ 0.36.

30. 8- 14. 9. 8. iZ- 31- ii. 4- 5-12. I. 28- 6. 4- 0. 4-

Zr. 8.10. 8- 8. 13- 29. 44. 4-5-11. I. 27. 48. 4“ 0. 2.

i. August. 8. 6. 6. 8. iz. 27. 51. 4- 4- 50. —10. 30. I. 27. ZD. — 0. $. — 0.26.

A a a L Saw-
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Sammenligning

Obscrvati- 
onSDiigcne 

1781.

KiodenhavnS 
Mibdclciid.

Den obferverte ■ 
Lrrngde.

Halleys 
Tavlers 
Feil.

de la Lan
des Tav
lers Fcil.

Den obser- 
vrrke Nord» 
liiie Diede.

Halleys 1 
Tavlers 
Feil.

de la Lan
des Tav
lers Feil.

7. Maj. I2t. T9Z.$ Izz. 7*.  2 3°. 12*.  9". + O'.26". i°. 10'. 14". — o'.iz".

9- 12. 10. 56. 7. 22. 56. 56. + 0. 5. — 3'.32". i. 9. 57. — 0. 24. — l'.i}".

13. ii. 53. JO. 7. 2 2. 26. Z8- + 0. 14. 1. 9. 19. — 0. 47.

14* I I. 48. 42. 7. 22. 19. 2. + 0. 17. 1. 9. 12. — o*  47'

15- II.44*  IS. 7. 22. II. 30. + 0. 20. i. 9. 6. — 0. 47-
18. II. 30. 55. 7. 21. 48. 40. + 0- l)' i- 9*  3* — 0. 30.

21. II. 17. ZZ. 7- 21. 25. 58. — 0. i. — 3- 55* i- 8- 49* — 0. 23. — i. 5-
22. it. 13. 9- 7. 21. l8. 50. + 0. 16. i. 8- 33- — 0. 32.

2Z. i l. 8. 42. 7. 21. II. 9. — 0. 4. i. 8. 36. — 0. 19.

25. lo. 59. 52. 7. 20. 56. 50. + 0. 5* i. 8. 25. — 0. 13.

26. 10. 55. 26. 7. 20. 49. 21. — 0. 14. i. 7. 59. — 0. 29.

30* 10. 37. 49. 7. 20. 21. 37. 4-0. 7. — 345* i. 7. 24. — 0. 27. — 0. 39.

2. Sunii. 10. 24. 40- 7. 20. I. 48. + 0. ii. i. 6. 30. — 0. 49*

5- ro. it. 35. 7*  19- 42- 47* + 0. 18. i. 5. 57* — 0. 50.

9. 9. 54*  9* 7. 19. 18. 44* + 0. 9. i. 5- ii* — 0. 46.

12. 9.41. 20. 7. ly. 2. 4. + 0. 5* — 3. 49. 1. 4 41. — 0. r. — 1. z 6.

16. 9 24. 13. 7. 18. 41. 6. — o- 39* i* 3- 34* — o*  53-

20. 9*  7*  18. 7. 18*  23. 44* — 0. ii. i. i. 46. — 0. 45*

23* 8*  54- 53* 7. 18. ii. 47. — 0. 27. i. 2. i. — 0- 48*

26. 8. 42. 14. 7*  r8. r. 27. — 0. 32. — 3- 28* i. i. 12. — 0*  53* — i*  7-
ly- Julii. 7. i o. 8* 7. 17. 37. 14. + i. 23. 0. 56. ii. — 0. 6.

20. 7*  6. 7. 7. 17. 36. 5. — i. 5. 0. 55. 10. — 0. 51.

24. 6. 50. 46. 7.17. 42. 8. — 0. 39* — 3*48* 0. 54. 9. — 0.53* — i. 4.

Sam-
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Sammenligning
of

Martis observerte Steder med Halleys og de la Landes Tavler.

Observations
Dagenc.iyLr.

KiobenhavnS 
Middeltiid.

Den observerte 
Leeugbe.

Halleys |
Tavlers 
Feil.

de la Lan
des Tav« 
lers Feil.

Den obser- 
vcrreSydlige 
Brede.

Halleys 
Tavlers 
Feil.

de la Lan
des Tav
lers Fe il.

18. Julii. nte37,*II'/* 9'.i8°52.'-39". + i/.44/'- 4- 0. 30. 6°. 3'-44"- 4" i'-47" 4~ o'.27".

19. u. 32. 4. 9 18. 36. 10. 4~ 2. 4- 6. 4. 58. 4~ i- 43-

24. ii. 6- 4. 9 17- 18-50. 4" i 46. 6. 9. 0. 4“ 2- 5-

2Y. 10.42. ii. 9' l6. 13. 21. + i. 36. 4~ 0.19, 6. 8- 20. + i, 6. 4-0. 3.

Zl- 10. 32. 42. 9 15-51. 27. + 0. 54. 6. 7. 40. 4-4. 32.

4. August. 10.14. 19. 9- 15. 16. 2. 4- 2. 5. 6. 3. 27. 4- 1.13-

5- 10. 9. 50. 9 '5- 9- l- -f- 2- O. 6. 2. 0. 4- I. 4-
lo. 9. 48. 22. 9- i b 45- 35- 4- 1.47- 4-0.25. 5 54- ir- 4- 0. 16. 4- 0. 34.

14. 9- 32. 14. 9- 14- 40. 48. 4- i- 43- 5 45- 29. 4- 0. 57-

18. 9. 17. 5- 9. 14. 49 45- 4~ !• 40. S. 35- 37- 4- 0. 45.

Zl- 8- 34- 2i. 9. 16. 46. 29. 4~ i. 22. 5. 0. 12. 4- 0. 43-

8- Septcmb. 8. 12. 20. 9. 18. 57- 50. 4- i. 5. — 0.10. 4.35. 36. 4- 0. 5- 4-0. 3.

lZ-_ 7. 59- 56. 9. 20. 39. 25. 4~ 1' 9- 4. 20. 22. — 0. 10.

22. 7- 39- 53- 9. 24. 15. 37. 4- 0. 59- 3- 53- 34- — Q. 13.

4. October. 7- 26. 35- 9 29. 58. 0. 4-1.19. — 0.15. 3- 19-, 9- - 0. 33- — 0. ii.
16. 6. 55- 56- 10. 6. 26. 39. 4- I- »7- 2. 46. 42. — i- 15-

24- 6. 43. 16. ro-11. 5. 56. — 3. 0. 2. 27. 14. — c. 54.

ly.Novemb. 6. 4. 27. 10.27. 28. 0. + 2- 44- — 0. ii. i. 30. 38. — i. i. — 0. 12.

A a a Z Sam-
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Saminenligning
«f

Veneris observers Steder med Halleys og de la Landés Tavler.

Om

Observations« Kigbenhavns Den observer» 
Lcengde.

Hnlleys 
TsvlerS 
Feil.

de la Lan
dés Tav« 
lerS Feil.

Den observer» 
D»de.

Halleys 
Tavlers 
Feil.

de la Lan
des Tav« 
lerS Feil.

Dagene.i78r Middrlriid.

26. Junii. ©t. 3IZ.I2'\ 3*.ii®39'.  5"- + o'.54f'. o°.5o'-33". nord. 4“ 0*.  12".

-7' 0. 32. 39. 3. 12. 52. 48- + 0. 49. 4- i- 18- 0. 52. 33. 4-0,15. 4- 0<.20".

4. Julii. :O. 42. 19. 3. 24. 29. 21. 4~ 0. 44- i. 5. 5- 4*  0. 10.

20. I. I. 40. 4- ir- 9- 57. 4- 0.30. i. 24. 46. 4- 0. 5.

34- i. 5- 46. 4. c 6. 5. 2. 4- 0.21. i- 27. 21. 4-0. 5.

30. i. ii. 18. 4- 23- 27. 51. 4- 0.29. 4-1. 9. 1. 29. 21. 4-0. 9. 4*  0.10.

Zl- I. 12. 9. 4- 24.41. 40. 4- 0.3 2. I. 29. 20. -J-Ö. 12.

i' August. u 12. 58. 4-25.55. 5- 4*  0.13. I. 29. 21. 4- 0. 3.

4- I. 15. 22. 4-29 36 25. 4" 0.20. I. 29. 4. 4-0. 7.

7- i. 17. 3 5- 5- 3- 17. 28. + o. rz. i. 28. 7» 4-0. 9-

10. i. 19. 40. 5- 6. 58. 34- 4-0. <5. 4- 0.51. 1. 26. 22. 0. 0. — 0. i.

11. i. 20. 19. 5- 8- 12. 5. 4-0. 4. i. 25. 42. 0. 0.

15. i. 22. 53. 5. 13. 7. 10. 4- 0. 26. i. 22. 48. 4-0. 28.

16. r. 2Z. 27. 5. 14. 20. 35. 4-0.13. 1. 21. 26. 4-0. 7.

i?- i. 24. 3. 5. 15. 34. 16. 4~ 0. 12. 4~ 0.46. 1. 20. 20. 4-0. 7- 4-0. 5.

2?>. i. 29. 58. 5. 29. 3. 59. 4-0.18. r. 3. 56. 4-0. 4.

31. i. 31. 28. 6. 2. 44. 24. 4- 0.10. 4- o- 37- 0. 58. 52. 4- c. 12. 4-0. 8-

6. Septemb. i. 34- 28. 6. 10. 5. 7. 4~ o. 14- 0. 45- 34- 4“ 0. 7.

I2> i. 37- 34- 6- 17. 25. 16. 4-0.13. 4“ 0.32. 0. 30. 55. 4-0.10. 4™ 0. 6.

IS« i. 38. 6. 6- 18.38. 33- 4- 0. 11. 0. 28- 12. 4- 0. 3.

22- i. 43. 24. 6. 29. 38. 7. 4-0.17. + o- 39- 0. 3. 9- 4- 0. i. 4-0. 3.

i. October. l- 49- 46. ’ 7. 10. 36. i. 4~ 0.16. 4- ®. 44- 0. 23. 48' Sydl. — 0. 7. — 0. 2.

4- i. 52. 11. 7. 14. 14- 27. --- 0. 12. 0. 33. 3. — O. 4-

7- i. 54. 44. 7. 17. 52. 43. — v. 8. O. 42. 27. 4-0. 5- . J
10. i. 57- 32. 7. 21. 3 I. 46. 4- 0. 3 2. 4-0.33. O. 51. 35- 4~ 0. i. 4“ 0. S*

l7- 2. 4- 39- 8. 0. 0. 25. 4“o- ii. 1. 12. 36- 4- 0.21.

19. 2. 6. 53. 8- 2.26. 8- 4- 0. 42. 4~ 0. z s. 1 IS- 25. 4" 0. 2. 4-0. 5-

4. Novenid. 2. 26. 45. 8- 21• 42. 3. 4*  0.20. i. 59. 18. 4- 0.17.

2. 28. 5. L. 22. 54. i. I-f- 0. 35. L. I. 12. 4*  0. 6.
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Om Hore-Redskaberne

hor

Krebs og Krabber
«f

Joh. Chrift. Fabricius.

3 £ntet er i Natur-Historien vigtigere, men tillige vanffekigere, end at be« 
stemme med Vished Dyrenes Sandser. Deels kiende vi ikke altid Nyt

ten og Brugen af de forffiellige Deeke fom vi forefinde hos dem, og deels kan 
vi ikke domme om deres Sandser uden alkene af Ecfarenhed etter af Sammen
ligning med vore Sandfer. Saaledes see vi hos adskillige Dyr mange Deele, 
fem virkeligen synes at vcere Sandfe-Redffaber, uden ar vi derfor med Vis
hed viide hvad for en Folelfe de kunne meddeeke Dyret. For Erempel Insek
ternes Folehorn og Ormens Ssge-Naale ere upaatvivkeligen Redffaber for en 
bestekm Fslelfe, men af hvad Art, er os fuldkommen ubekiendt, da det ei har 
behager den gode Skabere at give Menneskene faadanne. Den ©vciifFe Clerk 
trocrFoelhornene ar voere Lugte-Red skaberne; Der kan maafkee saa vcere, imid
lertid ere de dog i Henseende tik deres ganske Bygning aldeles forffiellige fra 
vor Nosses Indretning og Bygning, og de maae derfor og, om de ere Lugt- 
Nedffaber, lugte paa en ganffe anden Maade end vi. Vore Naturformere 
anseer det i Almindelighed for ar vare alt for ydmygende, ei at kunne tydeli- 
gen bestemme Brugen af de forffiellige Decke hos Dyrene.

Andre Dyr har man nagtet ar besidde Sandse-Evner, endffionr de dog 
virkeligen synes at have somme. Saaledes har man indffrcenket den Evne at 
hore allene til de tre forste Dyr-RigetS Klasser, fordi de svrige ikke synes at 
have Redffaber for denne Sands eller D 'ele som kunde kunde kakdes Ore. 
Herr Linné kalder derfor Fiffene dove og stumme, da der dog nu er bekiendr 

nok,
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nok, at de virkelige« have ordentlige Aren, og altsaa rimeligviis maae besidde 
den Evne at here. I det Parisiffe Videnffabs Academies Handlinger ere de 
tydelige« forestillede, og dette er ved en Hunters og fleres Underfogning og 
Erfaring bleven tilstccrkkeligen bekrcrftet.

Paa samme Maade har man bestandig holdt for, at Insekterne ikke 
havde Aren, og folgeligen vare dsve og dumme. Linné siger derfor om 
dem, muta furdaqve nifi proprio inftrumento fo nora. Imidlertid 
har det dog lcenge syntes mig selsomt, at Insekterne ffulde vare dsve, da Na
turen har givet, i det mindste til adffillige iblant dem, en Art af Instrument, 
hvorpaa de spille. Vi hore Gråshopperne og Heeffrcrkkerne synge; vi höre 
det saa kaldte Dodning-Uhr, (Hemerobium pulfatorium) give en be
synderlige Lyd fra sig i vore Trcre-Vcrgge. Dette synes at vcere Hannerne, der 
ligesom adffillige Fugle, Vagtelen, Birkhanen og andre, lokker Hunnerne 
til sig. Men hvorledes var dette mueligt, dersom de vare deve og folgeligen 
ei i Stand til at fornemme Lyd. Naturen pleier ved sin uendelige Rigdom 
ri at gisre noget forgieveS, eller uden virkelig Nytte. Derfor har det lcenge 
forekommet mig sandsynligt, at Insekterne maatte kunde hore, omsider er jeg 
og bleven saa lykkelig at opdage Aret eller Hore-Redskabet, om ikke hos alle, 
saa dog hos nogle.

Hos Hummeren og Krebsen seer jeg det tydeligen, og det bringer mig 
paa den rimelige Formodning, at og de ovrige turde vare dermed begavede, 
endffisnt jeg endnu ei har varet i Stand til at finde det. Dette Sandse- 
Redffab bcstaaer hos Hummeren og Krebsen af en liden og noget fremstaaende 
ringförmig Ophoining paa det udvendige kalkagtige Dakke ved Noden af Fole
hornene, hvilken indvendig er bedakket med en fuldkommen Tromme-Hinde. 
Ved Hummeren er det noget storre, men mindre ophoiet; ved ftrff Vands 
Krebsen derimod er det mere hceved og tillige noget krumbsiet, men hos begge 
kan man let med en Naal igieunemstikke den tynde Tromme- Hinde, fa a at 
den uden Modstand lrcmger lige ind til Hiernen. Den heele Indretning er 
meget enfoldig uden alle andre indvendige eller udvendige Deele. Men synes 
desuagtet ganffe tilstrækkelig til at modtage Lydens Indtryk. Hertil kommer 
endnu en anden Bemærkelse, som bekræfter min Formodning, at dmne Deel er 
et Here-Redskab. Den aabner sig nemlig lige ind til Hierne -Huulen, fra 

hvilken
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hvilken alle Nerverne gaaer ud, paa samme Maade fem de andre SandseRed- 
ffaber Hos Insekterne, Folchornene og A i nene.

Insekternes Hierne er som de andre Dyrs paa det omhyggeligste indsiut« 
tet med haarde Bedækninger, igiennem hvilke dog de adffillige Sandse-Red- 
ffaber, og disse allene, have umiddelbar Sammcnhomg med Hjernen. Man 
finder dem og alle paa Hoveder, og alle aabne sig ril Hiernen. Det falles 
Leie og Indretning giver mig og Anledning ril rimeligviis al formode et over- 
eensstemmenbe Brug.

Ved de egentligen faa kaldte Krabber sinder jeg selvsamme Indretning, 
men meget mere ffiult. Folehornene ere hos disse meget mindre, ligge inden 
for en Fuure i den udvendige Beda-kniug paa Panden, og ved Grunden af 
samme finder man ligeledes Indretningen for Aret; men de ere formedelst dette 
Leie vanffeligen ac opdage, uagtet de virkelige« ere der. Paa den indvendige 
Side af Skallen finder man dem lettere, og na ar man neiere undersoger de 
forffiellige Aabninger som gaaer ril Hiernen, saa sinder man hos disse, som 
hos Krebsen, Linene, Folehornene og Arene.

Om de ovrige Insekter kan jeg i denne Hensigt ikke anfore noget. Jeg 
har hidtil intet kundet opdage, fom jeg kunde ansee for Hsre-Redffab. Imidler
tid tvivler jeg dog ikke paa, ar de jo ogsaa have denne Sande. Jeg maae endnu 
for det ferste overlade dem ril andre Entomologer, som jeg i Særdeleshed vil 
anprise at undersege Gro-Shopperne (grylli) og Hoeffrcekkerno (cicadæ). 
Besynderlig ffulde det vcere, om disse, fom blandt alle Insekter ere de meefl 
lydende, ikke ffulde virkcligen kunne here deres egne Toner.

XTyt II. B. BbS Forkla-
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Forklaring over Kaaberet.
Fig. i. Forestiller den udvendige Overflade asen Hummers Hoved, paa hvil

ket man tydeligen seer den ringförmige Ørets Opheining.
Fig. 2. Er Skallens indvendige Flade af famme Hummer, hvorpaa fees de 

ttdMlige Aabninger for Sandse-Redffaberne.
aa. Er en anseelig Aabning for de yderste Folehorn.
b. En mindre for de inderste mindre Foleborn.
c. En tydelig ffiont ikke stor Aabning for Ørene.
d. En Aabning for Linene.

Fig. Z. Er den indvendige Side af Skallen af den almindelige Krabe (Can
cer maenas) den viser de forjkiellige Aabninger for SandseRed- 
skaberne som gaaer til Hiernen.

aa. Ece begge Aabninger for Ørnene.
bb. Ere Aabningerne for begge Folehornene, som her ere for- 

eenede.
cc. Aabningerne for Øren?.

Anmcrrk-
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Anmærkninger
over

Beregningen af de Muures Styrke, som ere udsatte for Sidetrykmng,
ved

I. M- Geuß.

§. i.
^^aar man ved Bygninger bruger Muure, ere de i de fleste Tilfalde ke- 
xJ v stemte til at modtage en enten aldeles eller ncesten lodret Trykning. Dette 

Tilfalde har Sted ved de Bygningers Sidemuure, fom fluttes oven tik enten 
med Hvelvinger eller med Bielker. Men desuden gives Der andre Tilfalde, 
hvor Muure alleene opfsres ril den Ende at imodstaae en aldeles horizontal 
Sidetrykmng. Dette har Sted ved de Muure, fom bygges ril at bcrre Ter
rasser, til ar beklcrde Fcestningsvcerker, til at opholde Siderne af Fcrstnings- 
graver, til ar indfatte aabne Fangstufer og deflige Hensigter. Hvor forsikiel- 
lige de anforre to Arter af Trykninger ere, vifer den daglige Erfarenhed. 
Glas, brorndt Leer og andre haarde lidet boielige Legemer, kan i en lodret 
Stilling 6cere meget fvcrre Byrder, derimod brydes de over af den allerfva- 
geste Sldetrykning. Endskient en Muur er sammensat af adskilte Deele, saa 
kan den dog ansees som et eeneste fast og nasten ubeieligt Legeme, fra den Tid 
af da Kalkens bindende Krast har opnaaet sin fulde Styrke, indtil den alting 
fortærende Atmosphäre har oplsst den igien. Den lodrette og horizontale Tryk
ning virker altfaa ligefaa sorfliel.'ig paa en Muur, som paa andre deflige faste 
Legemen. Ved de Muure fom cpfores ril at bcere deres Last lodret, kommer 
det allsaa ikke an paa den nsiagtigste Udregning til Bestemmelse af deres 
Styrke. Men versoiu de blive by gede for at udholde Sidetrykmng, maae

B b b r Styrkea
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Styrken med yderste Forsigtighed bestemmes, dersom man ei for tidlig vil ser 
Ruiner isteden for en tryg og varig Bygning.

§. 2.
Blank deflige Muures forskiellige Dimensioner bestemmes Lcrngden og 

Heiden ligefrem efter Strikningen og Heiden af den Jordmasse, som skal nn- 
derststteS. Det er altfaa Muurens Tykkelse alleene fom efter Theorie skal be- 
stemnreS. Ubetcenkfomme Practici st-iae maajkee i den vildfarende Formeening, 
at dennes Bestemmelse ei er af Vigtighed. Formodentlig troe de, at de ogsaa 
Her kan hielpe sig frem med deres kiere Regel, heller at bygge for stcerkt, end 
for svagt. Men hvordan vil en Mand, dcr ei veed, naar en Muur er til- 
strcekkeliq stcerk, kunne vide, naar den begynder at blive for stark, for derefter 
at kunde folge denne sin Regel? Staaer hav ikke Fare for at ansee en utilstrcek- 
kelig Styrke for en allerede for stor Styrke? Desuden er det af andre for 
kinge siden beviist, at det er kun fordeelagtig for Stater og andre Personer, 
der ikke kan udbringe Renter af deres Kapitaler, at opfere crvigvarende Byg
ninger, og at det derimod i alle Tilfcrlde, hvor man kan vente Renter af den 
Kapital, som staaer i en Bygning, er langt fordeelagtigere at bygge blot med 
den fornedne Styrke og oftere af nye. I saa Fald, eller naar Staten selv 
ikknn fordrer den hoistnodvendige og ingen overstodig Styrke i en forehavende 
Bygning, bliver det da ikke nodvendigt, at tageden skarpests phyW-mathe- 
rnatiffe Theorie til Hielp? I Henseende til FcestningSvcerkerS Beklædnings 
Muure pleier man at paastaae, or en overstodig Styrke ikke kunde skade, da 
de foruden Jordens Trykning i det mindste nogen Tiid skal kunde udholde Ka- 
uonfkud. Men hvem der veed, at Fasiningers Muure alleene kan beskydes i 
Afstand af 150 til 200 Skridt, kan infte, at i faadan Nærhed, maatte end- 
ogsaa crgyptiste Pyramider falde i Gruns for KrudckS Kraft og altfaa tilstaae, 
ar endog her maae Spsrsmaalet om den nodvendige Styrke blive Hoved- 
Spsrsmaalet.

§. 3*

Den Vigtighed, som altfaa ligger i det Sporsmaal om en MuurS 
Styrke, der med een af Siderne skal bcere en Tyngde, har foranlediget adskil- 

lige,
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Uge, at udfinde saadan en Muurs nsdvendige Tykkelse. Bygmestere selv, af 
hvis Erfarenhed og Theorie man meest kunde fordre^ have ikkun anfort i deres 
Skrifter saare lidet herom, da de, fom bekiendt, meest opholde sig ved Byg
ningers Ziir og Bcqvcmmelighed, end ved deres Varighed. I de crldre Skrif
ter over Fortificatione« bliver vel meget forebragt herom i Anledning af Fcest- 
mngsvcrrkers B.kladningSmuure, men blot efter een eller andens Formeening 
uden al Theorie. Derimod have i ncervcerende Aarhnndrede nogle Mathema
tiker og ifcrr MNitar-Personer bekiendtgiort endeel sindrige Oplosninger af dette 
Problem. Billig kan her nu fporges, hvad der videre behoves efter at Proble
met er oplost og Svar paa Spsrsmaalet er givet? Vel er det fandt, at til Oplos
ningen af en theeretiff Opgave kan virkelig^intet tilftrttes, naar den eengang rig
tig er given. Alk hvad her kan fkee, er at finde en Oplosning igiennem en 
anden Methode, som da alleene tiener til at bekrcefte den forste. Men langt 
anderledes forholder det sig med et physisk-mathematisk eller et praktisk Pro
blem. En Mathematiker, der vil behandle et physifk SporSmaal mathema- 
tisk, er nodt til, forend han kan anvende sine Theorier, at analysere Sagen, 
at giore der concrete abstract, og at forvandle SporSmaalet, saa at sige, til en 
geometri!? Figur, for at anvende Germctriens og Analysens OpfindelseS-Me- 
thoder derved. I Anvendelsen af disse Methoder kan han neppe tage Feil; 
men meget let kan det beende sig ved den omtalte Analysis af Sagen selv. Er 
Problemet mechanisk, skal altsaa med og mod hverandre virkende Krcefter ud- 
maales, da kommer det an paa, at opsoge disse Krafters Storrelse og Di
rection, saaledeS som de virkelig ere i Naturen. Her er det atter let at for- 
see sig i eet etter andet, da Naturens Virkninger stedse ere indviklede. Og 
man seer deraf, at den som igiennemtcrnker saadant et Problem, uden at folge 
Forgiengernes Spor i Blinde, kan faae Anledning til at rette noget hist eller 
her i Oplosningen. Af folgende Anmærkninger over oft bemeldte Problems 
bekiendre Oplosninger, vil det maaskee blive klart, at een etter anden Fejlta
gelse i Sagens Analysis har foranlediget Forfatterne deraf, til nt giere Muure 
stärkere, end virkelig behoves.

§♦ 4*
Vil man bestemme Styrken for de Muure, hvorpaa Sidetrykning har 

Sted, bor man i) faststme, hvor stor Jordens Trykning paa en Munr er, og 2) 
V b b z under-
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undersøge Hvorledes Muurenes Modstand er beskaffen. Over begge Matener, 
dog ifter den forste, har man forffiellige Bestemmelser, som her kortelig ffulle a« 
fores og bedommes.

t §♦ 5*
Ecfarenhed (cerer, at opdynger tes Jord antager af sig selv en Skraae- 

Hed, af en stsrre eller mindre Vinkel med Horizonten. Alle Jord P -rtikler, 
som danne denne Skraaehcd, cre paa den i Ligevagt og folgelig i Hvile; thi 
formedelst Tyngden strcebe.de at rulle ned langs den ffraae liggende Plan, men 
formedelst Rivningen giøres denne Kraft ti! intet. Opforer man nu (Fig. i.) 
en Muur ABCD ved Foden af saadan en Dynge Jord EPQC, saa har 
denne Jord-Masse og Mnuren ABCD intet med hinanden at giøre, og den i 
Triangelen AEG indkastede Jord-Masse er det alleene fom ffal opholdes eller 
understøttes, hvilket skeer dcels af den i Hvile vcrrende Jordmasse EPQC og 
deels af Mnuren ABCD.

§6.

Ester Oberst korgnas Forsøg, amager den allerloftste Jordart, nemlig 
Sse-Sandet, en Skraaehed, som gior en Vinkel nf 450 med Horizonten, og 
de mindre løse Jordarter fette sig under en Vinket, som er noget mindre. 
Lergger man nu disse Erfaringer til Grund for Beregningen over Muures 
Styrke, saa antages det allerufordeelagtigste Tilfalde, oa man har fra den 
Kant et at frygte for at Mnuren ffulde blive for svag. Paa Grund af dette 
have endeel berømte Forfattere, Vrigadeer Belidor, Professor A)pey i 
Franeker (<r), General Grcev Kinsky i Prag, Ingenieur Oberst Clasen i 
Christiania og Ingenieur Oberst Lvl'gna i Verona selv, ved deres Undersøgel
ser over denne Materie forudsat, at den Jordmasse, som imellem Jordens 
Skaaehed og Mnuren skal understøttes, indfluttes i den retvinklede Triangel 
EAC; De har anfeer denne Jord-Triangel for en solid Masse, der formedelst 

Tyngden

(fl) De fleeste af de her og andensted- anførte Afhandlinger over denne Materie finde- ind« 

førte i rNagazinet for Jngenieurer og Artillerister, hvoraf hidiudtU d Din» 

<te udkomne.
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Tyngden soger at bevcrge signed ad langs med Planen EC, formedelst Riv< 
ningen tildeeels forhindres i denne Bevcrgelfe og mcd Overskuddet af disse to 
modsatte Krcrfker virker paa Muuren AC. Uagtet disse overeenstemmende Be
tingelser har de dog erholdt temmelig forffiellige Resultater, ligefom de have 
betient sig af forfkiettige Methoder for at finde samme.

$■ 7.

Den anførte Forestitlingsmaade af Jordens Virkning imod Mimre, har 
ei vildet gefalde alle, som have arbeidet i denne Materie. Herr EdNplet 
en fransk Akademist, betragter den af sig selv staaende Jordmasse EPQE som 
sammensat af en Mcengde smaae Kugler, og bestemmer deraf Skraaehcden EC 
hvori den opdyngede Jord ftetker sig. Er nu Kuglernes Orden saaledes, at 
enhver Kugle hviler paa trende Kugler, saa bliver Skraaehcden den samme, 
som en Tetraeders Sideplan giør med Grundfiaden; er deres Orden der
imod saaledes, at enhver Kugle hviler paa fire underliggende Kugler, saa er 
Vinklen med Horizonten den famine, som en OctaederS Sideplan gier med 
den Plan, som deeler Octaedren i tvende lige store Pyramider, hvilke Vinkler 
ere begge — 701°. Men foruden at den Vinkel er efter de allerletteste Er
faringer for stor, gier disse Figurers Sidelinier ganske andre Vinkler med 
Grundplanerne; og man bliver alkfaa uvis, om vet skulde vare denne mindre 
Vinkel, eller hiin større Vinkel, hvorefter Jordens naturlige Skraaehed blev 
dannet; og hans Meening har derfor ingensteds funden Bifald.

§- 8.

Herr JngenienrKapitain Staahlfwerd har atter igien betragtet Sagen 
fra en ganske anden Side. Han anseer den mod en Muur opdyngede Jord 
for en Materie, der er i visse Maader fiydende. For at bestemme dens Flu- 
ditcrt eller Udflydnings Formue, beraaber han sig fornemmelig paa General- 
Lieutenant Baron Stuardts Forseg, som medgiver, at Forholdet imellem 
Skraaehedens Grundlinie og Heide ei er bestandig, fom i Almindelighed troes, 
men større ved de ringere Højder og mindre ved de større Høider, hvoraf da 
følger, at den mod Muuren trykkende Jordmasse indsimtes af en krum Linie, 
isteden for en Triangel. Rigtigheden af denne Sats beroer alleene paa Stuardts 

Forsøg,
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Forsøg, hvorom ingen tilstrækkelig Efterretning haves. Foruden del, ot Ud
faldet er faa regelmässig, som Naturens Svar paa Spersmaale igienncm Ex
perimenter sielden pleie at vare, kan disse Forssg et vcrre anderledes anstille, 
end ved at grave paa sieere Steder i forstiellig Dybde lodret ned i Jorden, for 
at erfare hvormeget deraf vilde styde ned og hvormeget der vilde blive staacndes 
med den naturlige Skraaehed. Men med faadan af Naturen sammenpakket 
Jord har man et at bestille, naar Bcklcednings Muure anvendes; Opfyldnin
gen bag ved Muren ffeer med los Jord, og hvormegen Kunst man anvender 
paa'at giere den fast, saa opnaaes dog vist ikke den naturlige Fasthed.

9*
Herr Gerlach, Professor ved Jttgenieur-Akademiet ved Wien, troet? 

at det hccle Sporsmaal om Jordens Trykning mod Muure er afgiort, naar 
man sammenligner den med Vandets Sidetrykning paa de Kar, hvori det ind- 
fluttes. Saa rigrig dette er, saa vanskeligt er det at bestemme den Koeffi
cient, hvorefter Jordens Trykning findes ud af Vandets, og det er aldeles ube- 
viisligt, hvad han antager, at Jordens Trykning er det Halve af Vandets 
Trykning. Omendstiont Oberste Clasen har siden beviist, at den Geflachste 
Tanke stemmer overeenS med den almindeligste ForestillingS-Maade om Jordens 
Trykning (§.6.), saa folger deraf dog et, ct den er meer overeenstemmende med 
Naturens sande Virkningsmaade, end den samme; thi de ere begge to kun 
Fictioner om Naturens Virkning, som tiene til at give Leilighed til derved 
at anbringe de mechaniste og mathematisteLcereScetninger.

§. io.
Endelig har den berømte franste Jngenieur-Kapitain Coulomb nyelig 

søgt, ar lage en Omstændighed meer i Betragtning ved Bestemmelsen af Jor
dens Trykning. Det er vel aldeles rigtigt, hvad han paastaaer, at dct er 
Rivning og Kohcesion tillige, som opholder den vertikal opdyngede Jord, naar 
Tyngden driver den ned ad, og at den foreenede og modsatte Virkning af disse 
Krcrfter, bestemmer den Deel af Jorden, som trykker paa Muuren. Han 
troer derfor, ot man her burde finde en krum Linie, ligesom i Almindelig
hed der, hvor faste Legemer brakkes, men naar det kommer til Anvendelsen af 

hans 
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hans Tanke, antager han med alle andre, nt den nedssydende Jordmasse bry
der i en ret Lune, Desuden finder han formedelst hans egen Methode, al 
Kohæsionens Indflydelse paa Jord-Trianglens Styrke, er saa ubetydelig, at 
den gierne kan scvtteS tilside, hvilket stemmer meget vel overeenS med det, som 
Erfarenheden lcrrer. Man feer det best ved Brecher, som findes cm Foraaret 
hist og her i de med Plackvcerk opsatte Fæstnings-Volde. Naar Fro
sten har frembragt Svrekker i Jorden, og den optoede Snee trukken sig deri, 
bliver ofte det udvendige af Volden 2 til 3 Fod fra Toppen indtil Foden losre
ven, og begynder at glide ned; men hvor stor og denne Masse kan vcrre, har 
jeg dog aldrig fundet, at den har sat sig meer end heist i eller iZ Fod, da den 
af Rivningen er blevet forhindret i al videre Bevcegclse. Er nu Rivningen 
stcerk nok ril at standse Bevcrgelsen, naar Kohäsionen allerede er overvundet, 
meget meer vil den overgaae Kohcrsionen, naar man indretter del saaledrs, at 
ingen Bevorgelse har Stad.

§.n.
Naar man da af de auferte Grunde kan lade det beroe ved den' fsrst- 

Meldte ForestillingSmaade af Jordens Virkning paa Muure, faa er det derncest 
SpsrSmaal, hvorledes Muurens Modstand er bessaffen, og hvorledes man 
ssal betragte den efter siatisse Principer. Ncrsten alle de forhen ncevnte For
fattere anfee Muuren fom en solid Masse, som er foreenet i dens Tyngdes Cen
ter. De antage videre, at Jordens Pression feger at frembringe deri en om- 
vceltsyde Bevcegelfe omkring den yderste Punkt i Foden, at den nivdstaaer denne 
Devcrgelfe med er Moment af dens Tyngde og Tyngde-Punktens Af
stand fra bemeldte Hvilepunkt. Denne Forestillingsmaade om MuurenS 
Modstand er unegrelig meget naturlig, og da Muurens Kohcrsion med Funda
mentet, saavelfom Frictione» paa samme, fom Lorgna og Bossut have fogt 
at tage med i Betragtning, her blive udeladte, faa har man ei at frygte for 
at Muuren ssulde blive for svag. Imidlertid synes dog Forestillingen om 
Muurens Omveltning omkring yderste Punkt i Foden ei at svare til det, fom 
Erfaring viser ved forfaldne Muure. Grav Klttsky har i Pardubiz seer en 
af Kalksteen ncrsten uden Fundament opført Mnur, som af Jordens Trykning 
var hen ved en Fod forsat, uden at tabe frei ringeste i dens vertikale Stikning;

Nye Saml. UB. Cc e Jeg
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Jeg selv har havt Lejlighed til at see en Marmor-Munr nedbrække, som stod 
paa nedramte Pale; da Grunden blev aabnet, saae man, at disse nedramte 
Pæle vare paa en betydelig Strækning veegen udad, og at MuurenS Forfald 
var en Folge af Fundamentets Afvigning fra Lodlinien. Saafom disse Erfa
ringer paa den eene Side viser, at man ved Beklædningsmuure især bor være 
varsom i Fundamentets Legning og i Muurenes Forbindelse dermed, saa kunde 
man paa den anden Side udlede deraf, at Jordens Trykning ei saa meget 
stræbte efter at omvælte Muuren, som at st'ybe den horizontal frem ad. Men 
af andre Aarsager, som jeg siden skak anfsre, vil der blive godtgjort, at den 
sædvanlige ForesiillingSmaade ikke desiomindre kan biebeholdes.

ir.
Efter at have igiennemgaaet Grundene, hvorpaa den statiske Theorie for 

Muure beroer, kommer jeg nu til deres Anvendelse. En af de fleeste For
fattere biefaldt Maade, ar fore Beregningen i Folge bemeldte Principer, er 
denne. Vægterne af den trykkende Jordmasse og den modsiaaende Muur ud
trykkes formedelst Jndholden af Trianglen AEG og Rectanglen ABCD, og 

om AC — 2, CD — L) saa er Triangel AEC — — og Munren ABCD
2

zzz az; men da en Kubikfod Jord Middelsort veier kun f af en Kubikfod 
Muurværk af Kampsteen og § af en Kubikfod Muurvcerk af brændte Steen, 

g1 r
saa bliver Jordens Vægt i forste Tilfælde — og i sidste — a2, eller naar 

3 12
man isteden for f eller J sætter ubestemt m, saa er den —. Naar videre

2

Jordens Vægt —, som er foreenet i Tyngde- Punkten F, forestilles igiennem 

FG og oplofts i de to Sidekræfter FL og FH, saa bliver FH eller den 

Deel af Tyngden, hvormed den gaaer ned langs med Planen EC =
2 * 2 

Den samme Trykning udover den imod den hældende Plan EC, og da Riv
ningen paa en hældende Plan under 450 er i af Trykningen, saa er den Kraft

Krast,
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Kraft, som forestilles under FH i de lo Sidekrafter FN og FI, saa bliver

Da MuurenS Vcegt az virker med Vcegtstangsarmen Z DC =z i z, saa er

kelse z — a/j = f a eller f af Heiden, og uaar den opfores afMumsteen er 
8//5

vens Tykkelse zr^a^Z. J—— rz o, 372 6 a.

§. 13.

Imod denne Beregning, som rr fort i Overeensstemmelse med Herr 
Gütlers Grunde, synes jeg, et man med Grund kan indvende:

1) At den paa Muuren trykkende Jordmasse antages sterre, end den 
virkelig er; thi drage- en Parallellinie tit Planen EC (Fig. 2.) igiennem den 
yderste Punrt i MuurenS Fod D, saa seer man strax, at den i Trapezet EPOC 
indfluttede Jordmasse ei biedrager noget til ar give Muuren en omvceltende Be- 
vcrgelse omkring Punkten D. Dersom den triangulare Deel afMuuren DCO 
blot bestod af Jord, saa vilde Trapezet EPOC og A DOC tilsammen hore 
til, den t Hvile vcrrende Jordmasse, og altsaa ei behove nogen Understøttelse, 
meget mere altsaa nu, da A DOC bcfiaarr af Muurvcerk, som har en stoerk 
Forbindelse med stt Fundament.

2) Indseer jeg ikke hvad man kan have havt sor Aarsag til ar antage | 
af MuurenS Heide ril Vsegrstangsarmen, hvormed Jordens Vcegt virker paa 
Muuren. Jordens Vcegt virker parallel med den haldende Plan EC og sis- 
der alrfaa i Direktionen FH paa Muuren i K. Antager man nu CK for 
Vcegtstangsarmen, hvormed Jorden virker paa Muuren, som den virkelig er 
det, saa bliver Jordens Virkning verved langt mindre, «uv den ester den au» 
sorte ReguingS'Melhode er.

S) ErCcc 2
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3) Er ogsaa Muurens Modstand noget mindre end den strdvanlig an
tages. Trianglen COD trykkes alleene af den i Hvile varende Jordmasse 
ned paa Fundamentet, og naar alksaa den hccle Mnnr fkulde omvcrlte sig om
kring Pmmen D, saa bliver dog denne Deel tilbage. Muuren maae derfor 
overbrydes efter Linien 00, som man ogsaa seer det ved forfaldne Muure(§.n.), 
og det er alleene den Deel gfMuuren ABDO, som med sin Vcrgt modftaaer 
Jordens Trykning.

Om AC s-ettes — AE ~ a, CD — CO zz z, fa« 
Z. Jndholden af den takkende Jordtriangel AOk zz: 

(a—z)2
Naar denne Pression

§. 14.

Naar Beregningen over Mnures Styrke udfores efter denne forandrede 
Forestillingsmaade, finder man, at V.uure kunde opftreS langt svagere end man 
scedvanlig gior.
«AOzzAP—a —

eller i Ligning med Muurvcerk — m

f-restilleS formedelst FG og oplofts i Sidekrafterne FL og FH, faa er den 

parallel med den hceldende Plan trykkende Kraft FH — og formind- 

fVet afFrictionen ™ — -— Denne Press-on falder paa Muuren i K, fore-
4A 2

stilles igiennem IX, og giver, oplest i parallele og perpendikuläre Sidekrcrf- 
_ _ _T- m(a—z)2 m(a—z)2

ler, den perpendikulcere Trykning paa Muuren MK zz; pr zzz — .

Vcegtstangsarmen CK, hvormed denne Trykning virker paa Muuren er — CO 

4- OK = z + . Alifaa er Jordens Moment zzz ---
3 3 8g. I— 5 jyj

x —— — — (a3—3az24-2z?). MuurensIndhold, ftm udtrykker dens 
3 24

z2 *
Vcrgt, cr zzzaz, og naar A DCO drages derfra — az---------og denne Vceg-

2
az2 „

tes Moment ~ —-------ßz3. Altfaa erholder man formedelst Ligheden af disse

to Momenter for Muure af huggene Steen (a5—3az24-2Z;) — | az2 

—o z', hvoraf folger z3 — V az2-^ a3zzzo, en kubistk Ligning, hvorafMuu- 

rens 
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vene Tykkelse z beregnes, naar tens Heide a indflettes, og for Munre af 
brandle Steene (a3—saz24-2Z3) — 4az2—§z3, hvoraf folger den 
knbiffe Ligning z3 — az2 + /4 a5 — o, fom giver z naar Muurens 
bekiendte Heide a indscettes. Er a — 20, faa er Muurens Tykkelse opfert 
as hnagene Steene — 4,5 Fod og af brcendte Steene — 5 Fod, derimod 
skulde den forste Muur efter deu i (§. 12.) anførte Beregning v«re 6,66 Fod og 
den anden 7,45 Fod tyk.

§-15.

Man har af meere end een Grund ei Aarsag til at frygte, at den an
givne Tykkelse skulde giere Muuren for svag. Jeg har i denne Beregning, 
som scrdvanlig, ei taget Muurens Modstand i Folge Kohcesion og Friktion i 
Betragtning, og altsaa har fanban en Muur allerede fra den Kant af en 
Overskud af Styrke, som ei er taget med ind i Beregningen. Derncrst er 
den efter forrige Beregning opferte Muur i Ligevoegt med den lsseste Jords 
Pression; men d t er sieldent, at man bygger paa den lofeste Jordart, og 
hvor man tresser den, kan man giere den fastere formedelst Plackocerk, og alt
fan har Muuren ogsaa derfor meer Styrke end den behover til den allerede i 
Anflag bragte Modstand, og folgelig er den efter disse Bestemmelser overfle- 
dig stark.

§. ^6.

Jeg har i de anførte Exempler antaget, at Muuren ffulde opføres lige 
tyk op og tub, eller foruden Skraaehed og Dossering, og fit a bor det ffee alle
tider. Jeg veed vel, at titan kan fpare noget ved at give den en Dossering; 
og naar man vil benene sig af denne Besparing, bor det ffee efter en Theorie, 
som Hr. Upey har faa meget vel udvikler. Men Befparinnen opveier langt 
fra ikke imod det Tab, som man lider i Muurens Varighed. Hvad enten 
Muuren opføres af huggene eller bramdte Steen, faa blive de ffraaes staaende 
Fuger faa meget udsatte for Atmosphcrrens Indflydelse, ot innn efter en kort 
Tiid seer GrcrS og andre Baxter vexe ud af enhver af dem. Man kiendcr den 
Kraft, hvormed Vegetabilierr Redder trange ind imellem Steene; og om 

C o o 3 denne 
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denne ei allene ftkadede Muuren, faa vilde dog formedelst V-'getabiliernes Fors 
raadnelfe enhver Fuge efter nogen Tids Forlob vcrre opfyldt med Muldjord iste- 
den for Kalk, og den udvendige Side af Muuren tabe sin Forbindelfe. Opfs- 
res Muuren af brandte Steene, da kommer endnu denne Omstcendighed til, 
at Arbeiderne blive nsdre ril, at give enhver Steen med Hammeren den 
Skraaehed, som den skal have paa sit Sted. Herved taber enhver Steen 
den haardere og tcettere Skorpe, fom den havde fra Bromdingen af, og en 
blödere Side udscetteö for Atmosphären- Indflydelse. Vandet indtromger let
tere i de«, og Frosten, som i vores nordlige Klima er saa farlig for Muur« 
y«rk, rager snart den eene Flise bort derfra ester den anden.

Geogra-
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Geographisk og Geometriff Beregning

over

S i«l l a n d,
dets Amters Indhold af Skovstrakning, Soeplan, betydelige Towe« 

mosers Overflade og ovrige Jorders Storrelse, med adstillige 
verpaa grundede Slutninger og Beregninger

ved

Niels Morville.

Lcrst i Videnskaberne» Soelskab den 12 April 1782.

den Geographiffe Landmaalrngs Forretning, hvorved de i Kaaberstik 
allerede aftrykte 4 Carter overSioelland ere efter virkelig Opmaaling op« 

tagne og ved Trigonometriske samt Astronomiske Observationer provede, har 
beständigen vceret bestyrer af dette Kongelig Videnskabers Selskab, nnder hvis 
Direction Opmaalingerne over Sicetland ere fra Aar 1762 til Aar 1770 fuld- 
forte; og jeg er deneeneste, der har vcrret ved Sicrllands Opmaakings Forret
ning fra dens forste Begyndelse indtil dens Slutning; formeener jeg at vare 
noermest forpligtet til at i denne lcerde Forsamling fremlægge en Geographifl og 
Geometrisk Beregning af det Slags, som jeg tvivler om at noget (EuropceifF 
Land har i alle Henseender fnldkomnere ar fremlcegge. Ei alleene ere Opmaa
lingerne med stor Noiagtighed udarbejdede, men tillige alle efter eens Maal, 
eens CarteMaalestok, samt eens neiagtig Plan og Forholds-Maade. De ere 
desuden rettede ved Hielp af de Trigonometriske Triangler, hvori ingen Vin

kels
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kels Feil overgaaer 5 Hoist 10 Secunder; og alt er med faa stor Nsiagtiqhed as 
Salffabets velfortjente Laudmaalec Cafpar Wedel aftegnet til Kaaberstikning, 
samt desforuden paa faadan Maade af Kauberstikkeren afstukken, at man ei kan 
have nogen Aarfag til at befrygte nogen Feil i Limirerne af de affattede Strcrk- 
eiinger.

Disse Beregninger over heele Siallands faavelfom hver AmtS Indhold 
af Skovstrcekning, Sseplnn, betydelige Torvmofers Overflade og ovrige Jor
ders Storrelfe m. v., som ved denne Afhandling fremlægges, har fornavnte 
Geographiffe Carter foranlediget mig, og man vil af de derpaa end videre grun
dede StatS-Oeconomiffe Slutninger og Beregninger erfare, at, naar deflige 
Beregninger i Tiden bliver fuldforte over heele Danmark, vil samme udgiore 
den forste vaftmlige Deel af en danff Stars- og Land-Occonomies Aritmetik. 
Hvorledes skulde et Lands Ager- og Engdyrkning, Skovplantning, ferff See 
Fifferies Anlag, Torveffiars Forsynlighed, Jorders Oprydning og Opbrud 
m. v. kunde inden stue vedberlige Grandfer efter det for heele Landet fordeelag- 
tigste Forhold opmunkreS og bestemmes, Nacingöveiene med FolkemcrngdenS 
Formeerelfe i Overeensstemmelfe dermed tilborligen udvides? uden at have de 
Talbestemmelftr, som jeg ved denne Afhandling fremlcrgger.

Om Beregningernes Noiagtigbed tor jeg forstkre, at de ere med al Flid 
og muelig Noiagtighed paa Geometriff Maade udarbeidede, ei farve end tvende 
Gange og den storste Deel tvende Gange, for at deels tage Middeltal af fieere 
Geometriffe Udregninger, deels og for at forvisses om Udflagenes Rigtighed. 
Og da disse Beregninger have varet et langvarigt msifonrmeligt Arbeide, og 
dette larve Salffabs tut varende Landmaaler Soren Bruun har varer rnig 
behielpelig ved disse Udregninger, ffylder jeg at navne ham for dene Salffab.

Ved de Geographiffe faavelfom Geometriffe Beregninger har man noie 
lagt Marke til Cartencs Indkrympntng, som foraarsages af Badning ved Af
tryk paa Kaaberpladen, da samme er heel betydelig, men dog overalt nasten 
eenSdan, saa at deraf ei oprinder nogen Urigtighed i Beregningernes Udflag.

Omendffiont man ved deflige Beregninger, uagtet al muelig Flid og 
Neiagtigbed anvendes, er i en uundgaaeltg Uvished af Breks Procent, saa 
ker jeg dog paastaae, at man har naaet den foruodne Geographiffe faavelfom 
Geometriffe Nsiagnghed og i sierre Grad end fom er erhsldet ved Hr. G. C.

Oeders
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Oeders Afvciningsmethode med den ndi Gellerts Metallurgie beskrevne 
Probeervcegt, hvis Beregninger findes indrykkede i Deutsches Muféum neun
tes Stück Sept. 1777, hvori han har tilfcrlles med disse Udregninger en Be
regning over Kiobenhavns Amts heele Areal-Indhold, bestemt i Geographiae 
Qvadratmiiles Maal efter Vtdenffabel'nes Scelffabs Carte over KiebenhavnS 
Amt; men da Amtft'icellet er paa SicrllandS 4de Deels Carte, hvorefter disse 
Geometriske Beregninger ere giorte, notere bestemt, bcfindeS deSaarfag For- 
fkiellen betydelig, fo tu ellers ikke havde bleven faa stor. Tilfalles haves og 
Beregningen over Amager Lands Indhold af Hr. Oeder beregnet til 0.905 
Geographiffe Qvadratmiil, men paa Geometrisk Maade beregnet til 1.045t 
Geographiske Qvadratmiil. Salt holm er af Hr. Oeder beregnet til 0.191 
Geographiske Qvadratmnl, men ved folgende Beregning vil famme befindes 
0.2460 Geographiffe Qvadratmiil. At alle de ovrige af Hr. O ed er efter 
Pontoppidans Carte giorte Beregninger ere ulige afvigende fra de Geogra-- 
phisse Opmaalings Carters beregnede Indhold er ei at undre, da Pontoppi
dans Carter ei overalt ere grundede paa virkelig Opmasling. Omendffiont 
Forffiellen mellem Hr. Oeders Beregning over Amager og Saltholm og de 
af mig fremlagte Beregninger, ei er aldeles ubetydelig, faa er del dog meere 
end man kunde vente, at Hr. Oeder har med en Probeervcrgt kunder bestemme 
sine Beregningers Udflag faa ncrr, fsm befindes, da Luftens Indstydelfe ved 
Areal-Udflag efter en Vcegtjckaal er aldeles moerkelig, og stedfe vil ftraarfage, 
ot Areal-Bestemmelfe ved Vcegtssaal maae befindes mindre end del paa Geo
metrisk Maade bestemte Udstag.

At de udi Kaaber stukne 4re Carter over Si«lland ere de, hvorefter mott 
sikker og noiagtigcn kan beregne faavel heele SiceklandS, fom Sicellands Amters 
Areal-Indhold m. m., tor jeg forsikre paa folgende Grunde: at de med stor 
Flid og Noiagtighed ere reducerte efter alle Concept-Cartene, hvis ulige store 
Indkrympninger og ovrige stuaa Feilere ved Hovedobjeklers Aftcetning efter Tri- 
gonomerrtsse Beregninger, famlet med Nonius forsynet Reductions-Instru
ments proportioned^ Inddeeling rettede, faa al de desaarfag udviife el rigti
gere horizontal Maal end Opmaalings Concept-Cartene, der ei ere retlede ester 
de Trigonometriske Operationer; desuden ere de, som forhen meldt, med 
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yderste Neiagtighed aftegnede til Kaaberstik, samt ved Kaabersiikningen udviist 
al vedbsrlig Agtsomhed.

At de specielle OpmaalingS Carter, som i Hensigt til Fcrlledffabs Ophcr- 
velse affattes, ei ere fortrinlige til desiige generale Beregninger over heele Sicel- 
land, derom er jeg fuldkommen overbeviist, da der ei paa sammengrcendsende 
Carter bliver bestemt Geometriffe Combinations-Puncter, hvorved det tene 
Carte kunde sammenfoies med det andet, hvilket ei har vceret Hensigten med de 
specielle oeconomiffe Carters Affatning, hvorudover man af dem ei vil kunde 
giere nogen noiagtig Generalberegning over heele Sicelland eller hver Amt ifcer. 
Desuden vil man i Anledning af Fcrllcdffabs Ophavelfe enten meget sildig eller 
neppe nogensinde erholde en fuldstændig Samling af de specielle Oeconomiffe 
Carter over heele Sicelland.

Beregningerne
over

Skovenes, Mosernes, Soernes, betydelige strrffilte Aers og svrige Jorders 
Indhold, samt totale Indhold af hver Amt i heele Sicelland, efter de fire i 

Kaaber stukne Geographiffe Carter udregnede saavel i Geographiff Qvadrat- 
miils Maal og 10000de Deele af samme, som og i Geomerriffe

Heele Kiobenhavns Amt med Ama-

Tender Land, hver Tsnde beregnet til 14000 danffe 
Qvadrar-Alen.

KiobenhavnS Amt.
Geographisi Maal. Geometrisk Maal.

Skovenes Indhold # • 1.1819 geogr. Qvadr.Miil. 118565 Tdr.

Mosernes # « • 0.1788 — — 17931 —

Soernes , * 0.3040 — — 30491 —

Af svrige Jorder paa Amtet • 7.6907 — — 771535 —

Amager Land t « 1.0451 — — 104845 —

Saltholm • t 0.2460 — — 2467Z —

ger vg Saltholm X 10.6465 — — 106305! —

Hirsch
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Skovenes Indhold #

Mosernes • »

Soernes $ •

Af øvrige Jorder paa Amtet 

Amters hele Indhold -

Hirschholms Amt.
Geographiff Maal.

i 0.6970 geogr. Qvadr. Miil.

0.0214 — —

0.0786 — —

t 1.5190 — —

2.1160 — —

Geometriff Maas. 

69925 Tdr. 

214Z — 

7881 — 

132325 — 

212271 —

Cronborg Amt.
Skovenes Indhold - • 2.2824 geogr. Qvadr- Miil. 22897I Tdr.

Mosernes » * ' 0.1337 — — 13415 —

Esserom Sse • «■ - 0.3138 — — 3148I —

Gurre og Ssedorg Sse m. v. - 0.1584 — — 1589 —

Af øvrige Jorder paa Amtet • 5 55-7 — — 556941 —

Amters hrele Indhold - * 8.4400 — — 84670 —-

Friderichsborg Amt.
SkovemS Indhold * 1 14629 geogr. Qvadr. Miis. 14675I Tdr.

Mosernes • » 0.2897 — —- 29065 —

Arresøet Indhold t - 0.7713 — — 77371 —

Kvrige SøerS Indhold 1 .0.1021 — — 10244 —

Af øvrige Jorder paa Amtet * 7.0652 — *— 708785

Amters hele Indhold - 1 9.6912 — — 97222 —

JagerspriiS Amt.
Skovener Indhold • 1 0.3950 gesgr. Qvadr. Miil. 3962^ Tdr.

Mosernes • » e 0.0374 — — 3755 ~

S«lsøe SøeS » » • 00268 — — 268Z —

Effilds SeS « e 0.0278 — — 27«i —

Ourøes samt Holmenes • O.277O — — »778| —

Af øvrige Jorder paa Amtet 8 26787 ----- — 26872^ —

Amrets heele Indhold -' 34427 — — 34537 ~
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Roeskilde Amt.
Geometrisk Maas.Geographisk Maas.

Skovenes Indhold < t 1.1026 geogr. Qvadr- Miil. 110615 Tdr.

Mosernes ♦ • # 0.0302 — — ' 323 —

Seernes - « * 0.0822 — — 824! —

Af svrige Jorder paa Amtet i 11.1117 — — 111472# —

Amtett heele Indhold : 12.3267 — — 1236615 —

Tryggevelde Amt.
Skovenes Indhold » ♦ 2.3167 geogr. Qvadr. Miil- 232415 Tdr-

Mosernes - • » 0.0487 — —■ 48 8i —

Soernes • - 0.0100 — — 1005 —
Af svrige Jorder paa Amtet • 9.5934 — — 96241 —

Amtets heele Indhold • .11.9688 — — 120071 —

Wordingborg Amt.
Skovenes Indhold # - 2-8313 øwør*  Äwibfr 28403! Tdr.

Mosernes • - - * 0.4750 — — 4765 —

Soernes » • 0.1198 — — 1202 —•
Af ovrkge Jorder paa Amtet « 11.7427 — — 117802! —

Amtets heele Indhold • 15.1688 — — 152173 —

Draxholms Amt tilligemed Verne.
Skovenes Indhold * » 0.2610 geogr. Qvadr. Miil *6185 Tdr°
Mosernes * - 0.1397 — — 1401I —

Soernes » - 0.0680 — — 682E -

Af ovrige Jorder « e 4.9127 — — 492843 —
Aintets heele Indhold foruden Herne 5.3814 — — 53986! —

Seiroe « , 0.2074 — — 2080# —

Nexelse » » v'0338 — — 339 —

HoldckL
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Skovenes Indhold • 

Mosernes - •

Seernes - -

Af ovrige Jorder paa Amtet 

AmtctS heeie Indhold *

Holbeks Amt.
Geographic Maal.

- 0.8514 geogr.Qvadr.Mill.

0.5694 — —

0.0040 — —

f 9.1694 — —

10.5942 — —

Geometris? Maas. 

854*4  Tdr. 

57,2i — 

40 — 

9*9875  — 
106231 —

Callundborg og Scebyegaards Amter, Holmstrup Sogn
inclufive.

Skovenes Indhold ♦ 0.6706 geogr. Qvadr. Miil. 67275 Tdr.

Mosernes • » 0-5438 — — 54552 —

Ssernes • • 0.3461 — — 3472 —
Af ovrige Jorder paa Amterne ♦ 9.6003 — — 96310 —

Amternes samtlige Indhold - li.1608 — — 111965 —

Skovener Indhold

Mosernes -
Ssernes -

2(f ovrige Jorder paa Amtet 

Amtets heele Indhold

Antvorffov Amt.
1.0857 geogr. Qvadr.Miil°

01000 — —

0.1379 — —

' 5-8448 — —

7.1684 — —

1089*2  ?dr.

10035 —

13832 —
58635 —

719135 —

Corsoer Amt foruden Gerne.
Skovenes Indhold • 0.7857 geogr. Qvadr. Miil. 7882 Tdr.

Mosernes - ♦ 00178 — — 1782 —

Ssernes « # 0.0828 — — 8305 —T

Af øvrige Jorder » * 6.4245 — — 644505 -----

Amtets heele Indhold fornden Verne 7.3108 — — 7334*5  —

Agersse og Egholm • 01289 — — 1293 —
Omse - • 0.0768 — — 7702 —

D d d Z Soroe
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Soroe Amt.
Geographij? Maal. Geometriff Maal.

Skovenes Indhold • 1.0426 geogr. Qvadr. Miil« 10459I Tdr.

Mosernes # » 0 2869 — — 2878 —

Soernes < • 0.2074 — — 2o8of —

Af øvrige Jorder pas 2(mtet - 2.8470 — — -8561 —

Amtets heele Indhold • 4-3839 — — 43979 ~

Ringsted Amt.
Skovenes Indhold • ♦ 1.2276 geogr. Qvadr. Miil 123154 Tdr.

Mosernes - • 0.0251 — — 2)lZ —

Soernes » * 0.1058 — — io6ii —

Af øvrige Jorder paa Amtet * 5.6349 — — 56529 —

Amtets heele Indhold * 6.9934 — — 701571 —

Moens Amt.
Skovenes Indhold paa Msen og Baagoe 0.6172 geogr. Qvadr. Miil. 61914 Tdr.

Mosernes , » 0.0982 — — 985 —

GserneS « • 0.0104 — -f- I04Z —

Af øvrige Jorder paa Msen, Eegholm,

Nyordoe og Holm • 3.6107 — — Z6222H —

Amtets heele Indhold • 4.3365 ~ ~ 435o3s —

Af anførte Beregninger fluttes, at heele Sioelland tilligemed underlig
gende Her, samt Møen (Bornholm og Hesselse nberegnet) indeholder 131.577 
Geographiae Qvadratmiile, eller det Antal: 1919980 Tønder Land afSkov« 
Mose- See- Ager- Eng- Bye-Plan, Veie m. v., hver Tønde beregne-t til 
14000 danske Qvadrat-Alen.

Skovftrcekningens Indhold udi Sicclland og Møen er 18.8116 Geogra- 
phiske Qvadratmiile, eller 188718 Tønder Land.

Alle betydelige Mosers Overflader udgisr 2,9958 Geographiste Qva- 
dratmiile, eller 30053 Tønder Land.

Af



M. Geographiff og Geometriff Beregning over Siatland. 399

Alle Soeplaner i Sicrlland og Moen udgior tilsammen 2.9296 Qvadrar- 
miile, eller 29388 Tender Lands Strcrkning; og alle svrige Jorder i Sicrlland 
og Moen indbefattende Ager og Eng, Bye- og Bygnings-Plan, fmaa nbctyde« 
lige Vandhuller, Veie, Aaer, Markefficrl, samt Grovker m. v., udgior tilsam
men 106.8402 Geographiffe Qvadrarmiile, eller ben Summa 1071821 Tonder 
Lands Storrelse.

Af adskillige specielle Carters Efterregm'ng har jeg med en Slags Rime
lighed kundet flutte, at man i det Hecke kan beregne Lande- og Kongeveie, samr 
Byeveie til en Procent af det Heele; Markveje til Z Procent, Grevter, Aaer 
ogMarkefficrlsalt som om alleGaardersJorder vare virkeligen udskiftede) til i| 
Procent af det Heele. Bye- og Bygnings-Plan til en Procent. Vandhuller, 
som hverken kan henregnes til Ager eller Eng, kan beregnes til en Procent af det 
Heele; folgeligen Lande- og Konge- famt Bye- og Markveje, Grovter, Aaer, 
Markestkicrl, Bye-og Bygnings-Plan, samt Vandhuller, tilsatnmen § Procent 
af det Heele, hvilket temmelig noie vil kunde passe sig i det Store, skiont det 
ei allesteds ved enkelte Byer vil befindeS overeesstemmende, og derfor et heller 
i andet Tilfalde bor anvendes end i folgende Henseende.

Da heele Sicrlland med Moen indeholder af Ager og Egn, Bye- og Byg
nings-Plan, samt Vandhuller, Veie, Aaer, Markskicrl, tilsammen 1071821 Ton
der Land, foruden Skove, Moser og Soer, men 5 Procent deraf, nemlig 
•53590 Tonder Lands Strcrkning, er efter rimelig Beregning Arealet af alle 
Landeveje, Kongeveie, Byeveie, Markveje, samt Grovler, Aaer, Marke- 
skicrl, Bye- og Bygnings-Planer, saavelsom smaa Vandhuller; bliver al 
Agerlands og Engbonds Jorder udi heele Sicrlland og Moen 1018231 Tonder 
Land. Men da man fra heele Sicrllands og Moens Indhold forhen har fra
dragen alle Soers betydelige Mosers, samt Skoves Indhold, saa kan og den 
ovrige Engbond, som er indberegnet med Agerlandet, ansees som HaardbondS 
Jord af den Beskaffenhed, at den med Tiden kan bringes under Ploven, og 
dyrkes som Agerland; saa at heele Sicrllands og Moens Jorder, fem enten 
allerede ere bragte under Ploven, eller herefter kan dyrkes som Agerjord, bels- 
ber sig til 1018231 Tonder Land haardbonds Jord.

Paa samme Maade, jeg har beregnet al Ager og Eng i Tonder Land, 
som indeholdes i heele Sicrlland og Moen, vil jeg og udregne al Ager og haard

bonds 
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bonds Ena, som indeholdes i hver Amt ifør; og da b findes, efter de forhen 
anmeldte Procents Afkortning, at der i Kiebenhavns Amt, Amager og Salt
holm iberegnet, indeholdes af haardbonds Jorder, Ager og Eng 85600 Ten
der Land. Udi Hirschholms Amt 12571 Tonder Land. Uoi Cronborg Amt 
52910 Tsnder. Udi FriderichsborgAmt aldt haardbonds Jord, Ager og Eng 
67334 Tonder. Udi Jcrgerspriis Amt 28433 Tonder. Udi Roeskilde Amt 
105898 Tonder. Udi Tryggevclde Amt 91429 Tonder. Udi Wordingborg 
Amt 111912 Tonder Land. Udi Draxholms Amt, samt Herne Seiroe og 
Nexelse 49118 Tonder. Udi Holbeks Amt 87388 Tender. Udi Callund- 
borg Amt, samt Sceebyegaards Amt, som formedelst AmtfkittlleneS Tvetydig
hed ere beregnede under et, haardbonds Jord, Ager og Eng, tilsammen 91495 
Tonder. Udi Antvorskov Amt 55703 Tonder Land. Udi Corsoer Amt 
63187 Tonder Land. Udi Soroe Amt 27133 Tsnder. Udi Ringsted Amt 
53702 Tonder Land. Udi Msens Amt alt haardbonds Jord, Ager og Eng 
34411 Tonder Land; hver Tonde som forhen beregnet kil 14000 Qvadrar-Alen.

Disse Beregninger kan og vare et Hielpemiddel til at udfinde, hvor 
mange Tonder Land af Ager og Eng man kan i Durksnit beregne til hver Tonde 
Hartkorn i hver Amt, saavelsom overhovedet i heele Sicrlland. Ved Bereg
ning har jeg befunden, at der til hver Tonde Hartkorn er overhovedet i Kioben- 
havns Amt af Ager og haardbonds Eng 74 Tonder Land. Udi HirfchholmS 
Amt til hver Tonde Hartkorn i Durksnit Tender Land. Udi Cronborg Amt 
n4 Tonder. Udi Friderichsborg Amt 10Z- Tender. Udi Jcegerspriis Amt 
8 Tender. Udi Roeskilde Amt nersten 9 Tender Land til hver Tende Hart
korn. Udi Tryageveide Amt 7 4 Tonder. Udi Wordingborg Amt 9/1 Ten
der. Udi Draxholms Amt til hver Tonde Hartkorn overhovedet Ager og 
haardbonds Eng 9Tonder. Udi Holbeks Amt ncrsten 85 Tonder. Udi 
CallundborgS og ScebyegaardS Amter ncrsten 8l Tonder. Udi AntvorffovAmt 
7i Tender. Udi Corsoer Amt 74 Tender. Udi Soroe Amt ncrsten 7/1 Ton
der Land til hver Tonde Hartkorn. Udi Ringsted Amt ncrsten 9/1 Tondec 
Land. Udi Moens Amt er til hver Tonde Hartkorn overhoveder io£ Tender 
Land af Agerland og haardbonds Eng.
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Naar Beregningen giores i Dmksnit for heele Siallaud og Moen, be- 
sindes, at der er ncrsten 8^ Tender Land af Ager og haardbonds Eng til hver 
Tonde Hartkorn.

Anmærkning. Det synes ikke at vcrre af Veien, at af denne Beregning 
qiore folgende Slutning, der efter mine ringe Tanker vil fortiene 
Opmcerkfomhed. Da der for hver Tonde Hartkorn udi heele Sielland 
er overhovedet 8A Tender Land af Ager og haardbonds Eng, kan 
famme belobe sig til 8 Tdr. naar de A Tender fcaregnes til Ind
ragt for Tienderageren. Af disse overblivende 8 Tdr. Land, be
regnede i Durkfnit til hver Tonde Hartkorn, kan efter den rigtige 
Landoeconomisse Dyrkningsmaade kuns den halve Deel vare i Brug 
til Agerdyrkning, da den ovrige halve Deel bor hvile, altfaa kan til 
hver Tonde Hartkorn over heele Sicrttand og Moen i Durkfnit be
regnet knns vare 4 Tonder Agerjord af alle Slags faavel beste fom 
mellemste og ringeste Sort aarligen i Brug, men da de Kongel. 
Skatter, samt Contributioner til Proprietcerene, Hoveriet indberegnek, 
kan sikker anscettes til 4 Rdlr. aarligen af hver Tonde Hartkorn, saa 
svares virkelige« af hver Tonde aarliq Udsted af Agerland eller haard
bonds Jord udi Sicrlland i Durkfnit 1 Rdlr. aarligen i Iordssyld 
(Extrassatten uberegnet). Denne Beregning kan end videre tiene 
til en noiere Bestemmelse af Forholdet imellem en holsteensk Plov og 
en sicellaudss Tonde Hartkorn.

Det kan i adssillige Statsberegninger blive til Nytte at udregne hvor 
mange Tonder Agerland og haardbonds Eng der overhovedet kan regnes paa 
hver Geographiss Qvadratmiil i hver Amt; da samme Beregninger kan vi
dere tiene til at udfinde et hver Amts faavel ncervarende som efter Udskiftningen 
tilkommende politisse samt Landoeconomisse Frugtbarhed. Ved Beregning 
befinder jeg, at der paa Kiobenhavns Amt er for hver Qvadratmiil 8075 Ton- 
dec Land af Ager og haardbonds E»g. Paa Hirfchholms Amt 5986 Tonder. 
Paa Friderichsborg Amt 6941 Tonder. Paa Cronborg Amt 6298 Tonder. 
Paa Roeskilde Amt 8609 Tonder. Paa Icrgerspriiö Amt 8362 Tonder. 
Paa Tryggevelde Amt 7633 Tonder. Paa Wordingborg Amt 7411 Tender. 

Nye Saml. II. B. E e e Paa 
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Paa Draxholms Amt 8771 Tender Land.. Paa Holbeks Amt 8244 Tender 
Paa Caslundborg og Scebyegaards Amter 8243 Tender Land. Paa Antvor
skov Amt 7845 Tender Land. Paa Corseer Amt 8425 Tender. Paa 
Soree Amt 6166 Tender Land. Paa Ringsted Amt 7671 Tender. Paa 
Meenö Amt i Durksnit 8002 Tender Land af Agerjord og haardbonds Eng; 
famt overhovedet er der for hver Qvadratmiil i heele Sialland 7743 Tender 
af Agerjord og haardbonds Eng.

Anmarkmng. Ved disse faavelfom foregaaende Beregninger er at agte, 
ar man ved de anfsrte Tender Land under Navn af Agerjord og 
haardbonds Eng forstaaer al den Jord, som hverken er begroet med 
stor Skov eller Underskov, ei heller Most- See- eller Vandplan, ei 
heller bruges til Veie, Grevrer, Markeskial, Aaer eller Bakke, 
ei heller ere Bye- eller BygningSpladfe.

Da man har beregnet al den Jord, fom i hver Amt kan henregnes tik 
Agerland og haardbonds Jord, desuden og har beregnet hver Amts heele Ind
hold af dyrkede og udyrkede Jorder, Skove og Soeplaner m. v. indberegnet, 
kan man bestemme Forholdet mellem den til Agerdyrkning brugbare Jord og den 
Jord, fom ei uden store Bekostninger kan dyrkes fem Agerland. Bed Bereg
ning befinder jeg, at Sksrrelfen af den brugbare og dyrkede Jord udi heele Sial
land og Mse, forholder sig til Storrelfen af den udyrkede Jord og Vandflade i 
Durkfmt, som 96 til 29 etter nasten fom gf tik 1; fa a at den brugbare og dyrkede 
Jordstrakning er nasten tre en trediedeel faa stor fom den udyrkede og tildeels 
til Agerdyrkning ubrugelige Strcekning. Paa famme Maade vil jeg beregne 
Forholdet for hver Amt ister; og da befindes for Kiobenhavns Amt Forholdet 
ncrsten som 4 ril 1. For Hirschholms Amt er Forholdet som 4 til 3. For Fri- 
derichsborg Amt er Forholdet som 67 til 30. For Cronborg Amt er Forhol
det som 13 til 8» For Roeskilde Amt er Forholdet ncesten som 6 til 1. For 
JcrgerSpriis Amt er Forholdet som 14 til 3. For Tryggevelde Amt fom 91 til 
29. For Wordingborg Amt som 14 til 5. For Draxholms Amt som 7 ti! r. 
For Holbeks Amt som 87 til 19. For Calluudborg og ScebyegaardS Amt i 
Durksnit som 91 til 20. For Antvorskov Amt er Forholdet fom 55 til 16. 
For Corsser Amt som 21 til 4» For Soroe Amt som 27 til 17. For Ring
sted Amt som 53 til 17. For Moens Amt er Forholdet som 34 til 9.

Naae
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Naar det er bekiendt, faaledes som i foregaaende er meldt, hvor mange 
Tonder Land der i Sicrlland med Moen kan dyrkes fom Agerjord, kan man 
deraf videre beregne, hvor mange fuldvoxne Arbejdere der kan kornfedes i heele 
Sicrlland med Moen, faasnart Fcrlledffab overalt er blevcn ophcrvet. Skiont 
paa endeel Speeder i Sicrlland dyrkes f Deel af Agerlandet og kuns j Deel hvi
ler, faa da det egentligen kuns er og burde vcrre Brug, hvor Jorderne overalt 
tre meget gode, og jeg ved Efterretning paa adffillige Steder hvor det er Brug 
har tillige befunden, at de f Deele af Agerlandet har ei udgjort metre end Z 
Deel af al Gaardens Jord, vil jeg kuns regne, at overhovedet den halve Deel 
af Agerlandet efter den beste Dyrkningsmaade bruges otti Aaret, faa der udi 
heele Sicrlland med Moen kan aarligen dyrkes 509115 Tdr. Agerland å 1400a 
Qvadrat-Alen, som beregnes at aarligen indbringe A Fald, hoiere kan ei reg« 
ties, naar der i Durksnit gieres Beregnrng over den gode og ringere Jord, samt 
frugtbare og »frugtbare Aar; da Amager Land efter temmelig noie Beregning, 
som jeg har grundet paa paalidelige data, opgivne afiroevcrrdige og kyndige 
M«nd, neppe har § Fold Afgrode i Durksnit af alle Slags Jorder, fem bru
ges til Kornfted. Naar Scrdekornet da fraregnes, bliver Jndtcegten kuns 4 
Fold, altfaa ffttlde heele Sicrlland med Moen kunde indbringe 2036460 Ton
der Korn af alle Slags, naar deraf § Deele beregnes at vcere Brod- og Fode- 
korn, Rug eller Byg, og den trediedeel Havre, kan heele Sicrlland med Moen 
beregnes ar indbringe aarligen ril Kornfede for Jndvaanerne 1357640 Tonder, 
og da man overhovedet kan for hver fuldvoxen Landarbejder regne 24 Tonder 
Korn, Rug, Byg ril aarlig Kornfede, saa kan heele Sicrlland tilligemed Moen 
aarligen kornfede 543056 fuldvoxne Landarbejdere. Omendffiont man vel ei 
kan paastaae, ar Fcrlledffabs Ophcrvelse og Agerdyrkningens Forbedring er 
bragt saavidt udi Sicrlland, ar sammes Korn-Afgrode ffulde vcere tilstrcrkkeliz 
til der beregnede Antal Arbejderes aarlige Kornfede, faa tor jeg dog forsikre, 
ar naar Jord-Falledffab engang er overalt i Sicrlland bleven ophcrvet, vil Lan
dets aarlige Korn-Afgrode blive tilstrækkelig ril det beregnede Antal Menneffers 
Underholdning.

Skulde man imod anførte Beregninger indvende, ar tn Deel af Kornet 
bliver ei ganske aftorffen, og ar desuden en Deel bruges til CreamreneS Fode, 
samt ar en stor Deel af de si-rllandffe Jorder er afringe Beffaffenhed, faa 

Ee e r man 



404 M. Geographiff og Geometriff Beregning over Sialland.

man i Ducksnit ei kan regne hoierc end 4 Fold, efter Udsceden, giver de forhen 
beregnede 509115 Tender Land, efter at Scedekornct fraregnes, det Antal 
i527345 Tsnder Korns Afgrode af alle Slags, naar deraf Dcele beregnes 
at vare Vrodkorn, Rug og Byg, men den tredie Deel Havre, kan heels 
Sicekland med Moen beregnes at indbringe til aarlig Kornfsde 1018230 Tender 
Korn, og naar deraf regnes 24 Tonde til hver fuldvoxen Landarbejder, kan 
Eicetlands og MoenS aarlig Korn-Afgrsde vare tilstrækkelig til Fede for det An- 
tal 407292 Mennesker. Der maatte altsaa i det ringeste udi Sialland med 
Moen kunde kornfedes fire hundrede tusinde Menneffer.

Paa ligedan Maade har jeg beregnet hvor mange Mennesker der efter 
et Iord-Feelledffab var ophcevet, kunde kornfedes i hver Amt i hcele Sialland. 
Ved Beregning har jeg befunden, at der da paa Kiobenhavns Amt maatts 
kunde kornsodes 34241 Menneffer. Paa Hifrchholms Amt 5028 Menneffer, 
Paa Friderichsborg Amt 26933 Menneffer. Paa Cronborg Amt 21164 Men
neffer. Paa Roeskilde Amt 42359 Menneffer. Paa Icrgerspriis Amr 
11374 Menneffer. Paa Tryggevelde Amt 36572 Menneffer. Paa Wor- 
dingborg Amt 44765 Menneffer. Paa Draxholms Amt 19647 Menneffer. 
Paa Holbeks Amt 34955 Menneffer. Paa Callundborg og S«byegaards 
Amt 36598 Menneffer. Paa Antvorffov Amt 22282 Menneffer. Paa 
Corfocr Amt 25275 Menneffer. Paa Soroe Amt 10853 Menneffer. Paa 
Ringsted Amt 21431 Menneffer. Paa Moens Amt 13765 Menneffer. - som 
kan kornfedes af Amtets aarlige Korn-Afgrsde.

Da man overhovedet regner 1936 Menneffer paa hver Qvadratmiil i 
de danffe Insuler, (*)  men Si«lland med Moen efter foranforte Beregning in
deholder 131/0H Geographiffe Qvadratmiike, ffulde MenneffcneS Antal vcere 
253691 Sicele ndi Sicelland og Moen. Beregner ment derimod Sicelenes An
tal efter P. Wargentins Regel af Fodes og Dsdes Antal, ffulde Menne

skenes

(*)  Dänisches Jndignatrecht und ånde»« Gegensiäitde der Staakswissrnschast, Hamburg 
1779.
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ffenes Antal i Sicrlland med Meen vcrre 241050 Sicele, foruden Kisbenhavns 
Judvaanere, og da deres Antal kan anfttttes at vcere 90000, bliver der rime
ligste Antal af alle Sicele i heele Sialland med Moen 331050. Jeg vil da 
til fslgende Beregninger antage, fom det rimeligste, at heele Sicrlland medKis- 
benhavns Anu, samt Moen har for narvcrrende Tid i alt 331000 Menn effer, 
indberegnede med alle dem som fra Sicrlland fare med Orlogs- og Handelsffi- 
bene, og da flnttes af foregaaende Beregninger, at Sicrlland med Aloen kan i 
det ringeste kornfede 76000 fleere Menneffer, end der er i Landet, samt at, 
naar Agerdyrkningen ved Fcelledffabs Ophcevelft og focnunftig Jordbrug bliver 
bragt til fin rette Flor, vil Sicrlland med Moen kunde koniske over 180000 
fleece Menneffer, end som der for ncrrvcrrende Tid leve og underholdes.

i. Anmærkning. Det ffal vcere mig kiert om nogen kan opgive en rigtigere 
Beregning over Folkemcrngden i Sicrlland end den jeg har anfsrt, da 
Dode- og Fodelisterne ere meget upaalidelige, og jeg treer ar fast ikke 
et eeneste Aars anmeldte Summer ere rigtige, end ikke paa mang
foldige Procent ncer.

r. Anmærkning. I Anledning af anforte Beregning over Menneffenes 
Antal, fluttet af det Antal, som kan beregnes for hver Qvadrat- 
miil, maae jeg giore folgende Bemcrrkuiug, der, faavidt jeg vced^ 
er af andre forbigasen; ar den fcedvanlige Maade at opgive Bereg
ningen af det Antal Menneffer der svarer til hver Qvadratmiil af 
Landet, er aldeles uefterrettelig, da famme ei kan tiene til at derpaa 
grunde nogen gyldig Statöstutning eller Beregning, med mindre 
man forud har fra Landets geographiffe Qvadralmiils Indhold fra
dragen Jndholden af de deri indbegrebne Soer, unyttige Vandste
der og Moser, thi naar de ffulde indberegnes i Forhold til Folke
mcrngden, saa ffulde man snarere have Aarsag til at indberegne Ha
vets O.vadratmiile, da der boer, saa at sige, Menneffer paa Ha
ver, men flet ingen paa de ferffe Soer etter bvndlsse Moser og Mo
radser.

AfE e e Z
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Af foranførte Beregninger kan man og flutte, hvor mange Tonder Latrd 
of Agerland og haardbonds Eng der udi Sicelland med Moen er til hver Men- 
nejke overhovedet; da man befinder at der i Durkfnit er 3 Tdr. Land å 1400a 
Qvadrat-Alen af Agerland og haarbonds Eng til hver en Si al, altfaa til hver 
Familie 12 Tønder Land. Jndberegnes tillige al Skov' Mose- Seeplan m. v. 
faa er der ncesten 4 Tonder Land ril hver Sicel. Da Amager med Saltholm 
indeholder 12952 Tonder Land af Ager, Eng, Bye- og Bygningsplan m. v. 
men paa heele Strcekningen leve omtrent 4000 Mennesker, flatted at der paa 
Amager er knap 3I Tonde Land saavel dyrket som udyrket Jord til hver Sicel, 
omendffiont endog Bye- og Bygningsplan, Beie m. v. deri er beregnet.

Ligeledes kan man og ved Hielp af anførte Beregninger udfinde, hvor 
stor Skovplan der er til hver Menneske saavelsom til hver Familie i heele Sicel- 
land med Moen og Kiobenhavn indberegnet. Ved Beregning befindes, at 
der er overhovedet til hver Menneske i heele Sicelland med Møen ncesten iz 
Tonder Land eller 7980 Qvadrat-Alen; og da i Almindelighed i Durksnit reg
nes 4 Mennesser paa hver Familie, er der ncesten 2| Tønder Land af Skovplan 
til hver Familie. Da en fuldkommen Bog ester Skovkyndiges Bemcerkmng 
udfordrer no danske Qvadrat-Alen, kan paa en Tonde Land eller 14000 Qva
drat-Alen groe 127 suldvoxne Boge, beregnes hver overhovedet i det ringefie til 
6 Favne Brcende, faa indbringer en Tsnde Skovland begroet med fuldvoxne 
Boge i det ringeste 762 Favne Bogebrcende; men da en Bogs Alder regnes 
igo Aar, faa fan man af hver Tonde Bsgeskovs Land kuns aarligen regne 
t|q Deel af det Heele, altfaa bliver en Tonde Bsgeffov-Lands aarlig Indtage 
det Antal 4/0 Favne Bogebrcende, hvoraf fluttes, at, naar heele Sicelland- 
med Moens Skovplan bestod overalt af Bøgeskov, blev der overhovedet til 
hver Familie i Sicelland med Moen og Kisbenhavn indberegnet aarligen 9I 
Favne Bogebrcende. Heraf tør jeg fimre: at naar SiceIlands Skovplan, af 
den Størrelse som den befandteS før Aar 1770, bliver saa vel vedligeholdt og 
med faa fornuftig Oeconomie behandlet, at hver Tonde Lands Strafning eller 
14000 Qvadrat-Alen indbringer i hver 180 Aar i alt 127 fuldvoxne Bogetrceer 
eller i Durkfnit aarligen 4/5 Favne Brcende, vil Sicelland kunde forsyne fim 
Jldstceder med sin egen Brcenvsel, og snarere blive fornødent al oprydde Skov

jord
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jord til Agerbrug, end at udlcrgge meere Jord til Skov. Denne Meening be- 
krcrftes ydermeere, tinor man betragter den Mcrngde Tervefficrr der er udi 
Sicelland. Efter feranforte Beregninger veed man, at de betydeligste Mo
sers Storrelfe udgior 30053 Tender; tinor A Deel heraf anfees udygtig tik 
Tervefficrr, bliver der i Sicrttand og Moen tuns 27048 Tender Land dygtig 
til Tervefficrr, hvoraf videre beregnes, ot der fer hver Menneske overhovedet 
i Sicelland med Meen er //t Tender Lands Tervefficrr, eller ncrsten tiTdr. Land ; 
altfaa for hver Familie i Durkfnit fff Tender Land eller ncrsten 2| Skieppe 
Lands Tervefficrr, fan at der overhovedet til hver Familie i Sicrttand med 
Meen kan regnes aarlig Brcrndfek af sK Tender Skovland, famt f Skieppee 
Tsrvefficrrs Land.

Under«
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Underretning
om

Mineralske Sundheds-Vande 
rscrr Krens Kildevand paa Sondmor 

af

H. Ström.

§. r.

ra den Tid jeg begyndte at loegge mig efter Fædrenelandets Naturhistorie, 
har jeg ikke forssmt, at have Agt paa Vandene, som en vigtig Deel

deraf, kunde og ikke tvivle paa, at et Land, saa fuldt af Mineralier, maatte 
frembringe en Hoben Mineralske Vande, saafom baade Fornuften lcrrer, og 
den store Naturkyndige Plinius rettelig har sagt, at Vandene i et Land ere af 
samme Beskaffenhed, som Jorden, de siyde igiennem. Imidlertid vilde det 
i lang Tid ikke lykkes mig, herudi at opnaae hvad jeg sogte. Jeg fandt vel 
Vande, som i Reenhed og Klarhed kiendelig adskilte sig fra de ordinaire; jeg 
saae, ved at igiennemblade Natnrkyndigcs Skrifter, at samme med Rette for- 
rieneNavn af Sundheds-Vande, og kan bruges mcd Nytte mod adskillige 
Svagheder; men Mineralske Snndheds'Vande, og hvor famme vare at 
finde, blev mig endnu stedse en Hemmelighed, og endskient jeg engang var 
kommen det temmelig ncer, i det jeg prsvede det ovenpaa de saa kaldte Svarte- 
Depler (vitriolske Myrer, hvoraf Svcrrte tages ril Vadmel) staaende Vand, 
og fandt samme Jern- og Vitriolhaltigr, saa stod mig dog dets Ureenhed for 
Oinene, ei betænkende, ot samme i fin Kilde og Udspring maatte befindes af 
langt «dlere Art, end for Dagen, hvor det er udsat for Luften og Tilsiod af 
ureene Myrevande. — Sagen stod saa hen i nogle Aar, da jeg imidlertid 

ssrev
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ssrev derom til andre, alt i det Haab, at de paa andre Steder maatte være 
ot finde; men o(t forgieves, hvorfor jeg nev (len havde ladet alt Hand fare. 
Men fte! Accidit in punéto, qvod non fperatur in hora. De 
fleste Opdagelser have ikke haft uden ganske tilfældige Anledninger til Grund; 
faa gik og her til. Jeg havde boet 4 Aar paa ArenPræstegaard, uden at 
vide af en Brønd eller Kilde, som ikkun laae 100 Skridt fra min Boapæl, og, 
fordi Elven laae nærmere, ikke blev brugt, uden af en Huusmand, hvis Huufe 
stode t«t derved; ligesom og Creaturene, ifcrr Hestene (sock ikke gierne drikke 
uden dct reeneste Vand) pleiede at fege derhen. Da jeg nu engang gik der for
bie, medens samme Huusmand var i Arbeide med at rense denne Brond, traadde 
jeg nærmere til, og fandt Vandet gansse oprørt, foruden det at en Hoben Oon- 
ferver, som havde lagt sig ovenpaa, gav det et flet Udseende. Jeg spurgte 
derfor, om han pleiede at drikke et Vand, som var saa nreent, og fik til Svar, 
at der var saa reent og sundt et Vand,, som man kunde forlange, hvilket jeg 
felv skulde fornemme, naar det kun fik sat sig. Denne Forsikkring, tilligemed 
den brune Jord, jeg mærkede omkring Kildens Bredde, samt den Hinde af 
adskillige Farver, som viiste sig ovenpaa, giorde altsammen sit til at opvække 
min Agtsomhed. Kort, jeg befluttede at prove Vandet, naar det var blevet 
klart, som og skoede faae Dage efter, da jeg befandt virkelig, at det var af 
den Art, jeg saa længe forgiæveS havde sogt. Jeg kan ikke sige, hvor meget 
mit Sind ved denne Opdagelse blev oploftet til Gud al GodhedS Kilde; thi 
endffiont jeg nok faae, at det ei kunde regnes blant de stærke Mineralske Vand, 
faa var jeg dog oieusynlig kommen paa Sporet, som gav Haab, at denne Op
dagelse vilde give Anledning til mange flere, ikke at tale om, at Kildens Be
liggenhed lige ved min Gaard, gav den i Henseende til mig en stor Fordeel fran« 
for mange andre. Mig fattedes kun notere Underssqning og Forssg, fim det 
beste BeviiS i Sagen; men samme indfandt sig og cfterhaanden, og giorde 
mit Haab saavelsom Fornoielft vel grundet, hvilket jeg vil give mig den 2Ere 
at fortælle, naar jeg forst har bessrevet Kildens Beliggenhed og ScedetS Si
tuation.

§. s.
Kilden, fem jeg af Hrcn Præstegaard, hvor den findes, vil kakde 

Arens Kildevand, ligger kun en Snees Skrid fra Soen eller den forbilebende 
Nye Saml. IT. B. Fff Vd!- 
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Voldens Fiord/ paa en jevn eller ganske lide! haldende Mark, der vel holder 
sig fugtig formedelst det nedstydende Vand, og bar ei synderlig GraS, men dog 
ikke er myret eller moradsig. Et ioo Skridt derfra i NO. reifer sig en Bakke 
eller Jordhoi, der vel er grcrsriig uden til, men, fom det synes, steenig eller 
biergagtig i Grunden, hvorefter Marken uden nogen kiendelig Ujevnhed gaaer 
nogle looo Skridt fort til de Bierge, som omringe Dalen, og giøre en Bue 
fra N. til 8. saaledeS, at en Elv, som kommer fra et i Ost liggende Vand, 
omtrent en Fjerding Miil fra Seen, deeler Dalen i to Deele, ved at tage sit 
Leb fra 0. til V. Paa begge Sider af Elven er Marken smuk jevn, ffism 

noget hcrldende, og giver de Gaarde Haldkildvig paa den N. men Aren og 
Rodset paa 8. Side, en smuk Beliggenhed, foruden det, at den hele Nordre 
Side af Elven og Vandet har adffillige smukke Bøndergaarde liggende heil op 
i Fjeldet; hvilken Forandring af feersk og salt Vand, Elv med Sav- og 
Møllebrug, Skov af Birk og Fyrer, samt jevne Marke og heit op i Fjeldsiden 
liggende Gaarde, alle liggende som i et Amphitheatro fra N. til V., giør 
Egnen til een af de smukkeste paa Sondmør. Ligesom nu Dalens og Elvens 
Strikning falder fra O. til V., faa maae man forestille sig Kildevandets Lob 
i en Linie, som overfficrr samme i NO. og SV. At dette saaledeg forholder 
sig, ffulde man have ondt for at viide, om ikke Kilden selv gav nasten uimod
sigelige Beviis derpaa. Thi først sees Kildevander 5 Qvarteer højt i Jorden 
øjensynlig at oppcrbke fra NO.; omtrent 20 Skridt nedenfor, altsaa teet ved 
Flodmaalet, spinger det igien op for Dagen, lige derfra i SV., og ovenfor 
i lige Linie derfra igien nemlig NO. giver den sig atter paa to Steder tilkiende, 
først ovenfor forommeldte Bakke eller Hsi i en Myr, som ligger 300 Skridt 
fra Soen, og akter omtrent 100 Skridt derfra i NO. paa en liden Holme i 
Elven. Da nu Vandet paa alle disse Steder efter Prøve forholder sig eens, 
undtagen hvad Forandring Soevandet paa det eene Sted, nreene Myrevande 
paa det andet, og Elvevanbet paa det tredie Sted kan foraarsage, og da alle 
disse Steder tillige ligge i lige Linie, som sagt er, kan man ikke vel tvivle paa, 
at jo Kilden overalt er den samme, og da den øjensynlig ligesom Skridt for 
Skridt narmer sig alt mere til den i NO. liggende Fieldstrcrkning, at den jo 
derfra maae have sin Oprindelse. Vel har jeg i Fieldet selv ikke fundet noget 
Tegn til Jern eller andre Mineralier, endffivnt jeg engang anvendte nogle Ti-

mer
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mer paa at sege derefter; men om end Sagen var tilstrakkelig underfsgt, som 
den dog ikke er, bor man dsg ikke af saadan Mangel paa udvortes Anfogning 
flulke, at Fjeldet ganske mangler Mineralier, Helst Jern, som her er saa al
mindeligt, at vel neppe noget Field er blottet derfor. Desuden mcrkede |?g 
engang, da jeg var ovenpaa Fjeldet, at de fleste Myrer og Sumper havde en 
blaa Hinde paa Vandet, som er Tegn til, at Fjeldet endog overft oppe ikke er 
srit for Mineralier.

§. 3.
Esterat have viist Kilden« Beliggenhed, maae jeg nn videre berette (hvad 

dens Skikkelse angaaer) at jeg, ved at ese den tom, befandt den omtrent en 
Alen bred i Tvermaal, og 5 Qvarteer dyb. Jorden deromkring bestod forst 
af en brun eg feed Ocher, hvortil ellers ikke mcerkedes ringeste Tegn, enten i 
eller over Jorden, men allene rundt om Kildens Bredder, fom tydelig visir, 
at Vandet forer denne Jord med sig felv og farter delt om sine Bredder. Hvor 
Ocher-Iorden, der var omtrent et Qvarteer dyb, sflod, fulgte et noget bre
dere Lag af fort vitriolij? Jord af en meget skarp Lugt. Resten, fom giorde om
trent 3 Qvarteer, bestod af grov Sand og Leer blandet, og jnst hvor samme 
aflod i Grunden, saaes, som fagt er, en tyk Vandstraale oppceblende fra NO. 
Der var og Hullet eller Kilden noget videre end ovenfor. Iordmonen rundt 
omkring Kilden, i et Par Alens Vidde, giorde af Naturen en grcrsriig Op- 
hsielsi, fo 111 temmelig forebyggede Tilflod af vilde Vande, og denne Opheielfe 
syntes at vare soraarfaget, deels af Vandets starke Lob, fom har drevet Mar
ken i Vciret, deels og af den Urt Trifolium aquaticum, fom voxte her 
meget hyppig, og hvis tykke Redder faa stärkt havde fammenbundet Jorden 
rundt om, at man neppe var i Stand til at faae en Spade ned (*).  Den 
forommeldte brune Acher og forte vitrioliffe Jord var og ganffe igiennemvavet

(*) Da ben Urt gemeenlkZ voxer, hvor der er Mineralsk Vand og Ocher i Grunden, 
er det ikke at undre, at dens Blade gemeenlig etc rustede paa undre Side; og 
da ben- Redder binde Marken saa tat tilsammen, kan man deri finde Grund til 
det, de Asiaudste Reiscbeskrivere berette, at Islanderne altid vove at ride over 
Myrer, som med denne Urt ere bevoxede.

Fff 2 af
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af samme Redder, og pcm alle de Skeder, hvor denne Vandkilde opspringer 
Her paa Gaarden, der har jeg befundet Marken omkring af samme Beskaffen
hed. Her seer man nu Beskaffenheden af denne Kilde, omtrent som den kom 
fra Skaberens Haand. I det mindste har vel Kunsten intet giort derved, 
uven nu og da at rense og udvide den; og det jeg har lagt til, bestaaer kun 
deri, at jeg har ladet bygge et Skiul over den, fom et til begge Sider hcrldende 
Huuetag, med et Hul og en dertil passende Luge paa den eene Side. I Ste
den for ar scrtte den med Steen, som jeg vilde lade beroe, indril jeg havde er
faret dens Kraft, lod jeg Hullet udvide, og en Tonde nedfcrtte deri, med er 
Hul i der overste, og eu Trcrerende fra Hullet, fom giver Vandet Udlob ril 
Stranden. Dette har jeg hidindtil fundet tilstrækkeligt, hvorfor jeg hidindtil 
ikke har nogen Forandring deri; og fkiontjeg engang faldt paa de Tanker, at 
jeg derved mere havde forringet end forbedrer Vandets Kraft, af Aarfag, at 
jeg fandt samme svagere siden end nogentid tilforn, saa kom jeg dog siden under 
Veir med, ar det var en Vildfarelse, og at derimod den rette Aarsag var denne, 
et Lugen nogentid havde staaet aaben i Regnvejr, og at dette Vand, som andre 
Mineralske Vande, i visse Slags Veir baade af sig selv oprores, og viser en 
ringere Krast, fom dog strap ved Veirets Forandring ophorer igien.

4.
Vandet selv angaaende, da har det, som jeg tilforn har viist, en sted 

Hinde afadstkillige Farver ovenpaa, og rundt om en brun og fecdOcher-Iord, 
siom nu har opfyldt Renden og den Groft, som gaaer derfra ned til Soen, og 
altsaa udgydes af Kilden i stor Marugde. Den samme, engang rystet i en 
Metalstee, blev sortebrun med endeel glimrende Partikler; en anden Gang ry
siet i enJernffec, nakkede Magneten temmelig store Klumpe deraf. Krudlug- 
ten og Blcrkfmagen ere derncest de udvortes Egenskaber, som meest adskille 
dette Vand fra de almindelige. Den forste er gemeenlig saa stark, helst naar 
Vandet flrrmpeS af et Glas i et andet, at man, ved at lugte dertil, ffulle 
tcenke, man holdt Ncefen for en Bossepibe; og dette viser, at den Mineralske 
Geist er i dette Vand temmelig stcrrk, saa det maaskee deri overgaaer mange 
andre, der kan have en rigere Gehalt af Jern og Salt, og dog besidde rin
gere Lcegekrorfter. Blaksmagen er i klart Veir (helst Frostvejr om Vinteren) 

nicest
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meest starp, maaffee fordi Vandet da er meest reent og ubeblandet. Til an
dre Tider er Smagen ikke saa kiendelig, dog Har jeg market, at Fruentimmer 
«asten altid finde den, og at de fleste af dette Kien, som have smaget Vandet, 
have vidst at beffrive dets Smag som af Blak, endog uden at vide, at det 
burde saa vare. At det luftige eller atheriffe Vasen ikke heller savnes deri, 
kan ei allene markes af de mange Bobler og Perler, del fletter fra, naar der 
oses af et Kar i er andet, men og af dets starke Susen og Piben, naar det 
lange har staaet tilpropper i en Bouteille, og Proppen langsom trcrkkeS op, da 
det giver en Lyd fra flg, som naar Vand i en Theekiedel begynder at kaage. 
At der foraarsager Hrhed i Hovedet og Riven i Lemmerne, naar man forst be
gynder at drikke deraf, og ei er bleven vant dertil, behover jeg vel ikke at er
indre, siden samme, saavidt jeg veed, er hos flige Vande flrdvanUgr. Me
de sadvanlige Reagentia forholder der sig saaledeS:

1) MedPulv. gallarum &Theæ viridis giver det fsrst en violet, siden
en brun Purpurfarve, colorem fufco-purpureum.

2) Med Syropo Violan en Soegron Farve.
3) Med Lakmus eller Turnefol en violet Purpurfarve,
4) Med Pulv. Coccinellæ en sortrod Farve.
5) Med Sacchero Saturni bliver det Melkefarvet hvidt.
6) Med Mercur. fublimato uforandret, da Mercurius falder i store

Klumpe paa Bunden, og en feed glindsende Hinde fattet sig ovenpaa.
7) Med Kobber-Oplosning af Skeevand, lysblaat.
8) 9) 10) Med Oleo Tartari per deliqv.l (den Hvide) Spiritu falis

ammoniac, og Spiritu Vitrioli ganst?e uforandret, dog naar der 
Glas, hvori forste Species wir kommen, holdtes imod de andre, 
viiste det sig mere hvidt eller gulagtigt.

11) Med Solutione argenti (efterD.LangesForffrifti HansLcrre om 
de naturlige Lande) forst blaat, siden rodgraat, med et rodbbaae 
Sediment. Lades der over 334 Draaber i et Glas, da fatter sig 
over det rodblaa Sediment en brun Hinde, og Ocheren viser sig som 
lysebrune Partikler, svammende i det rodgraa Vand, hvilke ellers 
ikke komme tilsyne.

ForFsf 3
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For Resten er Vandet meget klart at see til, undtagen naae Luften er 
taaget, og det lange har regnet, da det bliver noget uklart af nogle hvide Par
tikler, fom sees svemmende deri. Ellers mærker man og, naar det holdes 
imod andet reent Vand, at det holder sig lidt hvidere. Insecter har jeg, end 
ikke under Forstorrelses-Glas, kündet mærfe deri; men i Ochcr-Iordcn derom
kring opholder sig Silpha aquatica i Mcengde, ligesom og Iordmadiker, item 
en Larva mufcarum, uden Tvivl Mufcæ ungulatæ, som, medens 
Vandet stod aabent, saaes gaaende derpaa i Mængde, og syntes at sinde en 
særdeles Smag i den ovenpaa svænmiende og af adskillige Farver spillende Hinde 
Endelig ffulde jeg og anmærke, at Vandet giver al Slags Thee, dog helst 
den ordinaire brune Thee, en brunrod Farve og more piqvant Smag. Oven« 
paa sees nu, ligesom og paa det blotte Pand, naar det er kaagt, et Slags 
fttnt Stov, som efter 2). Langes Observation er Selenit. (*)  Desuden 
fsrer Thee af dette Vand et Slags Fedme med sig, som gior, at det glider 
lettere ned, falder behageligere at drikke og betager den O.valme, som anden 
Thee foraarsager hos nogle, helst Modersyge, hvilke sidste Virkninger dog 
fornemmelig bor tilffrives Vitriolen og Saltet, som endnu er deri.

(*) Dct andet Kendetegn samme Autor angiver, at den, naar Vandet er uddanrpet, 

liager ovenpaa den overhlevne Jord, fom et Skov, der kan biases of, der har jeg 
ligeledes ved dette VanbS Uddampning observeret, men da Uddampningrn, i Man
gel af btqvemmere Redskab, maatte forrettes i en Grube, fom et kan holdes fa a 
vel tillukt, at jo noget Fsn af Ilden famlcS deri, fom ftdcn maae blsefes bort, har 
har jeg ikke kundet faae Geleinten opsamlet.

§. 5.

Af foregaaende Prover sees, at Arens Kildevand er et ikke meget 
stærkt Saliniff Jern- eller Staalvand. Saalcdes viser lste Prove, at 
der er Jern deri, hvilket og stadfæstes deraf, at visse Klumpe af den restcde 
Ocher-Iord trækkes af Magneten, som for er vii-st. Den sure Vitriolgejst for- 
raadcr sig ved Lugten og Smagen, og bevises desuden af gdie Prove. At 
det indeholder en god Deel luuvagtigt (alcaliff) Salt fees af 2den og ilte Prove; 
ja af den 7de maae siurtes, at deri og fa-a indeholdes noget flygtigt alcaliff 

Salt, 
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Salt, hvorimod Zde, yde og lobe Prsve viser, at Vandet er frit for Kobber, 
Kalk og andre Ting, som ere Sundheden fikadelige. Men at viide, hvilke 
Ingredienher et Vand indeholder, er ikke nok. For at domme om dets Var- 
die, bor man og kiende Qvanliteten og Forholdet deraf. Til den Ende har jeg 
nogle Gange ladet Vandet aftyge eller uddampe, og opsamlet den brungraa Jord, 
som blev tilbage. Det ferste, jeg foretog mig med den, var at betragte den 
under Microftop, da jeg med Forneielfe fik at fee det adskillige Slags Salt, 
som indeholdes deri, hvoraf noget var blankt som Crystal, det meeste merkt 
som Alun, og endnu noget mere igiennemfigtigt, allfammen i rundagtige og 
kantede Stykker uden bestemt Figur. Intet af alt dette lod fig oplose i Skee- 
vand, meu fik kun udenpaa en rod Farve deraf. Derimod fandt jeg og i tem
melig Mcengde et andet Slags Salt, der af Skeevand lod sig strap oplose med 
st vrk Brusen, og samme saae deelö ud som ftint og sammenløbet Pulver, eller 
Rimfrost, deels, men kun sielden, som finale lange og meget klare Crystaller, 
hvilket altsaa var alcaliss. Desuden mcerkedes og en stor Deel alcalisk Jord 
af hvid Farve, som med Skeevand viiste samme Prove. Vcegten af den brun
graa Materie, hvori alt dette indeholdtes, var ulige, ligesom Vandet hasti
gere eller langsommere blev aftyget, som sees deraf, at jeg engang af 4 Potter 
Vand, Halvparten indkaagt og Halvparten aftyget, ikkun fik 7 Gran, en an
den Gang ligesaa meget Vand, mere langsomt aftyget, 10 Gran, fikiont jeg 
igien til andre Tider ved samme Behandlingsmaade har fattet mindre, hvortil 
jeg ikke veed den rette Aarsag. Efterat Saltet var udtrakket ved en Luud, som 
jeg satte derpaa af destilleret Elvevaud, veiede den tilbageblevne Materie, vel 
tørret, begge Gange omtrent Gran, derimod fik jeg af Luden, da den var 
bleven indkaagt og inspisseret, ikkun 2 Gran lerret Salt, der saae brunt ud, 
men lod sig fuldkommen oplose i Vand. Forste Gang, da jeg oplost*  Saltet 
i Vand, og prøvede det med Solut. argenti, fik jeg en red Teglsteenfarve, 
anden Gang, da jeg gav Luden 2 diverse Opkaag, og prøvede det Salt, som 
kom ud ved hver, fandt jeg, at da det af forste Opkaag gav en rodguul Farve, 
med et rodt violet Sediment, viiste det andet en work Pnrpurfarve med et lige# 
saadant Sediment. Siden stumpede jeg begge tilsammen i eet Glas, og fik 
derved samme rode Teglsteenfarve, som af forste Forsog, hvoraf jeg saae, ot 
Saltets Art begge Gange var den samme, og gav kun adskilte Couleurer, saa 
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lcenge det var separeret. Men jeg har tilforn sagt, at den overblevue Jord, 
da den var torret, ikkun vciede ZZ Gran, og SaKct kun 2 Gran, felgclig 
fattedes meget i, at alt Saltet ved denne Omgangsrnaade var bleven udtrakket, 
og jeg kunde ikke andet siutte, end at meget var bortfloiet ved Kaagningen. 
Jeg maatte derfor forlade denne Omgangsmaade, fem var tagen af Boerha- 
ves elementis chymiæ, hvor han handler om at udtrcrkke Salt af Urter
nes Aste, og betjente mig siden af en anden, fom en kyndig Ven underrettede 
mig om, og var af folgende Beskaffenhed.

Jeg lod ligesom forrige Gang 4 Potter Vand afryge i en reen Gryde, og 
fik decaf kun 6Z Gran overbleven graabrnn Jord, hvorpaa jeg flog destilleret 
Vand i den Mcengde at det stod henved 3 Tommer hoit over Jorden. Saa- 
snart Luden var bleven klar, hcrldede jeg den strap af, i Tanke, at det alcaliffe 
Salt, som smelter hastigere end andet, ffulde bringes ud deraf, fom og ffeede; 
thi da jeg havde sat Luden paa Kakkelovnen i lind Varme, for at nddampe og 
inspisseres, fatte sig Saltet efterhaanden font en brun Jord paa Bunden. Dette 
brune Salt terrede og vciede jeg, og sik 2 Gran, som oploft i distilleret Vand 
gav med Solut. argenti en rodblaa Farve, som viiste, at det var flygtig al« 
califf Salt, men meget deraf fik ogsaa kun en lyseblaa eller graa Farve, som 
uden Tvivl gav tilkiende, at deri var megen Jord indviklet, efter D. Langes 
L«re om de naturl. Vande S. 25. No. 23. Strap eftcrat den forfte Lund 
var afhcrldet, flog jeg ligesaa meget destilleret Vand paa Jordmaterien igien, 
for at faae det evrige Salt ud. Jeg lod 6et staae et Par Timer for at smelte 
vel, og rorde det vel om. Da Luden var bleven klar, hcrldede jeg den forsig
tig af, og satte den ligeledes hen paa Ovnen for at inspisseres. Da nu en 
Salthinde begyndte at vise sig ovenpaa, flyttede jeg den hen til et koldt Sted, 
hvor den efterhaanden satte et lysebrunt Salt paa Bunden, som, da det tilli
gemed Salthinden var blevet vel torret, gav med Solv-Oplosningen en rod
violet eller Purpurfarve, og var vist nok Steensalt. Den overblevue Lund 
blev atter hensat i lind Varme og satte en Salthinde paa nye, og et Salt paa 
Bunden, som, medens det var utørret, saae ud som graaeog 6[obc Skind
lappe, men tørret blev til et brunt Pulver, ligesom det foregaaende, men 
endnu lysere og finere. Provet med Selv-Opløsning gav det en rod brunagtiq 
Farve, omtrent som Vandet selv med Galceble, og vare aktsaa uden Tvivl 
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Borkas. — I Veegt udgjorde det i det mindste f Deel mod hnnk, og begge 
tilsammen veiede lidt over et Gran, felgclig giorde imod det alcalifTe 
Deel. Den overblevne Jord, eftcrat den var bleven vel tsrret, veiede fttti 
2^ Gran, og kaagede meget stcerkt med Skeevand. Forudsat, at 4 Potter 
af dette Vand altid indeholde 10 Gran Materie, som jeg eengang fik ud deraf, 
skulle de adskillige Deele deri forholde sig imod hinanden omtrent som folger:

a) 4 Gran flygtig alcaliff Salt temmelig med Jord indviklet.
b) 1 j Gran Steenfalt.

I c) i Gran BorraS.
d) 3! Gran mestendeels alcaliff Jord, foruden lidet Selenik.

§. 6.

At et Mineralsk Vand udholder gode Prover, giver vel allerede en god 
Formodning, og man kan fra dets Bestmddeele met) temmlig Vlöhed flutte til 
DrtS Lcegekrcrfter; men derved bliver dog altid nogen Tvivl tilbage, faa lcrnge 
man ingen Cnrer har giore dermed, faafom man i naturlige Ting aldrig gaaer 
ret sikker frem, uden ot tage Erfarenhed til Vejleder. Jeg kunde derfor ikke 
med fuldkommen Vished udgive Orens Kildevand for et Sundheds-Vand, 
hvis jeg ikke havde nogle Cnrer at fremviife, fom, om de ikke ere ret mange 
eller store, give dog en Prove pas, hvad dette Vand kunde udrette, naar det 
blev brugt i behong Orden, og hvad der kunde ventes af andre, som love endnu 
Mere, ffient Proven fattes.

1) Det forste Forsog skeede med E. L. P., en ung Pige paa 20 Aar, 
meget genegen til faldende Syge, og fyldig af Complexion. Hun begyndte 
1768 ved Hostens Begyndelse at drikke deraf i 8ke Dage en god Potte eller if 
om Dagen, reiste derpaa bort i 8te Dage, kom igien og begyndte atter der
med, da hun fik Opkastelse deraf og en ftbrilff Kulde, som dog ved en Dosis 
E flentia alexipharm. blev sirax fordreven. Derpaa lod jeg hende pnrgere 
rued Engelsk Salt, og holde ved med Brond-Curen i 14 Dage, dog uden at 
drikke meer end en god Potte, endelig blev Euren beflmtet med en PurgankS 
som for. Virkningen var forst, at menfes bleve bragte i Orden, derncest 
at hun blev frie for Sygdommen indtil Februari Aarer efter, da hun fik et nyt 
ffiont ikke meget stcerkt Anfald igien og blev aareladt. Sommeren efter drak
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hun atter deraf i 8te Dage, og fra den Tid indtil nu jeg ffrlver dette 1771» 
(Jeg kan nu sige 1776, da jeg sikriver denne Afhandling anden Gang) har huo 
vcrret frie for denne Svaghed, uagtet hun siedfe har ført et stille siddende Lev- 
net, og ikke heller under Euren brugte fornoden Bevcrgclse.

2) En Bondekone B» R., 48 Aar gammel, begyndte famme Tid paa 
egen Haand at drikke af Vandet (uvist hvor meget) og ot toe sig dermed paa 
Hcrnder og Fodder. Hun havde i lang Tid haft Pine t alle sine Lemmer, en 
sårdeles Tunghed for Brystet og ulidelig Hoste, havde og paa visse Tider af 
Aaret haft Anfald af Tungsindighed og Gakenskab, men fandt sig nu mcrrkelig 
forbedret, ja takkede Gud for den Dag hun faldt paa at begynde dermed. Der 
mcrrkeligste var, at hun sf egen Drift og efter den foranforte Piges Exempel 
havde foretaget sig denne Cuur, og nt jeg ikke fik det at vide, forend nogentid 
efter, da hun felv talte derom. Endfkiont hun var faa gammel, indfandt sig 
dog menfes efter 3 Aars Udeblivelse, og skiout hun siden har haft Anfald 
af stark Hoste om Vinteren, har dog Galenskaben og andre stemme Tilfalde 
forladt hende.

3) Et Par Aar efter havde famme Menneske vredet sin Fod, som over
mande ophovnede, men ved at drikke af Vandet i faa Dage, og toe Foden 
med Ocher-Iorden, som det gyder af sig, blev hun i kort Tid restitueret.

4) En Dreng O. H.> 25 Aar gammel, som lcrnge havde vcrret plaget 
*f Tungsindighed, foretog sig efter mit Raad at drikke 4 a 5 store StudSglaS 
om Formiddagen, og holdte ved i 14 Dage, da Euren blev stuttet med en Pur- 
ganh. Virkningen deraf var denne, at da han tilforn plejede en Gang i hver 
Manned nt lcrgge sig i 14 Dage, uden at tage sig noget for, fandt han nu kun 
nogle Anfald maanedlig 1 å 2 Dage. Ellers indtraf under Euren stcrrkt Regn
vejr, fom meget hindrede Vandets Kraft. Havde dette Menneske forfogt Eu
ren paa nye, og havt noget at bruge om Vinteren, kunde han maaskee blevet 
fuldkommen restitueret, men i Mangel deraf er han siden bleven omtrent som 
tilforn. Jeg har og market ved ham og flere faadanne, at al Cuur er forgicr- 
vcs, naar de ei have noget at bruge til Präservativ om Vinteren, saafom de 
ei taale Kulden og desuden ofte behove tjenlige Purgeermidler.

5) Min egen Kone blev mod Slutningen af samme Aar 1768 anfaldet 
as en skrækkelig Tungsindighed, som ncrrmede sig til Galenskab, altsammen

foraar- 
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foraarsaget af detentione lochiæ i Barselsengen. Hnn brugte mangfoldige 
Midler, for at bringe menles i Orden, men forgiceves, indtil hun faldt paa, 
endog imod mit Raad, i Februario, da Veirer var meget koldt, at drikke 2< 
Wotte Vand om Dagen, dog forud lunket, tog sig og tilstrcrkkelig Bevcegelfe 
under Euren. Imidlertid purgerede hun et Par Gange, og blev sikilt ved en 
utrolig Mcengde Slim. Nu og da mcerkede hun ligesoni Blodklumper, som 
faldt ned i Underlivet, og alting begyndte at tegne sig vel; men en uforsigtig 
Kirkegang giorde igien delte Haab til intet; ja Afmagt, manglende Appetit og 
mange andre Tilfalde truede med en farlig Recidiv, som og vist havde paafulgt, 
hvis hun ikke havde begyndt med Brsndcuren paa nye ; og da var det forunder
ligt at see, at samme efter 2 å 3 Dage gav hende sine Krcrfter igien, og da 
men fes, som i 4 Maaneder havde vceret borte, da indfandt sig igien, blev 
hun efterhaanden restitueret, dog saa, ar nogle Spasmi yttrede sig endnu, 
mod hvilke andre Medikamenter, som bleve forskrevne fra de Bergensike Docto- 
res, havde god Virkning, skisnt en og anden Mindelse af forrige Svaghed 
ikke ganske astod, forend hun begyndte at lave til Barsel igien.

6) K. H., en Pige paa 27 Aar, havde i lang Tid, ja lige fra sit 14 
Aar, laboreret af obftru&ione menfium, Brystbcsvce ringer, manglende Ap
petit og Modersyge. Hun begyndte med Aareladen, og drak af Vandet i 16 
Dage, kun en god Potte hver Dag, da hun ei formaaode mere. Purgantia 
vilde ei virke, hvorfor jeg gav hende en Vomitiv, som ei heller fuldkomme« 
siog an. Korksagt, Euren tegnede sig ikke til Fordert, og dog kom hun til
bage en Maaned ester og forsikrede, at hun i Zte Aar ikke havde vrrret saa frisk 
som nu. Siden har hun vel haft et og andet Anfald igien om Vinteren, meest 
foraarsagel af Forkiolelse. Imidlertid er hun dog ofterhaanden bleven bedreø 
vg nu 1776 da jeg Driver dette, som er 8te Aar derefter, ganske frisk.

7) Samme Aar (1769) i Julii Maaned brugte K. B., en Pige 30 
Aar gammel, Brsnd-Curen ikkun 11 å 12 Dage, et Par Potter hver Dag, 
dog uden tilstrækkelig Bevcegelfe formedelst det flette Veir, som hindrede Host- 
Arbeidet. Purgantia vilde ikke virke. Nogen fuldkommen Emir kunde alt- 
saa ikke ventes. Imidlertid blev hun dog ulige bedre; og da hnn tilforn ikke 
kunde tiene for Svagheds Skyld, har hun siden bestandig vceret i Tieneste, og
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Lefindes for ncervcerende Tid, ligesom den forrige, ganske friff. Hendes SyP 
dom var Moder-Passion og Tungsindighed.

8) 1770 i Angusti indfandt sig hos mig J. T., en Qvinde 58 Aar 
gammel, der var tungsindig og syntes at hore mange gruelige Ting. Hun 
blev aareladt, fpanff Flue blev far hende i Nakken, og Purgermidler virkede 
godt. Hun st)nres under Euren at forbedres kiendelig, og da hun i gte Dage 
havde drukket 25 Potter daglig, blev hun niesten fuldkommen restitueret. Mod 
Vinteren indfandt sig vel nogle Anfald igien, men de bleve ved Purgecrmidler 
fordrevne, og endffient hun af og til fandt Mindelse af sin forrige Svaghed, 
blev hun dog stedse bedre indtil sin Dod, som paafulgte 4 Aar efter.

9) Samme Aar i September brugte R. J. J., en Dreng paa 24 Aar, 
Brend'Curen i 12 Dage, 2 Potter hver Dag. Hans Svaghed var Tung
sindighed, Hjerteklappen og Afmcegtighed. Aareladen og Purgeren vilde ei syn
derlig lykkes; og da han ligesom tilforn blev liggende en MaanedS Tid til Sengs, 
uden at ville rage sig noget for, syntes Euren, som og varede akt for kort, 
ganffe ar ville mislinge. Imidlertid aflod dog Hjerteklappen, og efter en 
MaanedS Tid stod han op og kraadde i Tieneste, hvori han siden er forbleven 
med temmelig Sundhed.

10) E. S. en Mand 50 A<r gammel fra Vand-Elv Prcestegield, af tyk 
og bleeg Udseende, samt tungsindig, drak samme Aar af delte Vand i 16 
Dage', et Par Potter hver Dag, blev aareladt og pnrgerede, men uden til- 
strakkelig Virkning. Desuagtet blev han efter sin Hjemkomst meget forbedret, 
og som der sagdes friff; ikkun at han Aaret efter hovnede over sit ganffe Le, 
gerne, uden Tvivl af Vattersot; hvilket hans Udseende gav Formodning om. 
Dette vedvarede saaledeS nogen Tid, men aflod igien kort for hans Dod, fom 
ffeede meget pludselig 1771, da han faldt som i en Besvimelse, medens han 
stod i sit Hsst-Arbeide, og dsde famme Dag. Her formoder jeg ikke uden 
Gmnd, at Vanddrikken har formeret Vatterfotten, eller givet Anledning til 
Slagflod, da Legemet ikke forud ved Medicamenter var blevet beredet, og Blod
karrene ikke aabnede; men, som sagt er, de stcerkeste Purgantia vilde ikke 
virke, og til andre Forberedelser, med bittere Salia eller destige, havde hver
ken han Tid, eller jeg forneden Eftertanke.
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11) N. Ö., en Mand nogle og 40 Aar gammel, fandt sig besvceret 

af en giktagtig Sygdom, som ykkrede sig med Vcerk i Ryggen og for Brystet, og 
gjorde ham ganste nskikkel til Dlrbeide. Ham blev raadek at drikke af Vandet 
og roe sig med Ocher-Jorden, og fandt sig ester kort Tids Forlob kiendelig for
bedret, saa han stedse siden har forretter sine Gierningec ligesom tilforn.

12) B. V., en Qvinde paa 30 Aar, blev ganste forkiolet efter Barsel
sengen, fik Beklemmelse for Brystet og Hceshed i Halsen, der giorde hende 
norsten maallos, brugte Brond-Curen paa egen Haand, stisnt efter mit Raad 
i et Par Ugers Tid, og blev ester egen Tilstaaelfe kiendelig forbedret, da hun 
aldrig havde rcenkt at faae sin Helsen og Meete igien. Ved Aareladen fik ma« 
ei hendes Blod at lebe, og Purgeermidler vilde hun ei tage ind; derfor blev in
tet saadant brugt.

13) T. B.) en Mand nogle og 40 Aar gammel, kom 1774 til mig og 
klagede, at han foruden Spedalsthed, som han nogenlid havde varet plaget af, 
var geraaden i Tungsindighed og Sovnloshed, som faldt ham tungere end alt 
andet. Jeg lod ham purgere og aarelade, samt bruge Brond-Curen i 18 
Dage, da han hver Dag drak 2Z Potte, og fik de fleste Aftener et kiolende 
Pulver. Virkningen deraf var, ar Tungsindighede» inden faa Dage foregik, 
Sovnen indfandt sig og efterhaanden, og da han reiste herfra, saae han i An
sigtet saa godt ud, at. der var Formodning om, at endog Spedalstheden ved 
dette Middel kunde varet harvet, om han vilde have igfcntaget Euren de efter
følgende Aar. Imidlertid er hans Tilstand indtil nu, som er 2 Aar siden, 
ikke bleven forvcrrret. Dette maae jeg endnu laegge til, at da han som andre 
Spedalste stedse har haft Vcerk i Fodder og Lander, lod jeg ham og flittig toe 
sig med Vandet selv saavelsom den hosliggende Ocher-Iord.

14) L. F., en Pige henved 20 Aar gammel, som var plaget af Mo- 
derpasston og faldende Syge, og ellers af samme Bestaffenhed som No. 1. 
Hun drak 2| Polter daglig og holdt ved dermed i 10 Dage; hun sluttede med 
en Purganh, og har siden varet sund og frist.

15) O. Ö., en Mand 40 Aar gammel, tilligemed hans Ssn ig Aar 
gammel, som begge fandt sig besvcerede af flet Fordeielse og Brystbesvcering, 
drak i 14 Dage af Vandet paa egen Haand, dog efter min Forstrift, og bleve 
eurerede, Hos Faderen har Sygdommen dog indfundet sig igien, men hos
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Sonnen ikke. Ellers gav jeg dem begge for i Vcren et Digestiv-Pulver og bag 
efter en Purganh.

16) S. 0. fra Nordfiord, en Pige 42 Aar gammel, kom tit mig 1775 
og beklagede sig for Hiertevee, Krampe i Hoveder, og defllge, som qiorde 
hende uhikket til at forrette noget. Jeg lod hende purgere, fatte hende spanst 
Flue i Nakken og havde ladet hende aarelade, hvis hun ikke selv havde vceret 
derimod, af Aarsag, at hun altid havde befundet sig ilde derefter. For Re
sien holdt hnn ved i 3 Uger nt bruge Brond Euren og drak 2 Potter hver Dag, 
fik og ofte kielende Pulver med Cremor Tartari, fom jeg i det mindsts vidste, 
ikke ar vilde stade. Endstisnt nu alt dette ikke syntes ar frugte meget medens 
hun brugte det, strev hun mig dog til, efterår hun var kommen hiem, at hun 
nu fandt sig kiendelig forbedret, stisut ikke ganste cureret, og siden har jeg ikke 
hsrt noget fra hende.

Disse ere de fornemste Forfog, jeg hidindtil har giort med dette Vand, 
hvoraf i der mindste fees, al eudstiont det hverken er bleven drukket i behorig 
Mængde, eller med forneden Forberedelse og Understøttelse af andre Medrca« 
menter under Euren, og altsaa meget er blevet forseet med mange bande i Hen
seende lil Euren og Diæten, faa har del dog udrettet langt mere, end man 
ved en saa slet Omgangsmaade kunde vente. Vil nogen spsrge, hvi jeg ikke 
har gaael mere Methodist til Værks, da maae jeg svare, at de fleste ikke have 
haft Lejlighed til at blive hos mig saa fænge, som til en Forberedelse, end sige 
fuldkommen Cunr har været fornoden.- Man stal desuden holde dcm i sit 
Huns, give dem Kost, vg have Opsyn med dem, hvortil ikke altid gives Tid; 
man stal give dem Medicamenter, som man her ikkun eengang kan forsyne sig 
med for det hele Aar, hvorover de let kan gane op og mangle, naar fornodent 
giereS; ikke at tale om Den Vanskelighed, at bringe dem pan de Tanker, at 
nogen fan curereS ved blot Vand, og at formane dem til at drikke der i behorig 
Mængde. Desuden har de fleste været plagede af Tungsindighed og Milkfyge, 
som altid er en vanstelig Sygdom at curere. En Feil er det og, at de fleste 
ikkun have drukket af Vandet, men ei badet sig deri, eller toet sig dermed, som 
deelS maae tilstrives min Forglemmelse, deels mine Patienters Forssmmelse.

HerhoS maae jeg erindre, at den givne Fortegnelse kunde have blevet 
langt storre, om jeg vilde have anført alle Dem, som med Nytte have bctient 
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sig af dette Vand, deels at toe sig med for Fnat og Udflet, dcels at drikke deraf 
for ObftrnEtio menfium, fom derved altid er blevet havet, i det mindste 
for en Tid. Jeg fekv har i lang Tid varet plaget af Hjerteklap og flet For- 
doielft, og har fundet mig markelig forbedret, siden jeg begyndte at bruge dette 
Vand, som engang skeede temmelig methsdisk, men siden paa denne Maade, 
ot jeg stedse har betient mig deraf i Thee, og ved Midsommers Tid drukket om
trent en Potte deraf raset om Morgenen, og imidlertid taget mig Motion.

Endelig maae jeg og regne Hr. Etatsraad Collin, cm ikke blanr de Pa
tienter, fom ere curerede deraf, faa dog Hant dem, der have brugt det nlPra- 
fervativ mod giktagtige Tilfalde, og fundet sig vel deraf. Han forsikrede, fta- 
snart han havde smagt det, at del smagede effen som det varme Bad ved Bath 
i Engelland, skisnt ei saa stärkt; hvoraf jeg flutter, at imellem vore mineral
ske Vande og de udenlandske ikke er nogen vasentlig Forskiel.

§• 7-
Skulle end det, som hidindtil er sagt om Orens Kildevand, ikke an« 

sees rigtigt nok, til at giore meget Vasen af, saa kan dog Folgerne maaskee 
fortiene Laserens Opmarkfomhed, og den er det jeg nn vil have den QSre at 
fortalle: Jeg havde ikke faasnart faaer Kundskab om dette Vaud, fsrend jeg 
erindrede mig, at have seer mange andre af samme udvortes Anviisning, og 
fluttede deraf, at dette eene vilde give mig eller andre Anledning til at finde 
mange flere. Udfaldet har og viist, at dette Haab var ikke ugrundet; thi jeg 
ikke allene fandt strap efter 2de andre Vande her paa Prastegaarden, omtrent af 
samme Beskaffenhed, og uden Tvivl af famine Kilde eller Udspring, som alle
rede sagt er, men fik og kort Tid efter Kundskab om et Mineralsk Vand paa 
Gaarden Fiskaae i Vandelv-Prastegiekd, og det ved folgende Anledning: Jeg 
fik just Befog af Sogneprasten der i Kaldet Hr. Otto Schröder, og da vi 
blaut andet kom paa Tale om Orens Kildevand, og den gode Virkning min 
Kone havde fundet deraf, erindrede han sig ofte paa sin Annex-Reise at have 
feet et Vand af ligefaadan udvortes Ansecnde, som jeg beskrev dette. Da nu 
min den Tid varende Informator i Huset Monsr. Friman kort efter skulde 
reise der forbie, formaaede jeg ham at befoge Hr. Schröder, og lade sig Ste
det anvise, for at lage Prove deraf. Dette skeede, eg jeg fik ved den Anled

ning 
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rung mere at vide, end jeg ventede. Aeg havde nemkig et Par Aar tilforn tik
skrevet Klokkeren deri Kaldet, som en mig bekrendt vittig Mand, at han paa 
Iernvcerket Flstaae, som da var i Gang, vilde esrersee, om ingen Vande 
fandtes der af de og deKiendetegn, som jeg da kortelig best-ev. Dette havde 
Han og giorr, men ikke agree Sagen vcrrd at indberette, fsrend nu, da han fik 
ot bore, at den paa nye blev efterspurgt, da han fulgte med og anviiste en 
Kilde paa bemeldte Gaard, som han havde lagr Mcrrke til. Jeg fik saoledeS 
Prove af begge disse Vunde, og befandt Hr. Schröders ringere end O ren s 
Kildevand, stiont af samme Art, men det af Klokkeren anviiste langt starkeoe, 
da det med Galceble - Pulver fik en sortrod Farve (colorem atro-purpu
reum) ret som god rod Viin. I de andre Prover jeg anstillede, forholdt det 
sig omtrent som Orens Kildevand, dog saa, at det nred Violsyrop blev mere 
morkegront, og med Solv-Oplosning rodgraat, stærkt blandet med brunt, saa 
den brune Farve tilfidst fik Overhaand. Flere Prover har jeg ikke haft Anled- 
ning at anstille ved dette Vand; thi endskiont jeg et Par Aar efter lod herrke c ti 
temmelig Mcengde deraf, i Tanke, at undersoge det notere, holdte det dog 
den Gang kun meget stette Prover imod det forrige. Man kan og let forestille 
sig, at et Vand, som hele Dagen har vcerel udsat for Soel og Regn, bliver 
mod Aftenen hceldet i en maadelig vel tisproppet Bouteille, foreg saa en Miil 
til Lands og to til Soes, maae endeligtabe noget affin Kraft. Imidlertid, 
da det forste Gang holdte saa gode Prover, maae deraf flukteS, at det er et 
sicrrkt Mineralst Vand, som, taget lige af Kilden, maatte efter Rimelighed 
have faaet med Galcrble-Pulver en Blcrkfarve, hvortil dens Beliggenhed næc 
ved en Ierngrube ogfaa giver den storste Formodning. — Aaret efter skeede 
en anden Opdagelse af een af Skoleholderne her i Kaldet, der har viist stark 
Lyst til Medicinen, og jeg derfor formaaede, ved de Species, jeg gav ham, 
at prove adstillige Vande i Annex-Sognet Ersteen, hvor hans Skolehold var. 
Af de adstillige Prover han tilbragte mig, befandtes nogle kun svage, men isar 
2de paa og ncer ved Gaarden Mcrte temmelig gode, da de, efterat veere baarne 
en Miil og stumpede i en Bouteille, gave med Galceble-Pulver en mere blaa 
eller violet Farve end Orens Kildevand, og vare altsaa mere Iernhaltige. 
Saasnart vare disse Kilder ikke fundne, ferent) en beqvem Lejlighed tilbod sig 
at prove deres Lcegekrorfter. En ung Kone kom til mig, da jeg befsgte min 

Annex
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Annex-Kirke, og beklagede sig over en stcerk Modcrpassion, som betog hende 
alle Krceftcr til Arbejde, og nodde hende de ffeste Dage til at holde Sengen. 
Da jeg nu nylig tilforn havde faaek Kundskab om de 2de Kilder paa Gaarden 
Masse, omtrent en Miil fra hendes Bocpttl beliggende, henviiste jeg hende 
ril een af dem, som det letteste og ncermeste Raad, hun kunde bruge, og fore
skrev hende den Maade, hun ffulde bruge dem paa. Dette lovede hun at ef
terleve og vi skiltes ad. Men en Maaneds Tid derefter kom hun i mit Huns, 
og takkede mig hjertelig for det gode Raad jeg havde givet hende, uden hvilket 
hun ikke havde blevet i Stand, at forrette sit Hsst-Arbeide den Sommer. Hun 
berettede, at hun de fsrste Gange hun drak deraf, blev faa afmcegtig, at alle 
randede hende fra at drikke mere, men at hun dog i Tillid paa mine Ord, og 
fordi Noden drev hende, blev ved og fandt sig Dag for Dag forbedret. Her
over maatte jeg desto mere forundre mig, som jeg fik at hore, at hun kun havde 
henter Vander paa en Flaffe hver Sondag (da hun andre Dage ikke havde haft 
Lejlighed for Veiens Lcengde og Hsst-Arbeidetö Skyld) og havde det faaledcs 
staacnde hele Ugen igiennem, ventelig ogfaa sier tilproppet. Jeg viiste hende 
da en bedre Omgangsmaade, raadede hende til at fare fort, da hun endnu ik
kun havde drukket nogle Bouteiller, og gav hende et Purgeermiddel at ende 
Euren med; og siden har hun, saavidt jeg veed, vceret frie for denne Svaghed.

Dette er nu de vigtigste Mineralske Vande, jeg selv har faaet Kundffab 
om; thi en Deel ringere, saasom de der give med Galceble-Pulver ikkun en 
brun Farve som gammel fransk Viin, vil jeg ikke ncevne. Men derimod kan 
jeg ikke undlade at melde noget om endeel andre, som nogle af mine Ordens
brodre have haft Lykke til at opdage, saasom at Hr. Meldal paa sin Gaard 
Ratvigell i BorgundS Sogn har fundet en Kilde omtrent af samme Beskaf
fenhed som -Arens Kildevand, og paa Gaarden Ekwl i Skone-Sogn et andet 
langt stärkere; ligesaa, at Hr. Krogh i Nordfiord, har paa Eydct samme
steds fundet et Vand, der med Galceble-Pulver bliver sort som Blcrk, og lug
ter som af raadne TEg. Disse Vande ere og allerede tildeels forte i Brug, 
ister det forommeldte paa Ekrol, hvorom Hr. Meldal i et Brev af 28de April 
1773 har tilmeldt mig, at det hos nogle, som efter hans Raad have brugt 
det, har viist en meget god Virkning i adskillige Svagheder. Da nu saa 
mange Mineralske Vande i kort Tid ere opfundne, blor fordi man har begyndt 
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at sege ester dem, saa giver jeg enhver Fornuftig at betamke, hvor mange flere 
der endnu ere uopfundne. Ja, efter de mange udvortes Kiendetegn ogAnviis- 
uinger at domme, som her findes i alle Bygdelave, tor jeg forsikre, at intet 
Land kan vare rigere derpaa end Norge, i fa? c hvad den Nordenfieldste Deel an- 
gaaer, hvor vitriolste Myrer og Jern-Moradser, hvorfra flige Vandkilder have 
deres Udspring, uden Tvivl ere almindeligere end andensteds i Landet; og om 
man end vil satte, at de fleste ere lidet betydelige, saa maae dog iblant saa 
mange findes de, der ere asbeste Art. Jeg henstiller derfor til alle Kyndiges 
Dom, hvor nyttigt det vilde blive, om alle disse kommet Brug paa Landet, 
om Almuen blev oplyst derom, og om vore Lakger udgave ved offentlig Tryk e» 
kort og tydelig Underretning om Maaden saavel at prove som at bruge dem paa. 
Mon saadant et Skrift ikke ligesaavel skulde fortiene at vcere i enhver Embeds
mands Eie, som 5). Henflers Anviisning til de vigtigste Redningsmidler for 
dem, som pludselig ere blevne livlose eller svceve i yderste Dodsfare, og afKon- 
gelig Naade er stiarnket til almindeligt Brug? Maaskee dette ogsaa vil blive 
et vårdigt Formaal for den oplyste Eftertid, om det end for vor Alder maatte 
synes at komme for tidlig.

8.
Var det for gemeen Mand en nyttig Sag, om man kunde bringe disse 

Vande i almindeligt Brug, da kan vel ikke heller ncrgleS, at det jo vilde blive 
en ikke ubetydelig Handelsgreen, i Fald man kunde transportere dem til Kiob- 
finderne og derved spare en Deel af de store Pengesummer, som aarlig gaae ud 
af Landet for udenlandste Vande, isar PyniwNter- og Seltzer-Vand. Jeg 
erindrer og ikke rettere, end ar den i sin Tid Patriotiste Procantzler Pontop- 
pidan i denne Hensigt lovede ar staffe dem et anseeligt Praemium, som kunde 
give Anflag paa Indenlandste Minerakste Vande. Jeg har derfor villet for- 
soge, hvad Haab man kunde giere sig om noget saadant af de hidindtil op
fundne, til hvilken Ende jeg ikke allene har sendt til det Kongel. Landhuus- 
holdnings Selskab en tilstrækkelig Prove af Fistaae-Vandet, men jeg har 
vg i samme Hensigt med HrenS Kildevand anstillet folgende Forsog. Jeg 
fyldte 1771 midt om Sommeren tvende Bcuteiller deraf, tilproppede og beseg
lede dem vel, og lod dem staae paa et Sled i mit Kammer, hvor Solen ikke 

stinnede.
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skinnede. Efter 14 Dage aabnede jeg den eene og befandt, at Blaksmagen var 
borte, og Lugten randen, hvorimod jeg og til min Forundring fontam, at det 
med Pulv. Gallar, og Syrup. Viol, holdte fuldkommen faa gode Prover, 
fom for, cm ikke bedre. Den anden Bonteille aabnede jeg efter en Manned, 
og da var Lugten og Smagen den famine; men Couleurene med foranforte 
Species langt fvagere. Da jeg notere eftertKukte Anrfagen, hvoraf den raadne 
Lugt kunde komme, kom jeg under Veir med, at der i hver af Bouteillerne laae 
en ford«rvet Prop igiennemdrnkket af Viin, fom de tilforn havde vceret fyldte 
med; jeg tog derfor en nye og ganske rem Bouteille, pan famme Maade fyldt 
og tilproppet, og lod den staae en Manned. Da jeg nu aabnede den, var 
Smagen vel doven, men derimod kunde aldeles ikke mankes nogen Raadenhed 
enten i Lugt eller Smag. Med Pulv. gallarum gav Vandet nu en ftnuk brand- 
guul og med Syrup. Violar. en fvag gronagrig Farve. Ellers fornam jeg 
nu fom tilforn, at en Hoben Luftbarer holdte sig i det overse af Halsen, og 
at Luften gik ud med en ftcerk Sufen og Piben, da Proppen efterhaanden blev 
optrcekket. Flere Forfog i den Henftende har jeg ikke giort, og disse faa vil 
maaskee endog af mange anfeeS for oversiodige, siden man veed, at stige Vande, 
ved at holdes tillukke og fkumples, inden kort Tid tabe deres Kraft, og lade sig 
altfan ikke med Nytte tranfportere fom Pyrmonter- og Selhcrvandene, hvilke 
just have dette forud.

§• 9.
Ligefom jeg nu i det foregaaende har famlet alt, hvad jeg har kundet er

fare om disse Vande, i Henfeende til deres Natur og vceftntlige Beffaffenhed, 
faa forestiller jeg mig og, ot dct ikke vil blive Laseren ubehageligt, at vide no
get mere om Jorders Beskaffenhed, fom de have deres Lob igiennem og Ud- 
fpring af. Jeg har allerede tilforn erindret, ved Beskrivelsen af^)renS Kilde
vand, at hvor det overste Lag af Ocher astader, folger et Lag fort vitriolisk 
Jord og tilsidst grov Sand og Leer blandet. Dette giorde jeg mig i Begyn
delsen ingen videre Eftertanke om, men fornam dog siden, baade at disse Af- 
vexlinger af Jordlagene cre mere almindelige ved stige Vande, end jeg den Gang 
tcenkte, faa og at de fremvise et og andet Sårsyn, fom fortiener en Naturfor
skers Opmcerkfomhcd. Thi da jeg opkastede den Myr eller Myremose her paa 
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Prcrstegaarden, som jeg tilforn §.2. har meldet om, for at forfsge det Mine
ralsse Vand, samme gav Tegn til (*),  saae jeg til min Fornoielse, at Jord
lagenes Asvexling kom noie overeens, allene med den Forssiel, at de i Myren 
vare storro eller tykkere, og at man ikke kom til den nederste faste Sand.- eller 
Grundjord, ferend man havde gravet en Favn dybt. Den forommeldte sorte 
virriolsse Jord udgiorde altsaa er tredobbelt tykkere Lag i Myren, end i Kilden, 
hvor Marken var terrere og mindre dyb. Dog dette forbigaaer jeg nu, og vil 
kun fornemmelig bessrive, hvad jeg anmærkede ved samme Myrejord og den der
under liggende Sand og Leer. Hvad da Myrejorden angaaer, da fandt jeg 
den gansse Kulsort og tillige meget myg ar sele til, saadan fom den i Alminde
lighed er, som man her kalder Svarte-Deppel, og bruges til Svcrrte paa 
den Maade, som jeg paa er andet Sted har givet fornoden Underretning om. 
Ikke uok dermed, jeg befandt og, da den hele Vinteren og Vaaren havde vcr- 
rer udfar for Luften, at den var bleven overdraget med en hvid Hinde, som et 
Riimfrost, hvilket gav en meget ssarp og fammensnerpende Smag, som Vitriol 
eller Alun. Endssiont nu dette Minerale i saa lang Tid havde ligget blot for 
Snee og Regn, og derved ventelig tabt meget, holdt jeg dog Umagen vcerdt at 
undersoge, hvad og hvor meget det vilde give af sig, og fyldte derfor en liden 
Fustage deraf, hvilken jeg sendte ril en god Ven i Kiobenhavn, medBegiering, 
at den af en kyndig maatte paa en chymiss Maade blive undersogt. Men dette 
sseede dog ikke, som jeg siden fik at vide, fordi Vedkommende ei vilde giere sig 
Umage dermed. Jeg bestuttede derfor at prove den selv, og oplog tilden Ende 
det Mudder, som havde samlet sig i Bunden af den opkastede Brond, bedæk
kede den vel for Snee og Regn, dog saa, ar Luften havde frie Tilgang dertil, 
og lod det saaledes ligge Vinteren over. Vaaren og Sommeren ester viiste sig 
det hvide Salt atter som Riimfrost ovenpaa, men befandtes endnu gansse smag- 

lost

(*)  Drtte ffeede ogsaa foren stor Deel af den Aarsag, at Qvrget, og iscer Hestene, som 

havde viist sig saa begicerlige efter dette Slags Vand, kunde her faas rn nye Brond 
ar drikke af, siden den forrige var dem betaget ved det Skiul, jeg havde bvgt der« 
over. Pigen, som her paa Gaarden vogter Q.vceget, har og forsikkrct mig, at alt 
Slags Qvoeg langt begicrrligere drikker af dette Vand, end noget andet, ventelig for 
Saltets Skyld, hvoraf folger, ar Qvaget i Norge ofte drikker Mineralsse Vande, 
eg viser sig bedre Kiendere deraf end Mennessene.
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lest og saa lidet, ot jeg nok saae, intet deraf til Fordeel vilde udkomme. Jeg 
forsegte Hesten derefter at opkaste en nye Groft i samme Myr; men da samme 
opkastede Jord stden ikke viiste noget synderligt Tegn til Salt eller Vitriol, blev 
jeg kicd deraf og lod mit Forsat fare. Hertil maae jeg endnu seie nogle faa 
Anmcerkninger i Henseende til den med Leer blandede Sand, som fandtes under 
Myrejerden, og da forekom mig, som mcrrkvcrrdigt, at meget deraf, da det havde 
ligget Vinteren over, var blevet til Skeen, endskiont jeg ikke saae ringeste Tegn 
dertil, den Tid Myren blev opkastet. Af disse Steene vare nogle blevne steen« 
haarde, men andre endnu saa lose, at de smulnede imellem Fingrene. For 
Resten vare de alle tynde og flade, og sammensatte af tynde Lag eller Flotscr; 
sg af en graa glimrende Farve. Jeg saae nu heri oiensynlige Beviiö paa, at 
Steene efter Mineralogisternes Meening virkelig kan avles og tilvoxe, og da 
denne Steenart syntes at have stor Lighed med den Svenske Sielfracttfleen, 
som saa kaldes, fordi den fortåres af sig selv, og her i Landet paa adskillige 
Steder antreffes, foresatte jeg mig at forsoge, om jeg kunde uddrage noget Salt 
eller Salpeter deraf, som den efter de Svenske Mineralogisters Meening skal 
indeholde. Dette skeede dog ikke forend Aaret efter, da den allerede kunde have 
tabt meget. For Resten var min Omgangsmaade denne, at jeg stedte Steenen 
til Sand, flog destilleret Vand Derpaa, varmede og rerte det vel om, for at faae 
Saltet til at smelte. Siden siltrerte jeg det ved lind Varine, for at uddampe, 
og ventede, at en Salthinde vilde satte sig derpaa, men forgicrves. Imidlertid 
mcerkede jeg dog, da Vandet var evaporeret, at den tilbageblevne fine Leer, som 
havde sat sig paa Bunden, af Mangel paa noiagtig Filtrering, havde en salt 
Smag; jeg flog da paa nye lidt Vand derpaa, siede samme af, og fandt, at 
det med Solv-Oplosning gav en rod Kugel-Lak-Farve. Dette viiste nu tydelig 
nok, at der var et Slags Salt deri; men af hvad Slags, kan jeg ikke noie be
stemme. Den fine Leerjord gav intet Tegn til Mergel, og dette er da alt hvad 
jeg for ncerverrende Tid veed derom ot sige.
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Anmærkning
over

Syrenes Forsodelse, i Besynderlighed over Salpeter- og 
Saltsyren.

ved

D. Lorenz Crell.

an kan i meere end en Henseende regne Syrenes Forfodelse med stsrste 
Ret under de merkvcrrdigste Scrrsyne i Chymien. Hvad for et heftig

Indtryk paa Tungen gisre ikke for Exempel de mineralske concentrerte suure 
Salter! De foraarsage ikke crkleneste den hcrSligste og afffyeligste Smag, 
men endog forderve Nerverne iBund og Grund, og dog foreenede med Viin- 
geist, forandre de deres bidende Egenskab til det fodeste og meest velsmagende 
Legemiddel. Imidlertid fortiene hine Forfog, ikke allene fra denne Side be
tragtede, al Opmcrrksomhed, men de synes og at tiene til det tydeligste Beviis, 
at vi ved Konsten kan omskabe et Legeme til et ander, eller frembringe Pro
dukter, da vi af Syre og Viingeist, som begge ere meget oplsfelige i Vand, 
berede en sand Olie. Jeg veed vel, at anseelige og beromte Chymister ere af 
en imodsar Meening; de paastaae, at den i Viingeisten vcrrende Viinolie al
lene bliver skilt fra ViingeistenS væsentlige Vand formedelst Syren, som ved 
sin store Concentration trcrkker Vandet af Viingeisten til sig, og just derfor ved 
sit Slcegtskab til Vandet ftetter Olien i en frie Tilstand (æ). Dog med al 

Hoiag-

(<i) <2>teBeaumé Di-fT, fur l’Æther å Paris 1751. Macquer2fnfima3qifitit>e der Chemie 
i Th S. 219- 2 Th. S. 670. Diétion, de Chyni, Ed. 2. T, 2. p. 88. 
Spichnanni Inftit. chem. p, 147,
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Hoiagtelse for disse store Mamd, som har paastaaet denne Meening, maae jeg 
went ud bekiende, at jeg ikke kan bifalde deres Theorie. Man kan fore mange 
Grunde og Forsog an mod samme: De meest afgiorende af alle ere de, hvilke 
man kan hidlede af den Maade at berede Salpeter Naphtha paa, som Een af 
de storste nu levende Chymister Hr. Prof. Blak i Edenborg har lem o§. Han 
gyder nemlig meget forsigtig noget Vand paa den rygende Salpetergeist, og 
atter med selvsamme Forsigtighed Viingeist paa Vandet: Blot ved at denne Blan
ding staaer stille, danner sig Salpeter Naphthen, og svommer oven paa. Blev 
ikke her Salpetergeisten forbundet med Vandet, forend den kunde trcenge ind i 
Viingeisten, eller virke i samme? Falder altsaa ikke den gandffe Grund bort, 
hvorfor man forudscmer, at Salpeter-Syren ffulde trcekke det væsentlige Vand 
til sig af Viingeisten? De forffiellige Naphthers Grundffilling, og den tyde
lige Fremlcrggelse af deres Syrer, som jeg har beskrevet (c), synes og tilstrcrk- 
felig nok at bevise, at Syrene er en væsentlig Bestanddeel af Naphtherne.

Om man og ikke vil ncegte de aldre Chymister al Kundffab om Syre
nes inderlige Foreening med Viingeisten, saa er det dog tilforladeligt, at man 
ferft i dette Aarhundrede egentlig har leert at kiende den rigtige Beredelse af de 
forffiellige TEther- og Naphther-Arter. Froben beffrev 1730 den forste 
Art af samme med Vitriolsyren (<7). Herpaa fulgte Salpeternaphthens Til- 
lavelse ved Blanding, som, naar man undtager dens Anmeldelse hos Kunkel 
(kleine Schriften S. 167.) du Hamel 1740. forst beffrev {e), og Henkel 
tillige meti Bo uges (f) leerte og at berede den ved Destillationen. Den 

van-
(£) See Them. Journal Tb. I-S-Zv. Jpr. L.A.Fifcher Abhandlung in ben neuen Sch rif« 

ren Der Churf. Bayer. Akad. D. i. S- Z9l. N. Entdeck, in Der Chemie 
Th. 5. S- 5 r.

fa) See Them. Journal Th. 2. S. 62-
(H Jblonr de, som har aiort sig meest fortient ved ot lave denne Naphtha, henhsrer Hr. 

Beaumé (s. a. O.) Cadel (Sammlnna aus Rozier Beob. B. 1. S. 304, saa og 
Mern de Par A. 1774.) (jm Chem. Journal. Th. 4- S. i6o.) og Hr. D.Dehne 
Chem- Journ. Tb. 3. S- iog.

(e) Den beste Tillavelses Maade lærte os Sebaftiani (DifT, de Nitro & modo naphtha 
parandi Erf. 1746.) Navier (Mein.de l’Acad. de Par. A. 1742. Beaume und 
Hr. D Dehne (Cbem Journ. Th. 1. S- 44-)

(/) S- hans D. de Naphtha Nitri etiam per ignem elaboranda Erf. 1761. Bouges 
in Samml. aus Rozier Beob- D. 2. S. 352.
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vanskeligste Tilladelse af Naphtha har vcrret den af Saltsyre med Viingeist. 
Hr. Maho (g) paastaaer aldeeles at have giort Naphtha af meget stcerk 
Saltsyre og Alkohol; men dette Acbeide er ikke uven Vanstelighed, og Hr. 
Beaumé vriste nersten kun ved sine Forsog Mneligheden deraf. Lettere frem
bringes Naphthen ved meget concenrrerte metalliske Oplosninger i Saltsyre. 
Sebaftiani betiente sig dertil af Spidsglas Smor: uren som har den Feil, 
at Spidsglassets Deels ei lader sig iglen gandste udstille, og Courten- 
vaux (Z?) , eller meget meere for ham Hr. Mühlenftedt (z) betiente sig af 
den rygende Hibavs Geist; denne Salt-Naphtha beholder ofte en snerpende 
Smag, som foranlediger den Mistanke, at der undertiden bliver noget Tin 
i samme. Hr. von Bormes (Æ) betjente sig af et ikke faa fordcegtig Metal, 
han oploste Zinkblomster i Saltsyre, og afdestitlerede Vadsten til den sierde 
Deel, salte den halve Deel Viingeist, mod Syren at regne, dertil, lodden 
otte Dage digerere og derpaa destillene samme.

Frembringelsen af Saltnaphthen, som en konstig Olie havde ikke blot 
allene sin Vanstelighed, men og selv Saltsyrens scedvanlige Forsodelse, for at 
frembringe en Geist, som ligner den forsovede Salpetergeist og Hofmanns 
smertestillende Draaber, steede ikke fuldkommen: Tvertimod naar man og toeg 
8 Decke Viingeist til en Deel af Syren; saa blev dog den Voedste meget 
merkelig snur, som man erholdt paa den sædvanlige Vey ved Destillationen. 
Dette bragte Gmelin (/), efter at han havde overveyet de Forsog, som han 
hidindtil forgieves havde giort, paa den sindrige Methode, at gyde Viingeist 
paa Kiokkensaltet, og efterhaanden hertil at dryppe Vitciololie, for at foreene 
den herved uddrevne Saltsyre, concenkreret og i Form af Dampe med Viin- 
geisten. Ved Destillationen bekom man en meget behagelig Vcedste; denne 
blcendet paa nye med nogen Viingeist, og over Viinsteensalt afdestillert, gav 
en Geist, som var siet ikke snur, havde en meget vederqvcegende Lugt, dog 

var

(g) Analefl. circa deftilL acidi Salis ejusque Naphth. Argent. 1772»
(b) Mem. prefent. T. V. p. 19.
(r) S. Hr. Prof. Kratzenfteins Ankündigung in frcywilligen Beyträgen zu den Hamb. 

Nachr. aus dem Reiche der Gelehrsamkeit, A. 1773. St- ZZ. S. 264.

(k) Mem prefent. T. VI. p. 612.
(7) See Chem- Jouru. Th. 4. S. 12.
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var den forbunden med noget af hkokmunns smertestillende Geist. Ligesom 
en lykkelig Tanke opvakker den anden, saa foranledigede og Hr. Professors 
Gmelins Methode, at en meget dneSig Chymist Hr. Weftrtunb i Hameln 
forbandt en anden dermed; han segte at beftie Saltsyren fra streger Brcrn- 
bare, som maaffee forhindrer den neiere Fvreening med Viingeisten; han 
blandede derfor efter Scheeles Anleedning (7/2) tvende Lod pulveriserk Bruun- 
steen med 4 Lod reent Salt, og overgod dette med en langsom beredt Blanding 
af 6 Lod Viingeist og 2 Lod Engelsk Vitriololie: Heraf gik ved en gandstke 
lind Ild 4 Lod over af en meget behagelig lugtende Vådske, som for endnu 
at giore den bedre, blev gydet tilbage paa Levningen. Efterår 4 Lod af en 
meget behageligere Vcrdffe var afdraget, fulgte et Lod som gik over i feede 
Striber, efter. Denne forsovede Saltsyre havde intet af Lugten , som til
kommer den Hofmanniske smertestillende Geist: men lignede meet i Lugten den 
forsovede Salpetersyre; den lugtede allene bedre, og havde endnu mindre 
Spoer af nogen Syre i sig. God man Vand til samme, blev den melkagtig, 
og dcr faldt en meget tung og lysegron Olie til Bunds ; et meget merkvoerdig 
Scersyn; Olien var meget behagelig, aromariff, og havde nogen Lighed i 
Smagen med Nellike Olien. Levningen smagde som Luudsalt, dog syrlig, 
lugtede som Saltgeist, og Bruunsteenen var gandffe hvid. Jeg fandt alt 
det hos Produkterne, som Hr. Weftrumb havde tilsendt mig; Imidlerrid 
var dette Scersyn mig alt for mcrkvcerdig , at jeg ikke skulde have overbeviist 
mig om dets Rigtighed ved egen Erfaring : og jeg fandt virkelig Folgen, fem 
den var angivet.

Den eencste Uvished, som kunde forhindre at indfore denne lette, ei 
kostbare og lykkelige Munde i Apothekerne, var, om Tilscrtningen af Bruun- 
steenen ikke havde givet den forsedcde Geist noget Mådeligt , en Undcrsogelse, 
hvortil ikke allene min egen Drist, men ogsaa Hr. Weftrumbs Ouffe op
muntrede mig; af almindelige Grund scrtninger syntes det, at v«re klart, at 

Tilsår-

(O Neueste Entdeckung, in der Chemie, Th. i. S. r zo.
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Tilsætningen ikke kunde have foraarsaget noget skadeligt; vi kiende den mi alt 
nsiere ved de beromte Svenffe Chymisters , Hr. Ridder Bergmans , Hr. 
Scheeles , og nu for nyelig ved Hr. llfenaus i Clausthal deres Underfo- 
gelstr. I Folge af den sidste indbefatter dette Mineral fornemmelig Bitters 
falt Jord, er staalfarvig Halvmetal, Kaaber, et Spor af Jern, noget brcen- 
bart og Luftfyre. Luftsyren vilde saa lidet vcere skadelig i Mengningen, fem 
det Brcenbare: men dette sidste bliver i Steden for at afffille sig, endnu fon 
niteret ved meere Br«nbart , som kommer ril , hvilket den hvide Farve i 
Levningen viiser; Bittersalt Jorden er saa ildfast , ot den selv lader Syren 
fare, som har vcrret forbunden med den, og bliver reen tilbage. Kaaberet 
er vel i sig selv skadelig, men ligeledes saa ildfast, at Syren ligesom ved 
krystalliserer Spanffgron gaaer reen over ; det selvsamme gielder og om Jer
net ; Forbindelsen med Salmiak undtagen: men Jernet selv, om det og 
blev foreenet med Geisten, vilde ikke vare skadelig det egentlige staalfarvige 
Halvmetal er ligeledes saa ildfast, at dets Kalk, nok saa ofte smeltet med 
Glaesirtninger, dog beholder den Egenffab at farve hiine rod.

Saa stor og denne , ja fast til Vished stigende Sandsynlighed er , at 
intet af Bruunsteenens Bestanddeele er gaaer over i Destillationen med den 
forsovede Saltgeist, som kunde forhindre den at vare et sikker Legemiddel: 
saa er dog Sundheden af en for hoi Vcerdie, og Slutningerne af de theoreti- 
ske Grnnvscetuiuger alt for stibrige, at man ikke ffulde vcrkge Erfaringen til den 
afgiorende Skilsdommer. Jeg anstillede derfor folgende Forsog.

Jeg destillerte i en nye og reen Retorte 4 Unzer forsovet Saltgeist ved 
fvag Lampe Ild ; da intet mcere gik over, fandt jeg Retorten gandffe tor, 
og uden al Levning , hvilket ikke faaledes forholder sig med Produktet af Li- 
bavs Geisten, begge Slags af den forsodede Saltgeist forholdt sig fuldkommen 
paa samme Maade som i de ovrige Forsog.

Til en Unze af vores Saltgeist lod jeg dryppe efterhaanden en halv Unze 
oplost Viinsteensalt, men der fulgde siet ingen Bundstyrtning ; jeg lod denne 
Blanding digerere i tvende Dage, men her kunde og ingen Bundfald merkes.

Omend-
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Omendskisnt det nu syntes afgiort, at ikke noget fremmed Legeme kunde vcrre 
oploft i Saltgeisten, faa anftillede jeg dog endnu nogle Forsog, hvorved begge 
de metalliffe Legemer , som forst nogenledes kunde formodes i Blandingen, 
nemlig Kaaber og Jern kunde vise sig.

Jeg blandede efterhaanden en Unze vandagtig Salmiak Geist med en 
Unze forsovet Saltgeist, og da ingen Forandring fulgte derpaa , digererte jeg 
ligeledes Blandingen nogle Dage; men her fulgte og hverken Bundfald 
eller Forandring af Farven. Thi Salmiakgeisten kunde her giere dobbelt 
Tieneste forst som Alkalisk Salt, hvormed Syren heller foreener sig end med 
ethvert Metal; saa og for det andet , ved det at dette Salt scedvanligen er i 
Stand til at forraade det mindste Spoer af Kaaber.

For at opdage Jernet, som giver sig saa let tilkicnde ved den foran
drede Farve formedelst en Infusion af sammensnerpende Plante - Deele , 
blandede jeg en Infusion af Galdcrblcr tncd den fersedede Saltgeist, men 
derpaa fulgte ikke nogen saadan Forandring i Farven. For at bevise at 
denne Infusion maatte virkelig have tilkiendegivet noget oploft Jern i vores 
Saltsyre om den havde vcrret der : saa kom jeg 2 Gran Blodsteen i den 
forsovede Geist, og satte den tolv Timer i Varmen, n>en desuagtet laae 
endnu nisten halv Parten uoplost paa Bunden ; dog saasnart som jeg lod 
falde nogle Draaber of denne over Blodsteenen staaende Saltsyre i Gald«bl4- 
Vandet, faa viiste sig strax den sædvanlige Forandring af Farven.

Af denne reene forsodede Saltgeist kunde man altsaa vente den selv
samme medicinske Virkning , ja en bedre end af den sædvanlige, da Deele- 
en her ere saa indcrligen foreenede med hinanden ; imidlertid giordte jeg dog 
et Forsog forst paa mig selv ; jeg tog 20 til 60 Draaber af denne Saltgeist, 
og fornam selvsamme Virkning, som om jeg havde nydt ligesaa meget af den 
forsodede Salpetergcist.

Jeg kunde nu da med fuldkomnere Vished anordne denne forsodede 
Saltgeist for de Syge, og jeg fandt at den gjorde meget god Tieneste under 

I i i 2 de 
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de selvsamme Omstændigheder, hvor man vilde have forordnct den forsovede 
Salpctergeist (zz) .

Denne Tillavelses Maade af den forssdede Saltgeist, som ikke atlene 
er lettere og bedre Kiob, men endog Geisten felv bedre, gav mig Lyst til at 
forssge , om man paa samme Maade maaskee kunde fuldkommen forfsde Sal- 
petergeisten ; mit Hiemeed derved var endnu ar imdersoge, om Bruunstee- 
nen ikke kunde stedse have en egen Virknings-Maade paa Viingeisten eller 
Syren , og derved altid frembringe en tung kunstig Olie: Thi jeg bekom og 
en tung Olie paa folgende Maade : Jeg blandede nemlig denne Bruunsteen 
med Viinsteensalt, som var merktet med destilleret Citronsyre , ged en Blan
ding af Vitriol-Olie og Viingeist over denne Mcengning , og destillerte sam
me ; hvorved jeg bekom en god forsodet Citrongeist. Naar man god Vand 
til den forsedede Cirrongeist, bundstyrtede sig nogen tung Olie. Jeg fore
tog endnu folgende Forsog for videre at bestemme de to ovenmelvte Aie- 
mecker.

Jeg blandede 4 Lod af den beste rensede Salpeter med tvende Lod pul- 
verisert Bruunsteen, bragte det i en Retorte, og overgod det med 6 Lod 
Viingeist og 2 Lod engelsk Vitriololie, som var mcengct med behorig For
sigtighed. Ved ar flaae denne sidste Mcengning paa Salpeteren og Bruun- 
steenen, opkom ingen Heede, men de foreenede sig uden ar give noget synligt 
Kiendekegn, at de virkede paa hinanden. Jeg begyndte Destillationen med 
en lind-Grad af Ild, og den gik gandfke roelig for sig uden ttogen Svelning, 

eller

^n) Hvad den timge og nedtzynkende Ofte anbelanger, saa har jeg ikke dermed giert m«*  
dicinste Forsog me ti nogle Chymiste; den beste Viingeist oploste kvende Dccle 
Olie. Naar man god Vand dertil, blev Blandingen melkagtig, og Olien 
sank igien under, gire Deele Saltgeist loste en Deel Olie op, som hverken 
Vand etter Biinstern kunde stille derfra igien. Vunsteenvlien giorde Dian» 
dingen melkagtig, og ved Overvægt of Alkali sandt man en Vundsakning fom 
var scebeagtia. gire Deele Salmiakgeist kunde ikke opløft een Deel Olie. Ban
det giorde ikke Oplosningen uklar, men dette givrde Saltgeisten. 
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eller noget andet Kiendetegn at elastiste Dampe udviklede sig. Forlaget blev 
forandret, da en Unze var gaaet over ; den bekomne Vådske lugtede som den 
beste forssdede Salpctergcist: Smagen var endnu meere behagelig, aroma*  
tisk, og uden al Syre; naar man god 2 Deele Vand til samme, stillede 
sig en Scrupel af en guul Naphta derfra, som svommede oven paa og havde 
en saa deylig , reen og kielende Smag , som jeg ikke endnu har fundet hos 
nogen Naphtha. Den derpaa folgende Unze havde samme Egenstab, som 
den forste, og gav lige saa meget Naptha. Da jeg fortsatte Destillationen, 
indril Levningen var gandste tor og hvid, fandt jeg endnu i Forlagen 1 Lod 
Z Qventin af en Vredste , som smagede endnu meere aromarist, men gav 
dog ikke meere Naphtha, end de forrige Portioner. Denne Adstilling er 
meget merkvrerdig , da ingen Naphtha lader sig adstille ved Vand af den 
sædvanlige forssdede Salpetergeist. Vådsken, hvorfra Naphthen var stil
lst , fmagde vel aldeles ikke snur ; imidlertid sorsogte jeg dog , om der ikke 
endnu kunde stilles nogen Naphtha derfra: ved Tilfirttelse af Viinsteensalt. 
Dette Salt foraarsagede nogen Opbrusen , og jeg satte saa lcenge til af sam
me , indtil denne Opbrusning horte op : men der viiste sig ingen Naphtha 
meere.

Begge Maader, ar forsode Salt« og Salpeter-Syre paa , har uneg- 
tclig store Fortrin for den almindelige Omgangs«Maade. Den indvortes 
Godhed af disse forsovede Geister overgaaer merkelig de GeisterS Godhed', 
som laves paa den bekicndte Maade. Paa denne nye Maade staae Dcelene 
i c tt neiere Forbindelse med hinanden ; der findes mindre Syre , en krafti
gere og meere'aromarist Smag. Denne TillavelfeS-Maade har og des
foruden det Fortrin, at den cr beqvemmere , kortere og bedre Kiob. Hvad 
de tvende forste Omstændigheder angaaer, er det tydelig af fig selv; thi ellers 
maarre man forst berede den rygende Salt- og Salpetergeist; et Arbejde, 
fem er moifommelig nok, og hvor den beste Deel besvcerlig holdes tilbage, 
da Dampene trange igiennem Tilkliningen. Ei at tale om , at Dampene 
selv ere stadclige for Sundheden; Men havde man nu og beredet sig disse 
Syrer med Moisommelighed, saa maarre man ferst paa en behorig Maade

I i i Z blande 
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blande dem med Vimgeisten, og paa nye destillere Blandingen. Her der« 
imod behøver man kun en Destillation , fom ikke udfordrer megen Opmerk- 
southed , og undgaaer de besvcerlige Dampes Tab. Bedre Kiøb er denne 
Omgangs-Mande, da man enten skal kisbe den tyre rygende Salpetergeist, 
eller maae berede den med Tab paa Tid eller Kul.

Jeg vil ingenlunde anbefale denne Maade , at gisre Salpeternaphs 
then af vores forfødde Salpetergeist , som den der ffulde vorre best Kisb, 
omendffisnr den TillavelseSrMaade maaffee kunde vcere den beste af alle. 
Man ffulde nesten troe , at den forbencevnte Blakiffe Maade , ot gisre 
Salpeternaphtha paa, ffulde vcere den, fom er lettest og giver meest; 
men jeg vil endnu anføre en nyere TillavelseSrMaade, som synes at love meere 
og endnu ei er offentlig bekiendt. Man afveyec 24 Lod af den steerkste Viin- 
geist i en rund Flaffe som holder 5 til 6 Pund , og i et andet mindre GlaS 
i8 Lsd rygende Salperergcist : man scetter dem begge 2 til 3 Timer i Snee, 
og lader dem ret blive igiennemkolde. Herpaa gyder man paa eengang den 
giennemkolde Salpetergcist til Viingeisten, propper Flaffen ta?t og meget 
haart til med en god Kork, fom man endnu hellere maae binde gandffe 
fast. Der yttrer sig strax et Prasseln paa Bunden i Flaffen , men man 
fornemmer ikke nogen merkelig Varme. Man ryster det imellem hinanden, 
og scetter det endnu en Time i Sneen. Derpaa bringer man det paa et 
noget varmere Sted, og tilsidst i et varmt Kammer; dal finder man om 
Morgenen Naphthen fraffilt. Dersom man lader Mcrngningen flane i 
Kulden, fan kan det vel vare 2 til 3 Dage, ferend den fraffiller sig. Man 
gyder da Naphthen med den ovrige Geist i en liden Retort, siaaer 4 Lod 
destilleret Vand i Forlagen, og overdestillerer Naphthen ved lind Ild. 
Heraf faaer man scrdvanlig 18 Lod og undertiden noget meere af en mild 
Naphtha , som er straaeguuk. Til Levningen kan man flane 6 Lod af den 
beste Viingeist, og gyde ligesaa meget Vand til fom forrige Gang , da faaer 
man 3 til 4 Lod Naphtha , som ikke er guul , men seer gandffe hvid ud. 
Paa denne Maade bekommer man af 30 Lod Viingeist og 18 Lod Salpe
tergeist 2i til 22 Loo Naphtha , som er af beste og fineste Slags, frie fra 
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al Syre : thi man taver mindre ved Destilleringen end ved at forsode den 
med Vimsteensaltet. Levningen deraf er noget syrlig. Af det i Forlaget 
foreflagne Vand erholdes ved nye Afdestillering 5 Lod god for fedet Salpeter
geist ; fattes Sneen betiener man sig af Vand blandet med Salmiak, Salpe
ter og ^Eddike til Afkieling.

Saa simpel fom denne BehandlingsMaade synes , som dog udfordrer 
en forsigtig og erfaren Mand, saa gives der endnu en meere simpel Maade: 
Man blander esterhaanden for Exempel 4 Lod af den beste Viingeist med 3 
Lod Vitriololie, og gyder da denne Blanding paa 6 Lod renset Salpeter. 
Ved Salpeterens Mængning med Blandingen af Viingeisten og Vitriololiey 
folger ingen Varme, ingen rode Dampe og ikke heller nogen synlig Be
vægelse : men saafnart man fætter Retorten kun et Qvarteers Tid paa en 
maadelig varm Kakkelovn: saa er den inderlige Bevægelse steget til en 
meget merkelig Opbrusning; da gisr man best, at tage Retorten bort af 
Ovnen. Man har derved den Fornoielfe at fee en Deel Naphtha uden 
Hcede at gaae over i Forlaget ved den indvortes opvakte Bevægelse. Har 
denne Bevægelse lagt sig, saa bringer man Retorten igien i en Varme, 
som esterhaanden gioreS stærkere. Paa denne Maade bekommer man 
omtrent i| Lod guul Naphtha, som svommer oven paa, og noget over 
2 Lod forsodet Salpetergeist. Iw-idlertid er dog denne folgende Methode 
den simpelste af alle og synes ikke at taale nogen meere Simplification.

Man bringer 6 Lod renset tor og pulverisert Salpeter i tn Retor
te , som er giort varm og gyder derpaa 3 Lod stærk Virriololie igiennem et 
langt Rer som rekker ned til Retortens Bug ; man ligger strax et temme
lig stort Forlag for, hvori der er fyldt 4 Lod af den beste Viingeist, og 
tilkliner samme. Man giver i Begyndelsen en meget lind Ild, og da 
forandre de rode Dampe sig snart til Draaber, som folge langsomt paa hin
anden og opvækker hvergang et temmelig stærk Praslen, naar de falde i Viin
geisten. Dampene tilbageholdes uden megen Meie ved Leer Kliningen, 
fordi den foreflagne Vædffe opsanger Dampene. Ilden gioreS Tid efter 

anden 



432 C. Om Syrenes Forsodelse.

anden stärkere, og man benrcrrker et meer eller mindre Prassen under den 
storste Tid af Arbeidet. Tilstdst kan man give den stärkste Ild, foul 
udfordres til Salpeter-Syrens Destillering. At Arbeidet er lettest om 
Vinteren, naar Recipienten er lagt i Vand og faaledes beffiermet for 
at blive heed, forstaaer sig af sig selv, uden jeg har nodig at erindre 
det. Efter ar Arbeidet er forbi, finder man i Forlaget omtrent 3 Lod 
Naphtha, som svsmmer oven paa; man kan enten ved Skille Tragten 
sicax fraffille samme Naphtha, fom herefter kan forsodes ved Viinsteen- 
Salt, og faaer man af hiin Levnings Destillation endnn forsovet Sal
petergeist : eller man kan forsode Naphthen, som oven for er meldt, ved 
nok engang at destillere det gaydffe Produkt.

Denne Tillavelses «Maade, fom jeg har strerbet at giSre faa sim
pel og faa godt Kisb som muelig, overlader jeg gierne til meere ind
sigtsfulde ChynristerS Omdomme, hvorvidt den fortiener Fortrin for de 
hidindtil brugelige Behandlings-Maader, at tilvirke Naphtha paa.

Om
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Om Bryder.
Et Biedrag til at oploft Sporsmaalet: om vore Tiders Danske Bom 

de, det er den, der sidder paa Fcrste Gaard og Jord, har Pre- 
sumtion om Friehed for sig, eller imod sig? og i Folge deraf, 
om han anderledes, end som Ledings og Landvcrrnsmand, samt 
anderledes, end blot i Forpligt mod Almeensvcesenet, og dettes 
Forstandere, Kcmgm, kan agtes at kunne vare stavnbundm?

ved

T. Rothe.

vo der er nogenlunde bekiendt med den gamle Tids Lovgivning, han veed, 
hvor ofte den Forlegenhed overkommer os , at vi ei bestemt kunne for

eet og andet Ord , hvorved Etasserne af Starens enkelte Mennesker og 
disse enkelte Menneffers borgerlige Vilkaar: jeg meener, deres storre eller min
dre Friehed, famt Vcerdighed, antydes. Dette kan leede til mangen betydelig 
Fejltagelse; thi naar mon i Tanken blander Personerne af adskillige Claffer 
med hinanden , hvor let kan da en hoiere Classes Hcederlighed og Gyldighed 
lide ved det, at Lemmerne af samme regnes lige med Lemmerne af en anden 
Classe, hvis Rang i Etaten har vcrrct mindre, og hvis Rang ved et og andet 
Lovstykke forkyndes os at have vceret mindre?

Saadanne Feiltagelser ere i ftrr betydelige for os Nordiske, og for de andre 
Europäer, blandt hvilke den lovgivende Magt var fordum hos det egentlige Folk; 
klcnde vi ikke , hvorledes Menneskene der i de Lande vare satte i Rang og i 
Gyldighed, da faae vi ei dennem tydelige« i Syne, hvilke egentligen havde 
Deel i Staarsstyrelsen, og da forfeile vi den rigtige bestemte Idee om Con
stitutionen og Regierings-Maaden. Det kan ssee, ar Me-rmeffer, hvilke 

Saml. il. B. K k e Lovene 
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Lovene tillegge een og anden i vis Grad vanærende Forpligt, sættes ved Siden 
af dennem, der deelede Magt med Regenten; men da, hvor let kunne de vinde 
Seyer, hvilke søge at forestille den gamle Nordiske Statsstyrelfes Maade som 
et Vrimlen, i hvilket ringe Mennesker, og de, hvilke vi i vore Dages Sprog 
fast regne til Pedel, kunde faae Overhaand, og ofte, fordi de vare de fleste, 
havde Overhaand; men o den falske Forestilling! og gid den kun ikke stundom 
listigen gjordes, paa det andre skulde troe, at Odelsmands Tid var uhæderli, 
gere og uheldigere, end LehnsregieringS Tid , og at man faa i Folge deraf 
skulde troe, det gik vel til, da Folkets de egentlige Reprefentanter , jeg mee- 
ner, de frie Jordejere og Odelsmænd, efterhaanden tabte deres Gyldighed, 
og tilstdst aldeeles maatte taale stg Foeden salt paa Hals.

Tydskland har havt Skribenters, hvilke paa Folke Hæderens Ruiner 
have vildet Heyne Feudal Indretningens og Adels Systemets 2Ere; Men der 
trænger nu Sandhed hårdt frem , siden man skriver Historie med philofophisk 
Geist, som Schmidt og fleere det gior, samt siden man saa kyndigen og med 
faa frie Siel begrunder de gamle Tiders politiske Beskaffenheder, fom Moser 
det gior. Saa torer man nu , hvo die Wehren: hvo die Hehrmanner 
vare , og dermed vinder FolkefriehedS Tiden Q@re : Stuart i Engelland og 
de Svenskes Lagcrbrink have stridt for Odelsknbs Tidens Qtére, og de ere 
kraftige Mænd i den Striid ; hos os derimod kunne Talerne endnu stundom 
lyde , som var Odelsret til Friehed aldeeles tabt for vor Bondestand: folge, 
ligen, ar hvo der er nu, det LaNdboe og Bryde var for, han har Presumtion 
om Friehcd imod sig ; men naar saa dette galdt som Sandhed , og Landet- 
Dommere antoege det som Lovprincip, da hvilken Idee, den vi maatte giøre 
os om Almeens Folket , og hvor maatte vi ikke med traurig Haabloehed om 
Bondestands Fremgang mod Hæld, Hæder og Gavnlighed for Fædrelandet, 
see vore Brsdre, de ærlige Plovmcend i Sine ! Ja hvis den omtalte ukjer, 
lige Sætning galdt, faa blev det begribeligt, at en Tiid havde været, 
da Konge og store Iorddrotter afgjorde Bondens borgerlige Skiebne denne 
uadspurgt, samt at det da blev holdt for Rer, at hvo der vilde unde dem af den 
usie ufrie Flok Brod, han kunde omknylle dem paa nye med Livegenskabets 

Aager



R. Om Bryder. 43)

Aa get: dette Aag, dette Baand, denne Forpligt, denne old frieMenness'esRet
tigheds Asstaaelse, uden hvilken ubestemt Tiemste eller Hoverie paa ingen Maade 
kan rænkes som antagelig til Varighed. Saadanne Feiltagelser ffulde vel und« 
ganes, naar man gaffede sig rigtig Idee om hvad Ordene Bonde og Ledings
mand have betydet: dernest, naar man agtede noksom, hvorledes altid den 
samme Geist hersker i vore de adskillige Tiders Love, og hvorledes Agerdyrker
standen aldrig blev foragtet af Lovene, endog naar den meest maaite fele sig at 
være dybeligen nedtrykt ved vandhældigen indfort og paa Aristokratiffhed grundet 
Brug. AgtedcS dette, da ffulde man baade rigtigen st lv indste, og rigtigen 
kunne underrette andre om Maaden, paa hvilken Folket tabte Friehed og Gyl
dighed : stråledes tabte den, ar ved Raadstagning om Statens Tarv ei tænktes 
paa Folket, og ei paa nogen egentlig Represtnrant for Folket.

Jeg rilstaacr,at ved disse forudstndte Anmærkninger sigtes til at vinde 
nogen Opmerkfomhed paa det, der i denne min korte Afhandling ffal siges om 
Betydningen af Ordet Bryde, og om de i vore Love modende Bryders bor
gerlige Vilkaar. Det er ikke en blot philologiff Underfogelst, hvilken jeg her 
fremlegger for det hoiværdige Selskab; tverrimod, eftersom jeg har Sagen i 
Tanker, saa synes den mig at være frugtbar paa Slutninger, hvilke ei ere 
Uvigtige. Saadanne Slutninger ere disse: at vi ved at bestemme, hvo Bryderne 
vare, kunne tiende: ferst, at der vare frie Menueffer i Staten, hvilke, uag
tet deres Friehed, ei roege Deel i Statsforvaltningen: dernest, at ingen, fordi 
han ei besad egen Jord, men boede paa andres, var lovligen ufrie eller liv
egen. Den forste Slutning kan leede ril ar faae el lyst og hædrende Begreeb 
om Odelffabs eller Bonde Tidens Constitution: den anden kan leede til Over- 
beviiSning om, at ikke vor Agerdyrkerstand, omendffisnt den vel for stor Deel 
nedstammer fra Landboe og Festere, er fodr til Livegenffab, eller har faaek sig 
Livegenffabs Tvingfelen paalagt fra faa lang Tid af, og ved en faadan i Con
stitutionen rocdfæstet Lovgivning, at det kunde synes, og med nogen Rimelig
hed siges, ar andre i Staren havde faaet Preffriplionö-Ret og lovlig Hævd 
paa denne ei egen Jord beboende Stands Friehed.

Osterstn siger: At efterdi Bryder ei ere nu i gemeene Brug, 
som i formere Tider, saa synes ufornodent om dem at handle eller 

Kkk 2 trette 
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trette (a). Dme bliver Sandhed, for faavidt Underssgelfen og Tretten kun 
angik Lovenes Anvendelse i de mi henledende Tider, og deres Anbringelse 
i virkelige proeessualffe Sogsmaal; men andet er, at behandle Sagen med 
den Hensigt, hvilken jeg allerede har angiven, og hvilkener den, at jeg ved 
Kundskab om de forffiellige Borgerclassers Kaar og Rettigheder vilde finde 
Constiturionens Vasen og rette Form, samt Folkealmuenö Rettighed.

Koefod Anker siger: At det Sporsmaal, til hvilket Slags 
Bonder Bryde stal henfores, ikke allene i vore Tider, men endog for 
lang Tid siden har vcrret vansteligt at oplyse (b). Han, som en grund
kyndig Lcerere, giver os i denne Fald, som i mange andre, de gavnligste 
Oplysninger og Hielpemidler, ved dem man scrttes i Stand til af Oldtidens 
Love at drage Slutninger, der vi.se Constitntionens Namr og MenneffeneS 
forffiellige borgerlige Vilkaar. Inqenj erkiender med stsrre Agtelse end jeg 
Vcrrdien af denne benavnte Lcereres Arbeider: og her i far staffer det mig 
megen Tilfredshed, at Mandens Meeninger, for faavidt angaaer det vcestntlige 
i Sagen, harmonere med mine af den anstillede Undersogelse dragne Slut
ninger: ja dette betrygger mig, saavek som det, ar HertSholm er mig 
med: han, den reneste Skribent, der i Sammenhceng og paa systemaliff 
Maade har handlet om Bondestandens Rettigheder, for faavidt de tiendes i 
vore gamle Love. Men om jeg da viiger af fra disse Mand i een og anden 
Biepunkt, det kan ei opvcrkke nogens Misnoie: havde jeg intet andet og intet 
meere at sige end hine Mcrnd, hvi stulde jeg da staae frem, og igientage, hvad 
de have sagt?

Ordet Brydie, Bryde, rekker langt op i Bagtiden, og dus Brug 
til at betegne et vist Slags af Statens Menneffer har varet ved indtil Tider, 
hvilke ere os ncer. I Hagen AdelsteenS Love findes det (c); ligesaa i den gamle 
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Ostgothe Lov (d): ligefaa i Vestgothe-Loven (e): i Skaane Lovens/): iJyd- 
(fe Lov: i Siellandsfe, og saaledes kan man sige, at det findes i hver og een 
af Lovene; siden moder det i vor Friderik I. Forordninger (g). Ja end i 
en Liigtale over Lassen , holden 1624. findes det; (h) men ved en faa ved
varende Brng bliver Ordet vigtigt, og name man saaledes moder det besian- 
digen, da kan det vel vare fornodent al opleede dets rette Betydning; i 
denne Fald yder jeg her hvad jeg formaaer, dog visseligen solende hvor forlegen 
man kan giores derved, at Ordets Bemarkelse den lange Tid igiennem har maar- 
tet undergaae og har undergaaet adsf illige Forandringer; saaledes, at der tales 
om Bryde, Fällig-- Bryde, Frie-Bryde, Selveyer-Bryde, og andre flere. 
Naar man har hort mig til Ende da vil det gielde, om jeg har beviist, at det 
vasentUge af Ideen er, at Bryden var paa een eller anden Maade til Deels 
med Bonden, og ar han, for faavidt angaaerTiderne efter den virkelige Tral- 
doms Opbavelse, som oftest sad paa Jord og brugte Jord til FalligS paa een 
eller anden Maade: Dette skal blive forklaret, og som jeg ror haabe, tillige 
viist, at Bryden, naar han var Tral og ufrie, da ikke var dette som Bryde , men 
tvertimod, at han som Bryde, (fient han sad paa anden Mands Jord, og 
saaledes stod i Vasalsfab, dog var frie Mand, faavidt som man efter da gicl- 
dende Sader og StatS-Jndretninger kunde vare det uden at eye egen Odels- 
Jord.

Hvilken Betydning man tillegger Ordet Bryde, faa bliver dets Af- 
fiammelfe let at tiende. At vare til Deels med Bonden, det var at vare 
hans Bryde, ligesom det at vare til Deels med Egtemanden var at vare Han- 
Brud. Vel kunne Tankerne leedes hen paa det, at naar Odelsbonden gav 
en Deel af Almindingen, eller af hans uopbrudte Odelsjord til nogen, og 
denne opbred Jorden, famt siden gav Landsfyld deraf, faa blev denne Afsid- 
dere Bondens Bryde, eller det der i Saxernes Lov kaldes Ruoda : Jorden 
han sad paa, var ei hans, men Bondens; dog var han til DeelS med Bonden:

Kkk 3 han
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han sad paa Brydeland, og han blev Bryderen: han blev i dobbelt Forstand 
en Bryde: han sad paa Almindingen, og denne kaldes ofte i gamle Breve 
Brydie Marken.

Som en saadan Bryde knnde Trcellen henftettes, og da vedblive at v«« 
Trcel, om han ellers for havde varer det. Tacit , naar han raler om Ger
manernes Trcelle, da giver han os der sande Billede af stige Bryder (s)-, og 
han er i dette Stykke, fom i mange stere, en god Ledsagere, den vi Nordike ei 
bor flippe, men hellere viseligen eene ham med vor Snorro, og da straffe os 
dobbelt Tryghed paa vor Bane igiennem Oldtidens Morke. Nn, om da Trwl 
vel ofte hensattes paa stigt nye Land, derfor kunde og frie Mand .paatage sig 
at opbryde en Deel af Alminding eller ode Jord, og faaledes blive Bryde; 
var det nu faa, som i de celdste Tider har maattet vcere ftedvanligt, ar den Frie 
eller Friegivne var fattig,, og ei selv cyede det, hvorved han kunde bescrtte 
Gaarden, og at han derfor maatte have Hielp fra Bonden, da blev ikke al
lene Jorden Bondens, men og en Deel af Boen tilhorte denne, og faaledes 
sad Bryden i dobbelt Forstand til Deels: Dette kan tiene til at forklare ad
skillige Lovstykker, hvilke tale om Bryden, som den der ikke allene ei var 
BoenS Varrge, men end ikke havde noget at hefte ved; man kan her tamfe paa 
de Friegivne, hvilke Erling, som Snorro siger (Æ), hensatte paa ode Steder, for 
at faae opryddede Marker, og det kan begribes, ar Erling har beholdt Haulds- 
Ret over dem, da Jorden var hans: men det kan og tenkes, at han har givet 
mangen een af dem Forsircrkning af hvad der udfordredes til Jordens Bedrift; 
faaledes kan det forstaaes klarliqen, hvad Siell. Lov siger (/): at ingen 
Bryde maae leye Jord bort, med mindre Bonden ved Thinge haver lyst ham 
til sin Vcerge.

Der er et Sted i Hagen AdalsteenS Guhlctings Lov, hvilket man i 
Haft kunde antage som et Beviis, at hver Bryde var ufrie; men Lovens Ord 
indeholde ikke et saadant Beviis: der siges, at de beste eller hæderligste 
blandt de, for hvilke Bonden hcevede Boder, og om hvilke det Lovstykke egentlig 
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taler, vare Thion og Bryde, ligesom blandi Qvinderne Sceta og- 
Deigia (7//) . Ingen af disse Ord medforer vcesentligen Idee om virkeligt 
Troeldom: Scrta var som Huusmoderen, der forestoed Huser: i Edda betyder 
det endog Adelkonen (-7) . Deigien var Meyersiken, Bodeyen, som PavS i 
hans Anmerkning til Loven rigtigen siger. Thion, betyder ei det, ot man 
var Treel, og ingenlunde ere Ordene Hion og Livegen og Tienere eenstydige. 
Man blev Thion, Hion, ved at hore til Slegten, hvad enten den egentlige 
Huusflegt forstoedes, eller og den Samling af de der boede paa Bondens Jord, 
og hvilke han var Borgen for, samt beskyttede, imod at de vare Hans Vasaller, 
Hörige, Vordnede, og derved kan man da forklare det, at i mange Breve og 
gamle Akter Hion skilles fra Tienere (o) . Her i denne Fald er det nyttigt 
at see hen paa de i Nedertyskland LehnSvcrsenS Tiden igicnnem varende 
Hyen: Hoden, hvorved betydedes et Selskab, der var indrettet og flultet, 
paa det at Lemmerne hver for sig kunde nyde Vcern og Tryghed (p). Som 
der er Liighed imellem Navnene Hyen og Hion, saa var og Tingen i sig selv 
den samme. De, hvilke sivede under Bondens Skyts, ndgiorde det Hion, hvis 
Hoved han var: de vare hans Hion, men derfor vare de ei hans livegne 
Tralle.

Saavidt om Thion, og Hion, og det korteligen: Sagen fortiente vel 
at afhandles for sig og det med nogen Udforlighed; thi ogsaa derved kunde 
man vinde Rigtighed i Begrebene om Lehnstidens Menneskers borgelige Til
stand ; men fligt at afhandle er uden for disse Betragtningers egentlige Gien
stand , og saa holder jeg mig til det der angaaer Bryderne.

Adalsieens Lov, hvilken her omtales, efter at den haver ncevnet Thion, 
ncrvner Bryde; dens Meening er, at hvem Bonden havde hensat som Bryde 
og betroet sin Jord, han var den ypperste iblandt dem, for hvilke Bonden 
indesioed fom Borgen, eller den ypperste blandt dem, hvilke herte tit Bondens 
S legt, og vare hans Vasaller. Den siger ikke, at hvo der var Bryde, han 
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var derfor Træt; Men om Træl var bleven Bryde, da var (an steegen i Vort- 
dighed, og Boderne for Drab eller Vold paa ham vare og forhoiede. Jeg 
hac ei nægtet: jeg har ei Behov at nægte, ar B yde kunde være i Bondens 
egenGaard: o&flMge Steder i Lovene antyde fligt; men denne Bryde kunde 
og være til Deels med Bonden, flkiont paa anden Maade end Boclagsman- 
den, hvilken Ostgothe Lov omtaler, og fætter faa hsit, at for ham skulde be
des, som for Bonden selv (q) . Bryden kan i denne Fald havt meere effer 
mindre Jord af Bondens, hvilket han drev med Bondens Kreer og Plov« 
redskab, imod at han ydede Bonden enten den eller den Tienestesmaade: 
han var da ei Boelagsmand; men han var Bryde, som en Huusmand, der 
enten har Jord til sit Huns, den Bonden driver for ham, eller som en Tieneste- 
Karl der faaer sin Lon i Sæd. For saavidt sad han til Deels, og jeg sporger, 
om denne Maade at kenne Tieneste ei har maattet være som den reneste i de 
Tider, da Penge ei havdes, og Penge lidet bebovedes: Ogsaa dette forklarer 
at frie Mand kunde være Bryde og det i Bondens Gaard, og faaledes at han 
var ringere end Boelagsmand.

Det der er sagt om Bryden i Gaarden, kunde gierne være nok; thi 
ferst nævnes det Slags Bryder sielden iLovene, og dernest fører det, hvilket Lo
vene sige om dem , ei til betydelige og brugelige Slutninger: ja det synes endog, 
som blev Ordet Bryde i denne Forstand kun brugt for de ældste Tider; men 
omendflkisnt dette er, faa bor dog endnu advares imod den Vildfarelse adffil- 
lige eee faldne i, at de nemlig have iilfærdigen forklaret Ordet Bryde, som 
betydede det intet andet end een for vis Lon tienende Avlskarl eller Redesvend. 
Denne Vildfarelse kan have leedt dem selv og andre med til den anden, at de 
ei have feet meere i Bryden end en ringe Tienere: en Træl for den ældste Tid, 
og en Livqen for den seenere.

Men sandeligen, der er meget at betænke, før man antager, at ved 
Bryde i Gaarden forstaaeS egentlig en Redesveud og Avlskarl: først kan man 
ei tænke, at Lovene sikulde agtet paa, hvorledes Bonden brugte sin Træl eller 
Livegne, naar ellers ikke deraf fulgte noget nyt Forhold imellem Staten og 
den enkelte Mand; Ei kan dette tænkes om hine Tider, da Bonden var al

deles
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beles Herre i sit Huns, og Lovgiveren paa ingen Maade (landede sig i hans 
huuslige Handelet: mig synes, ak denne Anmerkning har negen Vcegt, og ar 
den leeder til at fege noget andet i de Lovstykker, der tale om Brydcr, end 
det, at der skulde tales om een eller anden Maade, paa hvilken den eeneraadi- 
ge Bonde brugte sin Trcel og Livegne; derimod harves ald denne Tvivlraadig- 
hed, naar man tanker, at Bryderne vare de frie Msrnd, hvilke paa een eller 
anden Maade forbandt sig med Bonden, og hvilke altfaa fortjente at Lovene 
bestemte deres Kaar.

Naar hver Bonde fik Tilladelse at tage sig en Bryde, som Kong Eriks 
Forordning af 1282 (r) medfsrer, da er det klart, at her paa ingen Maade 
fan forstaacS Redesvend eller Avlskarl. Ostgothe Loven taler om Kongens 
Bryder i Upfa4a ^)Le: om Jarls og Hertugs Bryde: om Biskops og Bon
des (s); men enhver indseer, at Loven ei taler om ubetydelig Tjenestekarl. 
Med denne Artikel af Ostgothe-Loven harmonere Skaanske Lov (t) og Iydske 
Lov (//). Ja endog Landboe maatte tage sig en Bryde efter Skacmske Lov (x). 
Iydske Lov skiller udtrykkeligen Bryde fra Redesvend: den siger, at til Thinge 
skal lyses hvo der er Bryde, og hvo Redesvend (y) * Siellands Lov taler 
heel tydeligen, naar den siger: Er Bonden self hiemme, eller Briltien, ther 
Felle hor lagt med Bonde (2). Videre kunde een vcrre Bryde med Bon
den, og dog selv have Gaard,i hvilken han havde Bryde (a): saalcdeS lceser jeg 
Artikelen, og den bliver da aldeles tydelig for mig, som jeg da og derved und- 
gaaer at finde Textens Forandring nodvendig, og at låse med Herts holm (Æ) 
og Koesoed (c) haver han selv anden Gaard og er deri Bonde rc. Det 
var ikke ham selv, der var Bryde i hans egen Gamd; men der var en Bryde, 
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og Eieren blev Hosbonde for den Gaard, ffisnt han var Bryde paa andet 
Sted.

Snorro taler om eu Birger, hvilken var Harald Gormfens Bryde (d); 
denne Birger bemcrgtigede sig et Isiandff Skib, der strandede paa Kysterne, 
og derved tildroeq han sig det, atIisicrnderne qvcrdede bittre Nidviifer om ham: 
Man seer af heele Fortoningen, ak denne Birger har vceret en anseelig Mand, 
og ingenlunde kan her tcenkes paa nogen Redesvend eller ringe Tienere. Som 
en LehnS-Mand kan han have vceret, og hvorfor da ikke havt sin Deel afInd- 
komsten, tuen da og af hvad Vrag der faldt? Samsores hermed at gamle Siel- 
landffe Lov kalder Kongens Foged KonUNgs Bruticr (e), da bliver dette hiin 
Birger vedkommende aldeles forstaaeligt, og man indseer, hvorledes imellem 
ham og Kongen virkeligen var et Slags Fcelledffab, da Fogeden i Almindelig
hed, saavel som Lehnsmanden, toeg sin Deel af Sagefald og anden Indkomst. 
Clausen haver da ri urigtige« i sin fordanffede Snorro kaldt den omtalte 
Birger Kongens Befalningsmand (/) og herved leedes vi til ret Idee om Or
dets Betydning i denne Fald. Samforer man fremdeles der der der siges om 
denne Birger, Kongens Bryde, med det der siges i Oluf Helges Saga hos 
Snorro (g*)  om Thorer Scll, da bliver Ideen endnu tydeligere: han var Kong 
Oles Armadr, Umbuksmand, Foged paa Augvaldsncrs, og raadede for Gaar
den: hans Herkomst var ringe, men han havde sikaffet sig megen Anseelse; 
Asbiorn kalder ham ved det hcrderlige Navn Bonde, og man feer af alt, at 
han kunde handle,, som han vilde; som en saadan maae vi forestille 06 Bry
den Birger, og da forstaae vi KronikenS Sagn.

Fra saaledes ar vcrre Kongens Bryde, Armsdr, UmbutSmand, Foged, 
til at vcere Bondes, ja Landboes Bryde, det var og maatte vcere fremgaaen- 
de Gradation; men bor man og ikke simre deraf, at Bencevnelfen Bryde ei 
ferle noget haanligt med sig; og derncest, at Bryde var noget ander end den 
ringe Ticnestekarl i Gaarden. I faa Fald stkulde en Birger og en Thorer Sel 
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iff c ladet sig tillægge den Bencrvnelft. Dog omendffiont, fom jeg nyS sagde, 
vidt Rum har veeret imellem Kongens Bryde og enkelt Bondes, saa er dog 
dette ei meere eller andet, end at der var vidt Rum imellem de Lehn, hvilke 
en Jarl kunde have, og de andre smaa Lehn, Tenures, Knigth- Fees, 
Feodum militare, efter Lehnssproget, hvilke en Ledingsmand, Styres
mand, Bannalist, Hcermand, kunde have. I denne Fald giver blandt an
det en Artikel af Ostgotheloven os god Vejledning (h): den navner Kongens 
Bryde, og Jarls, og Biskops, og Lagmands, og Bondes; disse anfcektes 
med forjlkiellig og stigende Værdighed, saaledcs ar for Bondes Bryde bodes 
3 Mark om han drcrbes: for Lagmands 6.; for Biskops og Jarls 9.; og for 
Kongens 40. Legges nit hertil, at endog Landboe efter Skaanfke Lov kunde 
have Bryde (/) , samt og, at den, der selv var Bryde i en Gaard kunde 
efter Jydske Lov (Æ) have Bryde paa en anden Ham tilhorende Gaard, saa 
have vi her den heele Gradation af Bryder, eftersom de vare i Rang.

Naar saaledeS Ordet Bryde henforeg ril at betegne den der sad til DeelS 
med Bonden, men ei den, der var Avlskarl og Redesvend, da er dette ingen 
nye Meening og den tilhorer ikke mig som mit Opfund. HertSholm og Koefod, 
de tvende Mcrnd der med meest philosophisk Geist og Kritik have undersogt de 
gamle Loves rette Forstand,og derefter handlet om Menneskenes forskiellige Vil- 
fane og Rettigheder, de ere begge mine Forgiengere. HertSholm siger, at 
fordi Anders Suneftn haver kaldt Bryder Villici, derfore har Ostersen kaldt 
dem Avlskarle; men ot denne sidste Benævnelse er aldeles urigtig {/) . Koe- 
fod taler meget bestemt i denne Fald: harr siger (z/z) , at det er klart af Lo
vene, at der forstaaeS ved Bryde een der var i Fcelledssab med Bonden, og 
ikke en Avlskarl: han siger, at Osterfon og Anders Suneftn begge have over
fat Ordet urigtige», den eene ved Avlekarl, den anden ved Villicus. Han 
siger fremdeles, at Bryde« fad i Falledffab med Bonden, drev FcrllcdS Avling 
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med ham og nod godt af Jords Groden faavelfom Bonden; derefter henviser 
den Lovforklarere paa Hadorf, hvilken er den tredie merkelige Mand, der har 
tornkt som jeg nu tinker, og hvilken siger at Bryde var den, der brugte Gaard 
til Helften (») .

De vare hidtil faa blandt os, hvilke henvendte deres Videnskabelige 
Moie og Grublen paa at udsinde Middelalderens Loves rette Forstand, for 
saavidt disse Love bestemme deres Vilkaar og Rettigheder, hvilke udgjorde det 
egentlige Folk: havde vi ikke Hertsholms og Koefods Arbeidcr, derhos Oster- 
fens mindre til at oplyse de gamle end de nu gieldende Love sigtende Glossarium, 
hvad havde, vi da i denne Fald? Aktsaa hvad bliver at onske, naar man ter 
sige med Cicero: mihi qvidem nulli fatis eruditi videntur, qvibus 
noflra ignota funt (o) ? Saadan er vor Trang, men hvo der minder om 
den, han vare billig, og han betcrnke, at fordi Folkealmuen, den agerdyr
kende Stand i Staten ved LehnövcrsenetS Magt aldeeles fattes ud af sin Vcrr- 
dighed, derfor skeede i Almindelighed med Undersogninger om Bonders Vil
kaar, Friehed og Gyldighed, som Ostersen siger om Bryder, at fordi de nu 
ei ere i gemeene Brug, som i formere Tid, saa synes ufornodent om dem 
at handle (p) . Man fa ae kun i Bonderne den Livegne ufle, fra Lovgive
ren bortstodte Flok, og hvo fkisttede, hvad Bonde og Landboe og Bryde for 
havde varet? De alle vare nu eet, og de alle vare med Livegcnffab betyngede 
ufle Mennesker. Jeg har ei sagt for meget i dette Foregaaende, thi monne 
ikke endnu de ere mange, hvilke agte det som en for StatSflyreren ubrugelig og 
uanvendelig Nnderssgelse, naar der handles em fordums Bonder, Landboes 
og Brydes Vilkaar? Men der vorre nu, at jeg dromte, da jeg ved at tale om 
Nordens Statsforfatning taledc om Livegenffabet og om vore SmaakandeS 
Vordnede: det vcrre og at jeg ligesaa drommer her, saa siger jeg dog frit hen 
og for alle, at eftersom jeg kan ternke om mit Fædrelands Tarv, saa holder jeg 
alt det for vigtigt, hvilket kan beviift, ar ikke allene Adelbonde, men og Land
boe og Festere, ja end Bryde vare frie Mcrnd i Staren, og havde i saa Fald 

Consti
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Constitution og Lovgivning for stg, om end Tider og Tiders Brug henstsdte 
dem fra Lovene og fra deres ved Lovene upaakierede og uforkrankede Rettighed. 
Den Kundffab og de Scetningcr, naar de efterhaanden gioreö klare, faa de 
faae overbevisende Kraft, da kunne de bruges af en Landsfader og hans adle 
patriotiffe Raadsmcrnd, naar eengang vores og Folkenes Gnd giver det Hceld, 
at Statens store Ting ere geraadede derhen, faa ingen taber virkelig Velfterds 
Deel ved det, at Vaandene bortkastes og borthaanes, hvilke tynge paa den fa a 
«rvcerdige fom overalt andet nyttige Bondestand; jeg siger: jeg bor af Var
somhed igientage Sagnet: at her rcrnkcs og her talcs om Tid, naar ved Ret
telsen ingen tabte VelfardS Deel, men kun tabte det, hvilket Herskelyst og 
Drom om Aristokraties Tid Skionhed knude giore ham kiert: — naar ingen tabte 
Velfcrrds Deel, men kun det, hvilket han enten formedelst Mangel paa klare 
Begreeb, eller formedelst Mangel paa Folelfe af bliid og hoimodig Godhier- 
tighed, denne Kilde til Sieleadel, forestillede sig fom et onffeligt Klenod, og 
maaffee gav Navn af kostelig Herlighed.

Jeg staaer nu ved den anden Punkt, hvilken ffulde oplyfes i denne Af
handling: Den Punkt er for mig af storste Vigtighed, thi den udgier egent- 
ligen de Satninger, hvilke jeg nys angav at vcere brugelige og anvendelige; men 
efter Brugeligheden bor dog hver Vidffabs Deel vurderes. Jeg ffal viift, at 
Bryden, fom Bryde, var ringere end Bonde: ringere end Landbos: ringere 
end Boelagsmand; men at han som Bryde ikke destomindre var frie Mand; 
ei Trcel efter det crldste Lovfprog: et Livegen: ei vordned Sven eller Tienee 
ester fom Ordet Vordned fik Betydelfe i Lehnsvcefens og Aristokraties Tid: 
Faaer jeg beviist dette, da har jeg tillige beviist, at paa vor Bondestand ei laae 
formelig og ved Lovene paabuddet Livegenffab: jeg ffal da torde sige med end meere 
Vished end i Bogen om Nordens Statsforfatning ffeet er, at hvad der 
binder Dannemarks Bonde ved Ploven, anden enkelt Mand til Gavn, det 
er Brug, hvilken Lovene efter Tidernes Beffaffenhed have taalet, men hvil
ken de i ingen Maade have paabuddet.

At Bryde var ringere end Adelbonde, det tsr jeg ei ved at beviife, thi 
dtt ligger klart hen i Lovgivningen; han havde ei Stemme paa Thingene, og 
faa var der ved de Samlinger intet for ham ar giore. Som Bryde havde 
han ei Jordejendom, og faa kunde han ei have Rang med Bonde. Jydffe 
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Lovgiver det kraftigste Beviis i denne Fald: den stger, at Ncevninge skulde 
tages af Adelbonde; men ei Bryde og ei Landboe maatke vcere det (</) .

Bryde var ringere end Landboe: dct siger ogIydskeLsv udtrykkelig (r) 
CapitletS Overskrive er, at Landboe er selv Hoebonde for sig: Naar Herverk 
skeede paa den Gaard, hvilken Landboe havde, da var det dennes egen Kittre I: 
han roeg selv Boderne; men var der Bryde paa Gaarden, da blev det Bon
dens Kittre, og Brydeu selv uden hans Hosbonde deelede kun det, eller toeg 
selv Boder for der Herverk der skeede paa hans Lemmer, eller hans Kone eller 
hans Bsrn. Delte forkynder vcl Brydens Ringhed under Landboen, men det 
forkynder og, ar han var ander end Trcrllen, der roeg kun en rolvre Deel af 
Boderne, naar paa ham brodes Kirkesred, Thingfred og Gildefred, da 
Herren roeg de andre Deele (s) . I ovrigr forklarer Lov sig selv 
paa det anforre Sted: den siger, ar Landboe var Hosbonde: han sad paa Gaar
den: brugte den heel og ydede Eyeren vis Landgilde; saaledeS stod Landboe 
for heele Gaarden, men Bryde var i Fcelledffab med Bonden, og som Koefod 
siger (t): kun een kunde vcere Bonde i Huuset. Derfor naar det endog ril- 
legges Fttlligs-Bryde, at han maae tage Rans Deele, saa fremlyser dog hanS 
mindre Rang end Landboens i det, ar Bonden slkal befale ham ar deele de 
Deele (z/) o: gisre Sogsmaal for den Sag.

Bryde var ringere end Bolagsmand: det siges utverydigen i Ost- 
gothe-Loven (<k), og Bolagsmanden agres der lige med Bonden, for faavidt 
Boder angik: Men hvo var Boelagsmand? der besvarer og Loven (y): den 
siger, ar om Gods bedres, da bedreS det for begge (Bonden og Bolags- 
manden): ligefaa, om det mindskes, da mindskes der for begge: hvor httderligt 
dette end synes for Boclagsmanden, saa viifcr det dog, ar han var ringere 

end
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end vor Landboer thi denne var efter Jydffe Lov selv Hosbonde (-?.) , og flige 
var rimeligt, efterdi han var eene i Gaarden, og kunde da vare Hosbonde; 
derimod var Boelagsmanden ei i den Fald: og fom kun een kunde vare boende 
i Gaarden, saa maatte Eyeren vare det, og Boelagsmanden viige.

Saa langt ned i Rang ftoede Bryderne: de eyede ingen Jord, og altsaa 
vare de uvederheftige: de sadde ei som Hosbonde paa anden Mands Jord, og 
Lovgiveren kunde ei tiltale dem for Boder, efterdi de altid kunde skyde paa 
Bonden, hvis Gods de i visse Maaker forvaltede. Derfor kunde Bryde ei 
vare Varge (a), og ei vare Navning (/>): Endog det at vorde Bryde, giorde 
ham udygtig til at vcere Ncevninge, fkiont han var beskikket dertil for han blev 
Bryde (c) . I Tyvssag kunde han ei gaae i Thog, eller borge for sig selv (i/). 
Han var saa ringe, at endog Tral samt Friegiven kunde vcere Bryde, hvilket 
jeg i det Foregaaende har viist; men dersor, som jeg ogsaa har viist, medforte 
det at vare Bryde dog ei Traldom. Deter sandt, hvad Suhm siger, at 
Bryder vare ei i Agt (e) og der er kun eet Sted i Lovene, hvilket synes at give 
Bryden saadan Rang, at han endog skulde vcrre over Landboe. Det er Ar- 
tikelen i Jydske Lov, hvilken siger at Fcklllgsbryde kunde vcrre Sandemand, 
men Landboe ikke (/*)  . Endog Koefod finder her en fasi uoploselig Knude, 
og han siger at dette har giort vore Lovfortolkere saadan Bryderie, at de enten 
rettit ud have tilsiaaet Modsigelse i disse Lovsiykker, eller de have giort Bryder 
til Redesvenne. Manden forklarer Sagen ved den hans Meening, at tvende 
Slags Bryder have varet, men at Loven ei angiver Forskiellen imellem den- 
nem, og det fordi Sagen har varet noksom bekiendt, felgelig ei behovede For
klaring (g) . Jeg vil sporsmaalsviis, og uden selv ar bestemme noget, frem
satte som Fortolkelses Maade, om ikke Falligsbryde kan have varet den, der 
fad paa Bondens Fattig, Falled, Overdrev, Alminding? At efterhaanden
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eet og andet Stykke indtoeges af Almindingen, det begribes letteligen, oz 
derom tale Lovene paa mange Steder; men som Almindingen var Bønderne-, 
faa bleve disse de rette Eyere af de optagne Stykker. Nu kan det og begribes, 
ot den Bryde, der fatte sig'hen paa en siig sde Gaardssied, og maaffee selv 
sik at opbryde den største Deel af Lodden, han maatte have bedre Kaar end Bry- 
den, og end Landboen, der fatte sig paa allerede brugbar Jord: han blev metre 
sin egen: ncermede sig meere Bonden i Rang: fik maaskee Arvefeste paa Gaar
den, og saaledeS L visse Maadec fom Fcrlligsbryde havde Jord, hvorved han 
kunde hefte. Naar Loven siger i Arrikelen, at ingen maatte vcere Sande
mand , med mindre han havde Eyendom i den Fjerding han var Sandemand 
for, og naar den da tilsteder Fcelligsbcyde at vcrre Sandemand, da synes mig, 
at min Fortolkning er saadan, at jeg uden at synde mod Beskedenhed tør selv 
ansee den som god Veiledelse til at faae Loven tydeligen forstaaet. Jeg tør 
endog meene, at man ved dette kan faae Begreeb om de hcrderlige Friebryder 
og Selveyerbryder Folk, hvilke omtales i Liigprcrdikenen over Niels Jakobsen, 
der nedstammede fra saadanne Bryder paa Fcedrene og Modrene Side, og 
siden blev Stammefaderen til adskillige cedle Slegter (Z>). Man kan tcrnke, 
at en saadan af Almindingen eller Brytiamarken indtagen Jordlod kan afBon- 
den vcrre overladt til Bryden som Eyendom med de eller de Vilkaar: Bondens 
Gaard blev derved ei ode, og som Tiderne forte det med sig, at Adelbender 
bleve mindre vigtige, eftersom de bleve meere trcrngte, faa har Trangen og 
Følelsen af deres Ppperligheds Mindskelse giort dem villige til stige Handeler: 
men er da Bonden blevet en ringere Mand, og er Bryden bleven Adelbondes 
Ligemand i visse Maader, faa cr Landet blevet optaget, og fra den Side har 
Staeten vundet ved den ScederneS Gang.

Hidtil er da blevet viist, at Bryde, skiont han havde liden Rang, dog 
var frie Mand i Staten; men naar da han var frie, faa maatte vel meere 
Landboe og de andre Jordbrugere vcrre det. Jeg vil ikke sammenhobe mange 
Beviiser for denne Scrtnings Rigtighed, thi faa kunne have noksom Vagt, 
naar de kun ellers ere utvetydige og klare; men saadanne give Lovene os til 
Haande. Dogereet, hvilket jeg ei kan undlade her at berøre, som det der 

saare
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faare tiener tit at giere den baade her og andensteds (/) om den Danstke Bo«' 
des ved gammel Lands Lev bestemte borgerlige Stand frem fat te Meening an
tagelig. Det jeg har i Tanker, erden fan ofte tilstdclagde, men dog til at 
domme om Middelalderens Seeder og Lovgivning fa a hoifornodne Ides, at 
man kunde vare Vafal, Vordned, Hong, andens Mand, uden derfor at 
vcere ufrie og Livegen.

Den Statsforfatning, hvilken fandt Sted i Europas Lande, faa lange 
disse Lande ei bleve erobrede og indrettede af styrende Fremmede: den indbe
fattede vaseutligeu det, og den grundedes paa det,at de, der eyede Statens Jor
der, devare deeltagende i Statens Styrelfe: de udreedede Statens Landvcrrn: 
de udreedede alk hvad krcrvedes til Statens Vedligeholdelst. Som Jorden var 
Hoved Eyendvtn i de Tider, faa vare Bonder, og allene Bender vederheftige: 
de kunne vcere Borgen for sig og for andre: de kunne vcere Dommere, Sande- 
mcend, og ellers hvad der medhsrte at man i visse Tilfalde kunde have at ud- 
rcede Boder. For de der ei havde Iordeyendomme og ei vare virkelige Bon
der, OdelsmKNd, maatte disse indestaae; men deraf fulgte, at den jordlofe 
Mand maatte gaae ind i Forbindelfe med Bonden, og paa en vis Maade gien- 
gielde det Anfvar denne paatoeg sig: dog ikke allene Anfvaret fkulde giengiel- 
des, men og det Vcern og Vord, hvilket den jordlofe Dtand nod ved det, at 
den i Staten vigtige Bonde talede paa hans Sag og skaffede ham Ret: faate> 
des opkom Vordnedfkab, og det at man var anden Mand Hong: blev hans 
Mand, og derved stoed under ham. Man agte kun , fom det sig bor, at hvo 
der ei havde Jord, han betalte intet til Staten: faa havde han og ikke Ret
tighed; men hvorfor skulde da de der vare i den betyngede Classe, jeg meener 
Iordeyerne, have betalt, arbeidet, fegtet for de andre? fom jeg fagde nys: der 
maatte et Giengield gives af den ver nsd Vrlgierningeu: han maatte give sig 
til een fom toeg sig af ham, og fom ved at indestaae for ham, giorde, at han 
kunde taales i Staten; faaledes kan det blive fatteligt, at ingen Fremmed 
maatte blive i Laudet, med mindre han havde Vert eller anden der borgede for 
ham, og ligefaa forstaaes det, at Verten var den man holdt sig til for den 
Fremmede.

Da
(i) Nordens SkcttSsorfat. 2. Livegcnstabet: Snllands Vsrdnede. .
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Da dette ligger fan klart og kiendcligt i de Efterretninger vi have om 
den gamle Enropaiffe Constitution, faa kan man vel undre sig over, at Kund
skaben om den Punkt faa savnes hos de mange, der ville forklare'Scrder og Love; 
men faa vanke de og om blandt Uforklarligheder, og de forestille alle dem forti 
Tralle eller Livegne, hvilke ei sadde paa egen Odelsjord; men da, hvilken van« 
cerende Idee om Nordens Folk og Nordens Constitution! for ikke at tale om 
de mange Steder i Lovene og Kronikerne, hvilke blive aldeelcs nforstaaelige.

Fra det, Tacit siger om Soldurier, til Alfreds Lov, at hver fkulde lade 
sig indlemme i en Tything, hvilket var el Selskab af -io Iordeyere, eller og 
ansees som Fredlss: ligesaa til Carls og andres Capitularer, der byde, at 
hver skal tage sig en Senior, hvilket man siden har oversat Dommere, Herre: 
ligesaa til det, at Ostgokhe Loven taler om Kongens Mand, og Jarls, eg 
Biskops, og dens der havde Stallare og Stckare (Æ) : Ligesaa til den vor 
Valdemars Lov (/) , at Kongen maae Mand tage over alt sit Rige, Hertug 
i sit Hertugdom, men Grever og Biskopper kun i deres Lehn eller Biskops
dom : dette alt udsiyder fra eet Lovs og Regierings Princip: det nemlig, 
at hver ffulde enten ved egen Iordeyendonr vare vederheftig, eller have anden 
Borgen for sig, hvilken indestoed for ham: En saadan, for hvilken anden bor
gede, han blev denne andens Mand; men hvo vil sige, at han blev derved 
den andens Livegne? Disse Iagttagelser, naar de giores med rigtigt og redeligt 
Skiennende, da viife de, at man kunde vare andens Mand: vare ham Hö
rig: vare hans Vordned efter Ordets fsrste og usorvendte Betydning, uden 
at vare hans Livegen, og uden at vare Stavnbnnden: ligesaa seer man, at 
Landboe, Festere, Bselagsmand, Leylendinger, Falligsbryder, og andre 
Bryder kunde vare scie Mand, ffiont de ikke havde Rang med Bonden, og 
ffiont de stoede i Vasals Forbindelse med Bonden, eller med Jarl, Viffop og 
anden ophoiet Mand,

Jeg grunder disse Anmerkninger paa Ideen om den Nordiffe Lovgiv
nings rette Vasen: Jeg har derved sundet Middel til at varne om Folkenes 
og om den haderlige Bondestands 2Ere; og har jeg da end maattct see i Hi

storien,
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(lorten, hvorledes denne Forfatning vanhcrldigviis aabnede Dsr for Lchnsv«- 
fens Magten, faa at man fik forvendl Betydningen af Ordene Vordned og 
Hsrig, og Oeecfter fik giort eet af at vcere andens Mand og at væve hans Liv
egen; dog, font den Oer ss'iller taafet Brug fta bestemt bydende Lov, formers 
ner jeg, at ingen hos os kan have fanget Hcevd paa Bondemands Friehed: og 
jeg meetur, at naar Landevcvrns Forpligt fcetteS af Tanker, eller tiaar den ei 
meere fandt Sted i nu vcerenOe Form, da var Prefumttonen for Bonde, naar 
han paaraabte fin Borgerftiehed. I svrigt, fo in jeg her maae legge meget 
til Side af fvad der kunde figes, faa henviifer jeg for faavidt Ordet Vordned 
angaaer til Oct jeg har fagt med meere Udforlighed i et mit andet Arbeide (?//)♦ 
Hvad Ordet Hörig angaaer, da henviifer jeg til den agtbare Mofers patriotic 
(Ve Phantasier (72), og li yfaa henviifer jeg mcd megen Glcede ti! en vor egen 
Mand, nemlig Hertsholm. Han 'frem for mange andre trænger ind med 
Skarpfindighed til vor Lovgivnings rette Geist, og derfor viifer han tydeligen, 
og paastaaer modigen ved mange Lejligheder, at vor Bondestand langt fra ikke 
er bleven faa nedtrykt ved Lovene, eller faa forforOeetet ved LehnStidenS Sceder, 
font andre Europæiske Landes er blevet. I Overeenstemmelfe med denne hans 
rigtige Indsigt, forklarer han Ordet Hörig, hvilket findes i Christian III«, 
Receß, faaledes, at det ey betyder Traldorn eller Livegenskab, men en bor
gerlig Forpligt og Lydighed mod Lovene, hvilken passede med det, at man var 
en andens Vafal, og fad paa hans Jord, famt betalte ham Landskyld af 
famme (0) . Bort da med den Fortolkning, at hvo Oer lover ved Festebrev 
eller paa anden Maade at vcere Hong og lydig, han derved erfienOer sig at vcere 
en livegen Tienere, eller en faaOan, at anden Mand kan kalde ham til at 
pleye Fodestavn! hvo der ei vil begribe dette, han tage Norges Byxel eller 
Festcbreve for sig, og han forklare, hvorledes det bor forstaaes, at den frie 
Nonnand lover at vcere hörig og lydig mod den paa hvis Jord han sidder,

M m m 2 eller
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eller mod Hans Landsherre, fom og siges i nogle Byxelbreve. Jeg fpsrger, 
om Normanden kan tænke paa at ville være Livegen? og dermed fætter jeg 
ikke et reneste Ord meere til for ar beviife, hvor nretteligen man foger Livegen- 
fkabs Forpligt i det at være Hörig?

Saa er da ved det Foregaaende blevet forklaret, hvorledes de af Bon
destanden, Dont de fadde paa andres Jorder, kunde være frie Mænd i Sta
ten, og det den hellige Eyendoms Net, famt ellers hver Mands Rettigheder 
uforkrænkede: det flaner da nu tilbage at an fore et og andet Lovstykke, hvilket 
egenkligen handler om Bryder, og hvilket i bestemte Udtryk tildeeler dem den 
frie Mands Rettigheder. Vestgotheloven , naar den taler om Bryde der faer 
of, da forbyder den det ikke: den paastaaer kun at han ei maae have Lon- 
k>oe (p) . Ostgorheloven siger, at om Bryde er i Gaarden, og han er deus 
Træl for hvis Boe han er Tilfynsmand, da ffal han dog Kiob gisref^). Saa 
klart fom det er i Folge af dette Lovstykke, at Træl knude hensættes fom Bry
de, faa klart er det og, at Bryden, fom Bryde, ei var Træl; thi i den 
Fald havde jo Loven ei angivet fom en fyuderlig Beskaffenhed hos Bryden, 
at han kunde være Træl. Intet kan være tydeligere og meere beviifende i denne 
Fald, end Kong AlbretS Forordning af Aar 1375. hvilken Hadorf har ved
heftet hans Udgave af Biarkee Retten: den Forordning taler om alt Frels 
Hiott, hvilket tilhorer Ridderfvenne og Frelscsmænd, og hvilket Frels Hion 
er Bryde og Landboe. Man erindre forst, hvad jeg oven for har fagt om 
Ordet Hion, at det nemlig betydede dem, der udgjorde Slegten, (familiam) 
Samlingen of de Mennestker, for hvilke den eller den Bonde var Hoved, Vær
ge, Borgen, Hunsbonde. Derefter bemærker man', at Bryden, faavelsom 
Landboe kaldes her Frels: det er frie; men dette siges faaledes endog i de 
Tider, da Lehnsvæfenct havde faare trængt Bondestanden, og berovet den 
megen Værdighed.

Det knude viffeligen ei bestaae med Trældom, eller med det virkelige Liv- 
egenffab, at ffisnt Manden var belagt med denne Tvingfel, faa knude han 
dog paa famme Tid sættes i Claffe med de i ald Forstand frie, og sættes dem ved 
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Siden ; men dette tillegges Bryden ved klare og bestemteste Love, og attsaa 
var han en frie Mand: sad han end som Bryde paa een Gaard, saa kunde han 
doa stlv eye en anden: vcere der fuldeligen sin og Gaardens Vcrrge: selv deele 
Rans Deele: ei staae under nogen, men vcere Bonde i Gaarden: alt dette 
siger Iydsse Lov udtrykkeligen (r) , og man kan deraf kiende den Bryden ved
hængende Friehed: eller med andre Ord, at Brydcn personlige« var frie Mand 
i Slåeren, men at hvor han sad som Bryde, der var en anden Bonde, og 
Lovene havde kun, som rimeligt var, forbeholdt dennes anden Bondes, eller 
Husbonds Rettighed.

Altfaa, naar Iydsse Lov siger, at Bryde maae! ingen Mands Vcrrge 
vare, fordi han ei er hans egen Vcrrge, da, naar dette retteligen forklares , 
saa bliver det ei Beviis for BrydenS Ufriehed. Fledforingen, hvilken i sam
me Lovstykke omtales, eyede intet selv: havde intet, hvormed man kunde hefte: 
altsaa kunde han ei vcrre Borgen eller Vcrrge og ei indestaae for Boder; Bry
de»^, som allerede oven for er viist, havde ei heller saadan Iordeyeudom, eller 
urørligt Gods, at han derved kunde ansees som vederheftig; altsaa, med Hen
sigt paa dette, men ei med Hensigt paa hans borgerlige Stand og Vilkaar 
maatte Lovgiveren byde, at ingen antoeg ham som Borgen eller Vcrrge.

Ved dette her anførte forklarer jeg og den tilsyue varende, Modsigelse, 
hvilken findes i Lovene, naar de tale om Bryder; men ved min Forklarings 
Maade faaer jeg nye Overbeviisning om, at man ei tabte borgerlig Friehed, 
ved at vorde Bryde. Fcrlligsbryde kunde vcrre Sandemand (.f) : kunde og 
svare Ran (t) ; men Bryden, der ei var Fcrlligsbryde, han kunde ei vcere 
Vcrrge (zz), ei vcere Ncevning (x), ei eengang Borge for sig i TyvS-Sag (y): 
her ligger Forssiellen i det at vare Fällige og ikke at vcrre det: men det at 
vare Bryde bestemme*  ei Vilkaarene: Fcrlligsbryide havde det man kunde holde 
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ved: han havde boelagt med Venden: han havde maafkee taget ode Gaard 
viler Torp i Alminding, og der skaffet ald Besoetningen og Indgodsef. folge- 
lig havde han noget ot hefte ved; men blot Bryde havde ei sligt, og derfor, 
men ei for det han var Bryde, ansattes han af Lovgiveren fom uvederheftig: 
han maatte anseeS som en saadan.

Et Sted moder i Iydffe Lov, hvilket indeholder, at om nogen var 
kaldet til at vcrre Ncrvning, og han derefter bliver Bryde, da maae han ei 
vcere hiint (2) . Nogle ville mon [Fee an fore dette Lovstykke soiu ct Slags 
Beviis mod BrydenS Friehed, eller i det mindste, som et Vidne om hans For
agtelighed: de ville maaskee sige, at han, ved at vorde Bryde, fattes ud af 
den frie og agtede Mands Rettigheder, og at han da som Bryde ei ^var frie 
Mand: Jeg derimod sinder i Lovstykkct et vcegtigt BeviiS for min fremsatte 
Mecning, at nemlig frie Mocnd bleve Bryder, men at denne deres nye Stand 
ei virkede paa deres personlige Stilling for saavidt de vare Lemmer af Almeens- 
Vcesenet; Manden, der blev Bryde, var as det Slags der kunde vcere Ncevning: 
altsaa var han frie Mand, og stoed ei under andens Herredom eller Vcerge- 
maal; dette meener jeg er uimodsigeligt. Manden blev Bryde: det er, at 
han nu gik ind i Forbindelse med en anden, og det saaledes, at man ei kunde 
viide, hvad der var hans Eyendom: han havde ei Seede, Huns eller Gaard, 
hvor han kunde sindes fom Bonde eller Huusbonde: faaloenge dette var, maatte 
han anfees fom uvederheftig, han var den, hvilken Bonden ikke ved Thinge 
havde lyst til sin Vcerge, fom Siellandstke Lov taler (a) ; men denne Bryde, 
naar han havde Gaard andensteds, faa man kunde viide, hvad der var hans, 
da blev han Bonde der i den Gaard (£)♦ Saa have vi da Manden fom Bryde 
og uvederheftig paa eet Sted og i een Fierding, men denne samme Mand fom 
beklcrd paa samme Tid med alle de Rettigheder, hvilke udgjorde den frie Mands 
Stand: han var Bonde: han kunde fare af fra Stedet hvor han var Bryde: 
drage i sin egen Gaard, eller og paa anden Maade end den, blot Bryde- 
contract medforte, feste Gaard, og dermed tcrnktes nu ei meere paa at han 

havde 

(O ti - 57*
CD iv — 15.
CD Iydffe Lov II — 67.



R. Om Bryder. 455 

havde været Bryde. Jeg fpørger, om ikke Manden der blev Bryde vedblev 
at vcrre frie Mand? jeg spørger, om det, Loven fastscrtter i denne Fald, ikke 
beviser, nt den ei seer paa Brydens Kaar fom noget der hcrnger ved Persolien, 
og fom noget, der udgisr hans Forhold med Stået og almeens Vcefen? Son; 
frie Mand blev han Bryde: saa var han Bryde: nu loed han af at vare 
Bryde: faa var han igien den samme for Stået og Lovgiver: delte er mig 
nok, og dette har jeg fundet nt vare Lovenes Meening.

Hvo der kan forlade det Sted han beboede: hvo der kunde have den 
Forbindelse han sioed i med sin Contrahent, og derefter vare ffilt fra Contra- 
henten: en faadan var ei bunden til Contrahenten med uoploseligt Baand: han 
kunde ei have Loven imod sig, nnnr han forloed den Grund, det Huns, Vet 
samlede Jordegods, eller den Egn, hvilket hans til da varende Medcontra- 
hent eyede, eller opholdt sig i: en faadan maatte kaldes frie Mand, i det rette 
Lovsprog: saa frie en Mand, som nogen Landets Son det kunde vare: han 
var frie som Bonden, Odelsmanden, Adelbonden; men han var kun ei saa 
gyldig i Staten, eller sioed saa Heit i Rang: kun til Staeten var han bunden 
og til Staetens Overhoved; men ei til nogen Medundersaar: Saadanne vare 
Bryderne efter vore Love: Saadanne vare Landboe og Festere efter Nordiff, 
følgelig og Danff Lovgivnings rette Meening og efter dens vel ofte konstigen 
forvendte, ved Mangel af Kundffab og Tankfomhed miskiendte og ellers af 
Brugen overvaldede, men dog uryggelige og med Naturens Ret, faavelfom 
Med Menneffe og Folkefrieheden harmonerende Principer.

Jeg har aldeles intet andet sagt her, end hvad paa utvetydigste Maade 
sindes anført og formelige« paabudet i Skaane Loven (c) ; mig maatte da til
lades at commelltere noget lidet over delte Lovsiykke, siden man neppe kan op- 
viife andet, der er saa tydeligt og saa bestemt. Loven siger i 2 Art.: at 0M 
man fester sig til Bryde hos anden Mand, og vil ei tilfare, da bove 
6 Øre; fremdeles, nt om man har fort noget til i dens Hcerfkab, til 
hvilken man festede sig, da om det ei var meer end eet Lcrs, og vil et 
tilfare, saa bode 3 Mark. Her mane jeg i Forveyen opholde mig et lidet 
ved Ordet Hcrrffab , hvilket forekommer i Artiklen, og jeg haaber at kunne 

meddeele
(c) XV. Dog.
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meddeele nogle i Almindelighed ci unyttige, men i scer min forehavende Ma
terie oplysende Anmorrkningcr. Af Senior, hvilken saa oste naevnes i Capitu- 
sårerne føm den der var Vasallens Benyttere og hans LehnSgioere, har man 
giert Seigneur og Herre. Ligeledes er det ffect med Ty ølands Ord Hehr- 
Mann, hvilket betydede Bannalisten, Ledingsmanden, ham der stoed for at 
udrcede de, hvilke af hans Slegt, Hyen, Hion, Familia ffulde ffajsts til at 
følge Banneret. Endnu er det ligeledes ffeet med vortHcrrman, dette med 
Hehrman aldeeleS eenStydige Ord, og hvilket for Soekieuestcn udtryktes ved 
Stycesmand: Endelig er det ligeledes ffeet med Ordet Hcrrffab, hvilket her 
moder: Fordi de fmaa Vasaller, og Vorduede, og Hion ved Tramgsel fra 
Sarderne stovtes hen i Livegenffab, derfor vilde man i Senior, Hehrmann, 
Hcermaitd, Hcrrffab finde en Herre, der raadede med fuld Magt. Hvad 
Ordet Herffab angaaer, da veed jeg intet der bedre retter dets forvendte Be
tydning, end Lovstykket jeg har for mig. Der fees, at han, der i Lovens an
den Artikel kaldes Hcrrffab, han kaldes i Siette Artikel Hosbonde og Bonde: 
det fees og, at Ordet ei ffrives Herffab med et E, og som hentydende paa 
vort nn brugelige Herre og Herremand, men det-ffciveS med TE, og det bli
ver da hentydende paa Hcrr , og Hcermand. Endelige« sees at dette Herffab 
ei strakte sig videre: ei var et fuldere Dominium: ei var en fuldere Po- 
teftas, end at jo den, der havde indfort sit Gods i Hcerffabet, kunde be
tanke sig, drage ud af Hcerffabet, og sige den Mand, der var Hoved for 
Hcerffabet og Hionnet, Farvel. Han kunde gaae ind i Slegten (Familia), 
staae i Hcerffabet: veere Vordnede: vcereHion: nydeSkytS: haveMand, der 
paatalte hans Ret: hore til dem, af hvilke Bonden ffulde udreede Leeding; 
men han kunde ophceve alle disse Forbindelser: med eet Ord, han knude fare 
af. Det siger Loven udtrykkelige», og hvad bliver da af den Betydning, 
hvilken mange have tillagt og mange endrm maaffce tillcegge Ordet hvorom 
her tales, alt for at leede til Tanken, at alle de, der stocde i Forbindelse med 
Odelsmand, Bonde, Iorddrot, de vare hans Tienere, og han havde over dem 
dette Herredomme, Dominium, Poteftas, hvilket bandt dem uoplofeligen 
til ham. Man lade Ordet beholde sin rette Betydning, da ffal foruden man
gen anden nyttig Oplysning ogsaa den faaes, ot man forstaaer, hvorledes den 
Hörige og Lydige Mand kunde me audet end livegen Tienere.

Efter
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Efter ot bove fremsat disse Anmærkninger, gaaer jeg til detiLovsiyk- 
ket, hvilket egenrligen angaaer Brydens Kaar, og nesten kunde dct vcrre nok at 
hore Lovene Ord, for deraf at drage klare Slutninger. Saa siger Loven (d) : 
Vil Bryde stilles ved sin Husbonde, da stal han sige denne til; vil 
Bonden ei lade ham bortfare, fordi han er en gocd Bryde, eller Bon
den vil have hans F^e, da fare Bryden til tvende Thing, og lade legge 
til Lovstevne, at hans Husbonde maae stlfte med ham; vil Bonden 
ei endda stifte med ham, da fare han til tredie Thing, og sige til, og 
xaa det Thing stal nevnes goede Mcrnd, og de stal rette ved at stifte 
imellem Bonden og Bryden. Tager Bonden noget fra Bryden, siden 
stiftet er, da er det Ran. Herncevnes (fom vel bor agres) Bryde, uden 
at der tillceggeS ham nogen synderlig Egenstab; alksaa meenes Bryde i Almin
delighed: han var i Bondens Hcrrstab; men Han kunde sige op, og fare af: 
Han kunde frafalde sin Brydecontrakt, endog uden at gaae t Bondens Gaard: 
hvad han Havde, det var hans: det var hans Fee: hans Ting: Hans Eyen- 
t>om : Hans rorlige og urorlige Fer eller Gods. Han var i den Grad Haand- 
Hcrver af Lovene: i den Grad agtet for Borger eller Medlem i StaetS-Selsta- 
bet, at om Bonden tilvendte sig eller toeg noget af hans Eye, Gods, Fce, da 
var det Ran. Som en faadan betegnes Bryden i denne klare Lov, og mon 
jeg da ikke syndede mod Agtelsen for dem der nu velvittigen hore mig , og mod 
Agtelsen for dem, der siden maastee l«se min Afhandling, om jeg sarte et eene» 
sie Ord hen, for end ydermeere at viise, Hvorledes Loven anseer Bryden som 
frie Mand, men ingenlunde som Livegen, Stavnbunden, ufrie Tienere.- .

Jeg iiler mod min Afhandlings Ende, og billig Frygt for at trette det 
Hoivcrrdige Selstabs Opmærksomhed paalegger mig delte som en Pligt; men 
derhos betrygger de anforte Vidnesbyrds Beskaffenhed mig og saaledes, at 
kun endnu nogle faa scrttes hen cg det i fanimenkrcrngt Fordrag: I vor Lans 
gebeks Antegnelser, hvilke den for vore Muser kostelige Mand, Suhm, efter sin 
alrueen bekiendte Velvillighed har mcddeelr mig, har jeg fundet bemerket et 
Diplom af 1358, i hvilket siges. Kl'onona AlMtkttninga, som er Brytia 
Marken oc andra fleere: heraf sies, ar Almindingen var Brykia- Marken, 
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og nran kan fhit te, hvorledes Bryden har kündet flippe til i den at faae Gaard 
som sin Eyendom; »ren et andet for mig end merkeligere Diplom viiftr, ot 
Bryder virkelrgen ere tlcvne ansecte fom Eyendomsmcrnd: Diplomet er af 
1461.0g i samme siges: Tha svarade meenige Thing (Ventz'Herred) der
til, Bonder ogBrydhe, besynderlig the crldste og the wiseste. Her 
er Bryden med paa Thinget, og han skarede der tilligemed Bonden, men fligt 
kan ingenlunde tcrnkeS, at have gieldt om ufrie og Livegne; de kunde ci 
svare, og de kmide ei lade sig repcesentere ved nogen af dereS eget Middel. 
Hvo kan tenke, at Land s.Regieringen mi forhorer Festebonden om Skatter 
ogPaalecg? Hvo kan tenke, ot denne felv har ot svare? Men naar saa cr 
endnu t vore Tider, at Regieringen intet har ot handle med den til Fodcstavn 
og Fesiejord bundne, hvo kan da meene, at fligt skulde fundet Sted i hine 
Tider? Altsaa have Bryderne, Landboe, Festere da varet anseete som Frie: 
Bil man sige, at Tingene i Folge heraf synes at vcere gangne frem til det verred 
Jeg besvarer ei dette, der er uden for min Materie: jeg undertrykker hvert 
Ord, der trrnde i denne Fald fortolke hvad jeg foler: nok har jeg i det, for 
saavidt min Tales Gienstand angaaer, at Bryde, og Landboe og Festere, sid
dende paa andens Gaard og Jord ere af Lovgiveren og Regieringen, disse Con- 
stitutionens fande Organer, blevne anfeete som frie ubundne Mand. Om andre 
kunne blive forlegne ved dette, som noget der haver Bondestand, det rerev 
mig ikke, og de faae selv at lese Knuden for ar reede sig ud af Forlegenhed.

Og dermed vil jeg endnu kun henvise paa de Bryder, Friebryder, Selvs 
eyerbryder, om hvilke tilforn cr takt, og fra hvilke det var haderligt at ned
stamme for Niels Jakobsen, den Mand, der blev Hoved for fleere'end een 
agrbar og cedcl Slegt. Ei f vert Sprog og ei i noget andet Sprog kunde 
indlemmes de Udtryk frie Tral, frie Livegen; der var at smelte tvende Modsi- 
-elser sammen: det var at giøre een Idee af tvende indbyrdes stridende, upar- 
relige, og hvilke den eene maatte ophave den anden: fligt er mod almeens 
Menneske Forstand, det er mod Natur: følgelig om Ordet Bryde havde op- 
rindeligen, ufignrligen, og paa bestemte Maade betydt en Trcel og en Livegen: 
eller om det havde medført, ar hvo der var Bryde, han maatte vcere Livegen, 
Stavnbunden, saa kunde Ordet ei vcere blevet fammeubundet med Ordet Frie.

Vil
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Vil man indvende, at vi sige Friebsnder, og deraf drage den Slut- 
tung, ar Ordet Frie kunde saavel tilleggeS Ordet Bryde, skient delte sidste med- 
førte Ideen om Ufriehed, som det siden er bleven sammenforet med Ordet Bon
de, hvilket i en vis Tidsrum, og maasikee endnu i manges Forstand medfører 
Ideen om at varre Stavnbunden? Jeg svarer frieligen, at denne Indvending 
skulde forraade Utcenksowhed; ja end meere: jeg tor paastaae, ar denne Ind
vending kan uden Sophisterie omdreieö, saa den gaaer dem paa, hvilke ville 
giere Bryden til ufrie Mand. Her ere mine Grunde: aldrig har Ordet Bonde 
havt uhcrderlig Bemcerkelse i vore Love: aldrig ncrvneS i bestemt Lovgiver 
Sprog ufrie Bonde; end meere: aldrig tales om Friebonde for den Tid, da 
den orrvnrdige Bondestand forliiste sin Hæderlighed, og en stor Deel af denne 
Stand saa maatte boye sig under Livegenskabs og ubestemt Hoveries Tvingftl. 
Forst fra da af sik man at hore om Friebonde, som den, der havde havt Hceld 
til ar beholde Adelbondes Vcrrdighed og Rettighed; tilforn var Bonde Bonde 
Staeten over, og til hans Titel kunde intet Bieord feyes, hvorved han skulde 
vinde Rang: Endelige» betyder Friebonde den, der er frie for at staae i Ho- 
verieo Pligt, og altsaa kun i den Fald medfører det Ideen om en hans borger
lige Forpligts Modification; men naar saa er, da kan Beneevnelse Friebonde 
ei gielde som ModbeviiS i den Sag her omtales: havde Bryden som Bryde 
vorret ufrie, saa kunde han ei som Bryde kaldes frie. Han var frie Mand; 
men han kunde vcrre Bryde uden at have bestemt urørligt Eye: han kunde og 
have erhvervet Eyendom paa den af Almindingen eller Brytiamarkeu optagne 
Deel: han kunde derefter kaldes Selveyer- Frie - Bryde. Fordi Ordet Bryde 
ei medførte Idee om Trceldom, Livegenskab, borgerlig Ufriehed, derfor kunde 
Ordet frie sammenføres med det, dog uden at have Hensigt til Mandens Per
son: der havde Hensigt paa den Jord han sad paa, og hvilken blev frie for 
at yde den, eller den Afgivt og fælleds Deel: ligesaa, fordi Ordet Bonde ei med
førte Idee om Livegenst'ab og borgerlig Ufriehed, derfor kunde Ordet Frie sam- 
menfoies med det; dog uden ar have Hensigt paa Mandens Person: som Bonde 
tilstoedes han at vcrre frie Mand; men han blev frie for at udreede HoverieS 
Pligt: han blev en Frie-Bonde lignet med stakkels ubestemt Hoverics-Bonde: 
men kunde han fare af eller foer af fra Stedet han beboede, da var han Bonde, 
var frie Mand: behøvede ei den Gunst at kaldes Frie-Vo;He.

N n n 2 Og
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Og dermed keqger jeg andre fieere Beviiftr, hviske uden Vanskelighed 
kunde anføres, tik Side. Jeg flutter friemodigen med den Paastand, at noar 
Bryder, disse, der stoede langt neden i Rang: disse, der vare under Landbos, 
og end meer, under Bonde, at naar de vare frie Mand efter Jydske Lov i 
XIIL Aarhundrede, og i XIV. efter AlbrekS anførte Forordning, faa paalig
ger det enhver, der har Moed og Hn til at forestille vor Bondestand fom lov- 
ligen demt tik Livegenffab, at han bestemt og uden Sophisterie, og uden Ra- 
l'ukisterie vaaviifer de Lovstykker, i hvilke Agerdyrkeren som Landboe og Festere 
er formeligen og anden Mand i Staeten til Fordeel domt fra frie Borgers ATre 
og Rettigheder. Saa lange dette ei skeer, faa lange kan man legge aldt det 
Ordspil og de Sophismer til Side, ved hvilke een og anden vil giøre eet af det, 
at Bonde skulde vcere frie Mand og at Jorddrot fkulde miste noget af sin Eyen. 
dom;titen og, saa lange har man Grund til at skille imellem det, at vare Stavnbun
den som Landvarnsmand, og det, at vare Stavnbunden som den, der sidder pna 
andens Jord. I øvrigt tie eller tale hver i Sagen, som han det vil, og finder 
klogest at vare! men tager han ved at tale, da fole han Sandhedens Magt, 
og boie sig under dens Bud! Ei lade han sig angste, om end det at tale Bon
destanden tik TEre, derhos den gamle rette Nordiske Constitution og rette 
Nordiske Lovgivning til Q@te, kunde maaskee giøre ham mishagekig for een 
og fieere; vel ham den Skribent og den Talere, ttaar han ved sin Adfard har 
Hiertct siemt til varmeligen og med Lys i Begreebene at on ske Fadrelandets og 
dets almeen FolkeS Lyksalighed og TEre! Skeer dette ham, datenke han, fom 
egfaa jeg her tenker med Rommeren:

Fulcrum eft benefacere reipublicæ: etiam benedicere 
haud abfurdum.

Salust :

Obscr-
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Observationer
paa

Saturus, Jupiters og Marö'ö Oppositioner med Solen

i Aaret i?8u

ved

Thomas Bugge.

Kikkerterne bleve opfundne var det aldeles mmreligt, at see nogen Pla- 
net i Ncrrheden af Solen; de Gamle have af den Aarfag ikke kundet 

observere Planeternes Konjunktioner med Solen. Nu derimod kan Astrono
merne observere de nederste Planeter, MerkuriuS og Venus, i deres nederste 
Konjunktioner med Solen indtil nogle faa Dage for Konjunktionen ; men i de 
overste Konjunktioner end og paa Konjunktions Dagen selv, naar Planeten 
har en storre Deklination end Solen, og er meest oploftet fra Soelstraalerne.

De overste Planeters Oppositioner mod Solen har de aldre Astronomer 
ofte observeret; men det er dog ikke at nagte, at man med vore narvarende 
og uendeligen fuldkomnere Uhre, Kikkerter, Transit-Instrumenter og Murat- 
Qvadranter kan bringe disse Observationer til en langt hoiere Grad af Fuldkom
menhed og Paalidelighed. I Oppositionens Oicblik er Planeten seer fra Jor
den net op igo° eller 6 Himmeltegn fra Solen; og altsaa vil Jorden og Pla
neten sect fra Solen have samme Langde eller med andre Ord Planetens og 
Jordens heliocenrrifke Langder ere lige store. Vinkelen ved Planeten, eller 
som Kepler kalder det Planetbanens Paralkaxis, falder aldeles bort og de faa 
Uvisheder, som endnu maatte vare tilbage i Planetens Theorie, angaaende dens 

N n n Z Aphe-
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Aphelium, Excentricitet on rette Afstand fra Sosen, hvilke etters komme ind i 
Belåningerne, som nødvendige Elementer, kan ikke under disse Omstcrndig- 
heder have den mindste Indflydelse.

Astronomerne anfte derfor Planeternes Oppositioner, som de paalide, 
ligste Punkter, i hvilke de kan observeres, og efter hvilke Planet - Tavlernes 
Godhed kan proves. SaaledeS har den store Engelsse Astronom Hailey selv 
prsvet sine Tavler, førend de bleve bekiendtgiorte, og han har været meget 
lykkelig i at bestemme Planeternes Elliptisse Baner. Astronomerne vedblive 
aarligen at observere Planeternes Oppositioner med Solen og at sammenligne 
den med Tavlerne. Det er saadanne Observationer paa Planeterne Saturn, 
Jupiter og Mars , og Beregningerne derover efter Halleys og de la Landes 
Tavler, som jeg har den 2Ere at forelcrgge Scrlssabek.

I.

Saturus Opposition med Solen i Junius 178 r.

§• I.

Jeg ssal allerførst anføre Observationerne og de til Beregningen for- - 
nodne Elementer.

i? 8 r*
b Sande Kul» 

minations 
Tiid.

b observerte 
geocentrisse 
Larngde.

b observerte 
geoc. Brede 
nordlig.

Solens beregnede 
Lcrngde efter 
Mayers Tavler.

5 Juni. I2h. g*.  46" 8S. 16°. 41'. 21" lO.z6'.l7" l2s. 15°. 30'. 7"

9 Juni. |tr. 47- 58 8- 16. 23. 49 1 i• 35. 48 12. 19. 18. 36

i O Juni. I il- 43- 34 8. 16. 19. 21 . i- 35- 38 ,2. 20. 15.45

§♦ 2»

Saturn kom i Meridianen den §te Juni efter sand Tid ish. 5'. 46" og 
den 9 Junii 1?. 47*.  58"; og i 4 Dage er den kommet 17'. 48" tiiligere , font 
for hver Dag udgior 4', 27". Den Tid som forløber imellem tvende paaføl

gende
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gende Samrns Kulminaiiver tt da 23^. 55'. 33" af sand Tid. Naar man fra 
den ohserverte Langde den Zte Juni drager den obferverte Lcengde den pte Juni 
finder man, at Salurns Lcengde imellem disse 4re Kulminationer har aftaget 
17'. 32"; og alrfaa imellem tvende Kulmination 4' 23". Ved folgende 
Forhold:

23^. 55'. Z3" ! 4*.  23" — 24h J X.
lader sig beregne at Saturn i en sand Soel Dags forandrer sin Lcengde 4^23,3". 
I samme Tid forandrer Solen sin Lcengde 57'. 20; og SamrnS Bevagelfe 
til Oppositions Punkter bliver — 4'. 23, g" + §?S 2v" = 61% 43, &'*  
udi en sand Soel Dag.

Den 5 Juni i2h. 5'. 46" varSarurus obferverteLangde g3.160.41*.  21" 
Til samme Tid long 0 + VIs. . . . . g. 15. 30. 7 
Samrns Afstand fra Oppositions Punktet i Vue o\ i°? n'. 14"

Heraf kan man da beregne, hvor lang Tid Saturn anvender paa ar 
igiennemlebe denne Bue og hvor langt Planeten i sand Tid fioed fra fin Oppo- 
fition med Solen. Forholden er folgende:

61'. 43, 8" J 24h zzz 1°. 11*.  14" • x»

Ommeldte Salurns Lcengde var observeret ♦ d. 5 Juni 5*.  46"
Salurns Afstand fra Oppositionen lagges til . .... 27.4^58 
Saturns sande Oppositions Tid . . -731. den 6 Juni ish.47'*44"

Beregningen kan man og fore af Saturn- obferverte Lcengde den 9 Juni 
nh. 47'» 58". Saturns Afstand fra Oppositionen i Bue var da 20.54'. 47"; 
Til at igiennemvandre denne Bue udfordres i Tid 2 Dage i9h. 53*.  7“; og 
naar dette drages fra Observations Tiden den 9 Juni n\ 47'. §8". finder man 
Oppositionen at vcere fteet den 6 Juni igh. 49*.  §7". Imellem begge disse 
Bestemmelser er en Forffiel af 2*.  13" jeg haaber, at ingen som tiende astro- 
nomiffe Observationer vil lcegge mig den til Last; og den kan ingen Virkning 
have ril ar forandre Saturns Sted, efterdi denne Planet i 2' i Tid ikkun for
andrer sin Lcrngde 10 Terser, hvilke vel ingen Astronom tor paarage sig at ud- 
maale med noget Instrument. Vceirliget hindrede at anstille Observationer 

paa
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»a-> Oppositions Dagen fetv. Den ferste Bestemmelse, font er Oppositionen 
nærmest bor ansees fer Ven paalideligste.

§. 3-
Af Saturns daglige Forandring t Længde ~ 4^. 24" lader sig beregne, 

hvor meget Lcengden forandres udi Mellemrummet fra en given Tid til Oppo« 
sikionens Tiden.
Saturns Lcrngde den §te Junii i2h. 5'. 46" . . . . gs, 160. 41'. 21"
Aftagekfe i Lcrngde udi . 27h. 41*.  Z8"
Fra Observationen til Oppositionen (§ 2.) . . , . . — 5. 7 

Saturns Lcrngde ved Oppositions Tiden . . — 8. 16.36.14

Paa samme Maade kan Beregningen fores af Observationen den 9de 
Junii. Nemlig:
Saturns Lcrngde den 9de Juni nh. 47', 58" . . . 8$« 160.23*.  49"
Tilvaxt udi Lcrngde i . 6/h. 53'*  7". (§.2.) . . + 12. 33

Saturns Lcrngde til Oppositions Tiden • . — 8. 16. 36. 22

§*  4*
De anførte Observationer udviise at Saturn har forandret sin Brede 

dagligen 7". Heraf kan man bestemme Breven til Oppositions Tiden. 
Saturns Brede d. 5 Juni 12^.5/. 46" .... i°.36'. i7"nort)L
Astagelfe udi . . . 27^.41'. 58" . . . — — 8

Saturns Brede til Oppositions Tiden . . . i°*3 6'* 9"

Saturns Brede d. 9 Juni nh. 47'. 58" . . . .
Tilvext udi . . . 67^.58'. 7H * ♦ . »

Saturns Brede til Oppositions Tiden . . .

i°. ZA,. 48" nordt.
+ 22 

i°. 36\ 10"

§. 5'
Af alle disse foregaaende Beregninger uddrages da 'den endelige Slut

ning: at Saturns Oppositions Solen er indtruffet 1781. den 6
Juni
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Juni ester sand Tid i Kisbenhavn 47'. 44". at Saturns ob ser 
vcrte Loengde til Tid var 8e* i6°.36/. 14", og dens nordlige Brede
— i°. 3 6Z. 9/y.

Naar mon nu sammenligner disse Observationer med Halley's Tav 
ler, og man antager Saturn- Perturbationer efter Lamberts Bestemmelse
— — i'. 24"; og Aberrationen og Nutationen tilsammen — -s- 4", faa er 
Saturn« Lan g de til Oppositions Tiden — 8s. 160.30*.  47"; og altsaa de Hal- 
leyste Tavlers Feyl i Længde —4- 5^.27^. Breden vil man beregne 
= i°. 35'. 43", og altsaa de Halleyffe Tavlers Feyl i Vrede — 4-26".

Hr. de la Landes Tavler derimod ville ftyle udi Lcengden — il*.  8", 
og udi Brede 4- 10"; saa at Halley's Tavler over Saturn have et merkeligt 
Fortrin frem for de fa Landes Tavler over samme Planet. Dog maae matt 
vcere saa billig at bemcrrke, at Hr. de la Lande selv ikkun opgiver dem for paa« 
lideligs fra 1740 ril 1770. og at han anseer dem for mindre paalidclige for de 
felgende Tidc.r.

II.
Jupiters Opposition med Solen udi May 1781.

§. 6.
Observationerne, paa hvilke Beregningerne grunde sig, tre folgende:

Tiden 
i78r.

sande Kul
minations 
T>d.

4 cbftrveerte 
Lcrngde.

A obftrveer, 
te Brede 
nordlig.

Solens Lcrngde 
efter MayerS 
Tavler.

13 May n\S7f-10" ;s. 220. 26*.  Z8" i°. 9'. 19" is- 230.25'. 49"
14 May ir. 52. 43 i 7. 22. 19. 2 i. 9. ir J i. 24. 23. 24
15 May ii. 48. 16 I7. 22. 11. 30 i. 9. 6 1 --------------------

§- 7-
Jupiters Giennemgang igiennem Meridianen var den 13 May nh.57'.io" 

og den 14de May nh. 52*.  43"; og den er i 1 Dag kommet 4*.  27" tiiligere. 
tTve Saml. II. B. 000 Tiden 
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Tiden imellem tvende paafolgende Kulminationer er derfor — 23h. 55'. 33" af 
sand Soel-Tid, i hvilket Mellemrum Lcengdeu h.^r taget af 7*  36". Heraf 
beregnes, at den i en fand Soel - Dag tager af i Lcengde /'.37, 3. Solens 
daglige Bevcrgelfe er — 57'» 47". Al tfa a er Jupiters Bevcegelfe imod Op
positionen — 57*.  47" + 7"» 37"—6§'.24".

Den 13 May 1781. efter fand Tid uh. 57'. 10" var Jupiters observerer 
Lcrngde . . . 7s. 220.26'. 38"

Til samme Tid long« G + VP. . . 7. 23. 25. 49

Jupiters Afstand fra Oppositionen udi Bue . . csf o°« 59*»  11"

Ved folgende Forhold:
65*.  24" J 24h= 5911" • AT.

beregnes, hvor lang Tid, der udfordres ril denne Bue; og altfaa 
Jupiters Lcrngde observeret . . den 13 May iA 57', 10"
Afstand fra Oppositionen i Tid drages fra . ♦ 21. 43. 7

Jupiters sande Oppositions Tid med Solen den 12 May i4h. 14'. 3"

Af Observationen paa Jupiter den 14 May iA 52'. 43". vil Bereg
ningen udfalde saaledes. Til den Tid Ivar Jupiters Afstand fra Oppositionen 
i Bue 20.4/. 22"; til hvilken at igiennemlebe vil medgaae 1 Dag 2 A 38^.22". 
Naar dette drages fra Observations Tiden den 14 May iA 52*.  43". sindes 
Jupiters Opposition at vcrre skeet 178 1. den 12 May i4h. 14'21". 
Forffiellen er ikkun 17" og altfaa i alle Henseender ubetydelig; da Jupiter i 
samme Tid ikkun flytter sig 3 Terser paa Himlen.

§. 8-

Af de anførte Observationer paa Jupiter (§. 6.) feer man at denne Pla
net fra den 13 til 14 May tager af i Lcrngde 7'. 36". Altfaa 
Jupiters Lcrngde den 13 May iA 57'« 10"*  . . 7s. 2A.26'. 38"
Tilvept i Lcengde fra Observations Tiden til Oppositionen

eller i 2A 43'. 7" (§♦ 7,) . . + 6. 52

Jupiters Lcrngde ved Oppositions Tiden ... 7. 22. 33. 30

Af
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Af Observationen paa Jupiter den 14 May er Beregningen folgende: 

Jupiters Lcengde den 14 May iA 52*.  43" . . . . 7s. 22°» 19'. 2“
Tilvext i Lcengde fra Observations Tiden til Oppositionen

udi 4§\ 38'. 22", . . . + 14.27

Jupiters Lcrngde ved Oppositions Tiden ... 7. 22. 33.29

§• 9-

Af Jupiters daglige Forandring i Brede — 7" kan man finde Vreden.

Jupiters Brede den 13 May 1A 57^. iv". . . .
Til Oppositions Tiden er Tilvexten .

A. 9^.19" nordl. 
+ 6

Jupiters Brede til Oppositions Tiden . . ♦ r. 9.25

Jupiters Brede den 14 May iA 52'. 43"
Tilvext udi 45^. 38^22" ... .

i°. 9^.12" nordl.
4- 13

Jupiters Brede i Oppositionen......................... i. 9- 25

§. 10.

Afalle foregaaende Beregninger og Observationer folger: at Jupiters 
Opposition med Solen er ffeet 17^. ben 12 May 14’’. 14'. 3". efter 
sand Tid i Kiobenhavn, og at Jupiters Langde efter paalivelrge 
Observationer bliver 7s. 22°. 33'. 30", og bens nordlige Biede 
i°. 9'*  25".

Naar man nu anstiller Beregningen efter Halleys Tavler; og tillige 
efter kamberts Bestemmelser antager Jupiters Perturbationer — — 31",
samt Aberrationen og Nutationen tilsammen z= + 2", faa finder man Jupi
ters Lcengdetil Oppositions Tiden — 7s. 220. 33'. 24"; og altsa a De Hal- 
leysike Tavlers Feyl i EtfiigbC ~ + 6"; Beeden vil Beregningen viise at 
vcere — i°. io\ 12"; og altsaa er de Halleysse Tavlers Feyl i Brede 
— — 47"»

Hr.O o o 2
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Hr. de la kandes Tavler derimod feyle ttdi Lcrlkgde — 3*.  AL", og udi 
Brede — i\ 15". Halleys Tavler over Jupiter, forbedrede ved Lambert, 
Have derfor er betydeligt Fortrin frem for Hr. de la Lallde's Tavler over 
samme Planet.

1IL

Mars's Opposition med Solen i Julius 178-.

§. ii.

De Observationer, som bruges til efterfølgende Beregninger, ere four# 
tagne den 19 og 20 Julius, da Himlen fprst opklarede sig, efter at Opposirio- 
rmi allerede var forbie.

Solens Langde 
efter Mayers 
Tavler.

Dagen I / fandt Kul- c? observerer I observer-
i?8r. minations Lrengde. te Brede1 Tid. 1 Sydl.

$. 12.

Efter forega aende Observationer kommer Mars den 19 Juli g#. 12". tit*  
tigere tik Meridianen end den jgbe; og den har udi 2^. 54*.  48". tager of i 
Lonrgde i6'. 29". I en sand Soel Dag ekler 24 Timer af fand Tid er altfaa 
Forandringen i Lnngve — 16'. 32"; vg i samme Tid forandrer Solen sin Loeng- 
de 57'. 16". Planetens Bevcrgelft imod Oppositions Punktet er — 57' i6‘* 
+ 16*.  A2". = 73*.  48".

Den 18 Jnki ii*.  31'. 27" er Lcrngden as Mars . . 9'. 18°. 52'. 39"
Solens Lcrugde 4- VF. til famme Tid . . 9. 26. 30. 11
Planeren Mare's Afstand fra Oppositionen i Bne . ♦ o, 7. 37. 32

For
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For »t sinde den Tid, fem Ud fordres til denne Bue glares folgende 
Regel:

73*<  48" 2 24*  — 70.37*.  32" J 
kcengden af Mars observeret i78r. den i8Iutt .... iA 31*.  27" 
Mars's Afstand fra Oppositionen i Tid ... 6 Dage 4» 47. 30 
OppositionenssandeTidforPlanetenMarsi78r. rrJnli 6*43^.57"

Af Observationen paa Mars den 19de Juli kan Beregningen faaledes 
indrettes. Den 19de Juli nh. 26'» 15“ var Mars's Afstand fra Oppositionen 
udi Bue — 8°. 51*.  10"; og til at igiennemkobe denne Bue udfordres en Tid 
af 7 Dage 4h. 44'. 16"; og altfaa er Opposition indtruffet ester sand Tid i 
Kiobenhavn den 12 Julii 6^.41^59", hvilket har en Forffiek fra den forste og 
paakideligere Bestemmelse af 1^58". Deraf kan i kcengden for Mare ikkun 
fremkomme en Uvished af 2; Sekund i Bue, hvilke man dog ikke ved Obser« 
vationen med tilforladelig Vished kan bestemme.

§. 13.

Af de den i8de og 19de Juli for Mars observers Lomgder kan man flurke 
sig ril Loengden ved Oppositions Tiden.
Den i8Juli nh.3i'.27" var Planetens Lcrngde ester Observation 95.18°. §2 *.39"  
Tilvexr i Lcrngde ril Oppositions Tiden eller

udi 6 Dage 4h. 47', 30" . .4-1. 42. II
Langden af Mars ved Oppositions Tiden ; . 9. 20. 34.50

Den 19 Juli n\ 26'. 15" blev kcrngde af MarS observeret 9s. i§°. 36'. 10" 
Tilvext i Lcengde fra Observationen til Oppositionen eller udi

7 Dage 4h* 44*.  16" . . 4- I. 58. Z8
Langdey af Mars ved Oppositions Tiden . . 9. 20. 34. 48

§- 14»

Vejrliget og ffyer Himmel har ikke viklet tiklade, at Mars kunde blive 
observeret, forend den r8 Julii og altfaa 6 Dage ester Oppositionen. Om- 

O o o Z endjkionr 
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eudstiont Mars forandrer sin Lcengde jevnt nok, saa forandrer den derimod sin 
Brede gansse ujevnt; og tor man ikke af de observeerte Breder den I8de og 19to 
Juli flutte tilbage til Breven af MarS ved Oppositions Tiden ved Forholds 
Reglen, hvilken Her ville give en Feyl af omtrent 5 Minuter, som i Brede ek 
en alk for stor Afvigelse.

§. 15-
Af foregaaende Regninger folger, at Mars har vcrret i Opposition 

med Solen den 12 Julii 6h. 4 3z. 57". efter sand Tid i Kiobeu« 
havn, og at Lamgden af Mars da var 9'. 20° 34'. 5 o/z, men at Breden 
ikke med Vished kan bestemmes.

Naar man nu vil giore Sammenligning med Hatleys Tavler, saa' vil 
man befinde at de style i Lcengde + iz. 44". Lcengere hen i Julii Manned er 
Mars sieere Gange bleven obstrueret og dens Feyl i Brede fundet + i*.  47".

Efter Hr. de la Landes Tavler er Lcengden af Mars til Oppositions 
Tiden 9*.  200. 35'. 41". Aberrationen og Nutationen tilsammen — 4", og 
altsaa Planetens synlige Lcengde 9s. 20°. 35'. 37", og Feylen af de la Landes 
Tavler udi Lcengde — 47". Den 18 Julii fandtes Feylen udi Brede +27".

Det er da heraf klart, at de Halleyste Tavler over Samrn og Jupi
ter have ncermest stemmet overeens med Observationerne. Men derimod e.e 
de la Laudes Tavler over Mars meget bedre, og meget ncec ved den sterste 
Fuldkommenhed. Det er saa meget angenemere at have udfundet dette, fom til 
disse Tavlers Konstruktion for det meeste ere brugte Tyge Brahes Observatio
ner, og det er til denne vores udodelige Landsmands utrettede Fliid og Arbeito 
at Hr. de la Lande fornemmeligen ffylder sine nye Tavlers storre Noiagtighed.
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Om Galicia og Ludomiria
ved

P. F. Suhm.

isse Lande have varet temmelig bekiendte i Middel-Alderen, og komme ey 
ft edben for i dens Kroniker og Skrifter. Men i nogle hundrede Aar

begyndte de i de senere Tider at forsvinde i Historien; Indtil de igien ere blevne 
meget bekiendte ved den Paastand Asterrig har giert paa dem.

§»

Det ferste er vel et Landskab i Polen, navnlig Halicz, som beholdt stt Navn, DercsNavne. 
og som regnedes ril lille Polen, men dog forekom det stalden i de almindelige Geo- 
graphier og regnedes, naar det stkeede, ordentligen til Rode Rusland, (af hvilket 
det i de aldre Tider havde udgiort en Part) da der dog var et Landskab, Ziemia, 
for stg felv, som henhorte til lille Polen, ligesom Rode Rusland selv; udi de 
geographiske Charter forekom det ey heller, som et Landskab, forend i de aller
sidst udgivne, dog stod Byen Halicz i dem, hvilken har givet Landet Navn. 
Korreligen, Lander var uden for Polen meget lidet bekiendt. Paa Polsk kal
des Lander Halicka Ziemia (i). I Middel Alderen kaldtes det paa Larm 
Galicia, Halicia og Allicia, Navne, fom den Polske Skribent Kadlubko 
bruger i Flcrng om hinanden (2). Af Gråkerne kaldtes der Galitza (3), af 
vore Nordiske Forftrdre Gallea eller Galatia (4), hvorved jeg ikke kan undlade,

at

(1) Büfchings Geoqp. De nye Charter overPolen«
(2) Anonymus in Ser. Hung. T. I. c. n. p. 9. Thnroct ib. p. 167. c. 98. Kad

lubko p. 29. 25. Sommersberg Ser. Sitef. T. 1. p. 7. T. 2. p. g O. 47.
(3) Cinnamus Corp Byt T. 11. 1. 3. p. 51. Nicetas ib. T. 12. 1. 4. p. 68.
(4) Orvar Odds Saga c. 36. En Polsk Skribent i Sommersberg Ser. Silef, T.i.p.g.

kalder del og Galatia,
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at gisre denne Anmærkning, at faadant viser, hvorvidt vore Forfadre have van
ker omkring i gamle Dage, thi ellers havde de neppe i Tider, da Charter 0$ 
Geographier vare rare og ubekiendte, vidst Navnet af et Land, der grcendse- 
de til Ungarn, og hvorhen de ey kunde komme til Skibs; af nogle nyere 
skrives dette Land Halitsch(Z). Hvad det andet Landskab navnlig Lodomirra 
angaaer, da kaldes det af Ungarerne Lodomer(6), hvilket uden Tvivl skat 
vcrre Wlodomir eller Wladimir (*);  paa Latin bcer det Navn af Lodomi- 
ria (7), Ludomiria (8); og at Ungarerne have kaldet Wlodomir Lodomer 
bestyrkes og derved ar Pray (9) kalder en Fyrste af Halicz i der 12te Secule 
Ludomirius, som Neflor (10) derimod kalder allevegne Wolodimirko; den 
Polffe Skribent Kadlubko (ri) kalder det Laodimiria, hvilket er Heel moerke- 
ligt, og paa er andet Sted (12) Ladimiria, og atter (13) Wladimiria. Bo- 
guphalus (14) en anden Polsk Skribent kalder det og Wladimiria, tuen fert 
ester Ladmiria (15).

§. 2.

Hvad nu Beliggenheden af disse tvende Lande er angaaende, da ere de 
fra meget gamle Tider blevne regnede ril Rusland, og i sar til den Deel, fom 
forte siden Navn af Rode-RuSland, hvilket var skifret i mange fmaa Fyrsten« 
dommer eller Ducatus ; saaledes siger den Polffe Skribent Bogupha- 

lus

(5) Anonymus ap. Schwindtner c. 11. p. 9.
(6) Schlozer ib. Th. !• p- I. Th. 2. P. Z22. Ncftor p. 247. 265. Timo«

Syn. nor. Hung. Tom. I. p. 59.
(*)  Schlözers neuer Brief-Wechsel Th. 2. p. 327. Neftor nf SchcrerS Oversattelse 

p- 187- i9°- 212 223.
(7) Thurocz apud Schwandt lib. 2. cap. 39. p. 104- c. 99, p, 167.
(8) Nye Chart over Polen hos Homans Arvinger 1775*
(9) Annal, p. 138.
(10) p. 205.
(11) p. 25. Edit. Gedau. As. 1749. Fol.
(12) p. 33.
(1$) P- 55- . „„ „
(14) Somersberg Script. Silei. Tom. 2. p. 46.
(15) lbid. p. 47. En Anonymus png. 98. kalder det Wladimir» 
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lus (16), fom skrev i dct 13de Seculo, at den Polske Hertug Kazimirus for- 
ecncde i mob Slukningen af det 12te Seculo nogle Russiske Landskaber, nemlig 
Przenrysl, Wladimirieu, Brezsc (uden Tvivl en Trykseil i Stedet for Belcz) 
og Drochiek, hvilke tvende here nu til det Weywods'kab Belcz eller Podla- 
chien; (Sn Anonymus som var Archidiaconus i Gnesen, og skrev ved 
Aar 1395, beretter (17) , at ved Aar 1349. og derefter regnedes til Rusland 
Lutstko med sin Egn (det er Luck eller Luceorien, Hovedstaden i den Luckifke 
Egn i Wolhynien) Wladimir og Lwow, det er Lemberg, som og atAac 1378 
oprettede Pave Gregorius 9, og Ludvig Konge i Pohlen og Un gern de Bispe
dommer i Rusland, nemlig Przemysl, Chelm og Wladimir eller Lodomir, 
og det Erkebispedomme Halicz; ja det var saa bekiendt i Middel-Alderen, at 
Gallicia eller Halicz regnedes til Rusland, at endog den christne Nubiske Iord- 
beffrivere (18) , som ffrev i det rate Seculi Midte, regner Gallisia dertil; 
Den Polffe! Skribent Li'omerus (19) som skrev Aar 1536» siger, at Rede 
Rusland bestod af tvende Palatinaler Belcz og Lemberg, og al den sidste i scrr 
bar Navn af Node Rusland, samt at Chelm regnedes og dertil. Rede-RuS- 
land havde imod Norden Wolhynien, og Hvide-Rusland (en Part af Lithauen), 
.imod Sonden Ungern og Moldau, til hvilket den Deel kaldet Pokmien grcend- 
fede i scrr, imod Vesten Lille-Polen, og imod Asten Podolien. Af alk dette 
.er klart, nt Landets Hovcd Navn var Rode-Rnsland, og at Halicz, Wladi
mir famt fleere ikkun vare Fyrstendommer deri. Rusland og dct Russiske 
Folk strakte sig ellers fra Rsde-Rusland igiennem Wolhynien, Podolien, B'.a- 
claw og Ukraine lige tik Dnieper-Floden og Byen Kiew, hvor Ruffernes Hoved
fade var, ja langt -Asten for Dnieper, hvilket altsammen er bekiendt, og kom« 
.mer ey mit ncsrvtrrende Forehavende ved; Men endst'isnk Halicz egentligen fra 
sin Begyndelse ikkun var et Fyrstendomme, soa fik det dog med Tiden NavU 
as Kongerige, da Det undertvang de smaa anarcrndsende Fyriiendemmer i Rode- 
Ruslands hvorfor og den Polske Skribent Starovolscius (20) , som skrev 

r i dct
(16) Somersb. Sciipt. Silefi Tom. 2. p. 46. >
(17) Ibid. p. 93. 99. 11 2. 11 g.
(18) 5 P.irt. C-iiNiN. 6. v. 262. '
{19) Ad Calcem Hiftoriæ Coloniæ 1589. Fol. in de firu Pc'oniæ lib. I. p. 4R3. 
(20; In Polon.o png, 4$ t, s^N! sic.l vcrre 450 , in Mizeleri Script. Hift. P0I011.

Uye 5<tml. II 25. P PP : ; øce 
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i det ipbe Seculi Midte, rettelsen siger, ar Halicz var fordum det Rnssisse 
Riges Hoved, (hvilket er ret, naar der allene indssrcenkes til Rode-Rusland) 
hvorforKongen der ogfaa egentlige» kaldtes Kex Halicienfis og iPPeRuffiæ. 
Korkeligen: Halicz er egentligen en Bye ved Dnister-Floden, hvis tilhoren
de Landskab og i fter den Egn deraf kaldet Pokurien str-rkker sig til Moldau og 
det ovrige til Podokien, Lemberg, det Ziemia Zydoczsnka, og Ungarn, og 
Siebenbürgen, samt de Carpathiske Bierge, som rimn kan see pan det nye Chart 
over den -Asterrigsse Deel as Polen udgivet as de Homarisse Arvinger, hvor 
man ogfaa sinder, at dets siorfte Lcengde er 25 tydsse Mule, og storste Bre
de 23; Saalcdes er dette Landssab nu, men om det fra det allerførste af det 
forekommer i Historien, nemlig det 9de Seculi Slutning, har ikke vceret 
storre, ssak jeg ikke kunde sige, mig kommer det rimeligt for, at det den gang 
haver vceret storre og begrebet tilligemed en stor Deel af det Lembergsse i sig, 
eftersom det lader, at det paa de Tider stsdre til Wladimir. Da det grand
fer op kil de Carpathisse Bierge, ja da een Deel af dem ligge endog i dets syd- 
lige Deel, faa bliver der fatteligt, fwt Boguphalus (21) kalder det Mon
tana Regna (Bierg Rigerne), hvorved han synes og at forstaae de Landssa- 
ber Zydacz, Samborss og Sancck, der ligge iden ncevnte Orden og strikke 
sig fta Halicz langs de Ungarsse GrcrndferVester paa og fom vel deels i de crldre 
Tider ere blevne regnede til Riget afHalicz og Deels ril Fyrstendemmct Przemysi; 
Da der altsaa ikke kan vwre mindste Tvivl om Beliggenheden af Landssabet og 
Byen Halicz eller Gallicia, fom Ungarerne kalde det, saa maae man dcömeere 
forundre fig over, at beremte Skribentere have villet sinde det i Wallachiet (22) 
paa Grund, at delte sidste Land ogfaa kaldes Ulak og Islak, og at de Uager
sse Konger kaldte sig Konger af Gallicia, hvilket de ogfaa virkelig giorde, men 

hvorved

See og Pray Annales Reg. Hung. Pa; t. I, L. 3. p. 175, hvor han be« 
sic iver Galliciens Beliggenhed.

(21) 1. e. x. 43.
(22) Herbelot Bibi. Orient, V. Gallikia Tinion Syn. Chron Hung. Part. I pag. 59.

hvor [)ati anfører, tit Æneas Sylvius eller Pave Pius 2. har holdt Galli« 
(ten for Wallachiet. Leunclavii pandeét. Ture, n. 71.

(23) l. e
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hvorved de forstodeHalicz, fom Timon (23) 05 Lucius (24) vidne; Hvad 
derimod Wladimir, fem Polakker og Russer kalde det, angaaer, da er detS 
Navn saavelfom dets Historie merkcre end HaliczeS, hvilket fornemmelig kom
mer deraf, at Ungarerne kalde det Lodemir, saa ar de Ungerske Konger skrive sig 
Reges Lodomiriæ; Den Ungarske nye Skcibenr Timon skriver derfor 
udtrykkelig 1714. (25) Lodomiriæ regnum quodnam fit ? ne divi
nare quidem pofium, nifi cum Cromero dicam Wuladimiriam 
Ungaros corrupte appellafie Lodomeriam; hvilke sidste Ord findes 
virkeligen ikkun fom en Gietning hos denne store Polske Skribent (26). Pray
(27) den udfsrligste af alle nye Ungarske Skcibentere ncrvner vel Lodomiria i 
et Veerk, fom er trykt 1761. men forklarer der ikke; Der bliver altsaa ingen 
«»den Vcy tilovers at udfinde det end at opfoge det efter det Polske Navn Wla
dimir. Og da finder jeg, ot ton unrcotite Archidiac-onus af Gnesen (28) 
siger, at Lichauerne fulde efter Aar 1349. ind i Ducatus Rufiiæ og angrebs 
Wladimir ogLwow, samt indtoge de fasteste Befæstninger Wladimir, Byntz, 
(uden Tvivl Busk) og Breecze (uden Tvivl Bclcz), begge i Woywodskabet 
Belcz, samt strejfede ind igiennem Egnene af Sendomir, Radom, og terra 
Luthonienfis, som maaskee er forskrevet og skal vcere Castellaniet Lubaczow 
i Palatinatet Belcz. Efter nogen Tid blev endeligen Fred fluttet paa Vilkaar, 
at Polakkerne skulle beholde Lemberg med sin Egn og Likhauerne derimod Wla
dimir med sin Egn; Naar man nu overveyer LithauenS og Pohlens Beliggen
hed, samt de Staders, der nu ere norvnte, faa kan jeg ikke falde paa anden 
Tanke, end at Wladimir eller Ladomir, som Ungarerne kalde den, er Wlodzi- 
miierz eller rettere kaldet Wlodiurirz med sin Egn, som nu udgier det tredie Land
skab ak Wolhynien, og som steder til Palatinatet Belcz; Hos den uncevnte 
Ungarske Skribent, som i det /Zde Seculo var Notarius hos Kong B.'la 4de (29)

P p p 2 fore

frø) De regn o Dalmatiæ lib. 6. c. 5. p. 457. in Schwandtneri Ser. Ung. T- 
<25) 1 c.
(26) Cromerus de rebus Polon, lib, 7. p. 128. C°L l-
(27) Annal. Hunnorüm 6-c. p 311.
(28) Apud Sommersberg Tom. 2. p. 93. 99.
(29) In Schwandtneri Ser. Hung. Tom, I. p. g —10 c. 9—12 
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forekommer allerede Byen bodomer, til hvilken Ungarerne paa deres Vandring 
til det nu varende Ungarn før ft ere komne og derfra kil Gallicia, hvilke begge 
Stader havde hver da sin egen Dlix og beboedes afRnlhener (det er Russer); 
Da nn Gallicia er uden Tvist Halicz, saa synes dette atter at stadfaste, at 
Lodomer er Wlodomir, allerhelst Ungarerne vare efter Bel« Notarius 7 Dage 
om nt reife fra der eene Sted tildetandet; Heraf flutter jeg og saa, at begge 
Fyrstendømmer da grandftde sammen og at Lodomer haver i det mindste da be
grebet Palakinatet Belc; i sig, tilligemed endeel af Wolhynien, og Halicz 
derimod befattet det gant)fl5e Lembergske, eller det egentligste Rede-Rusland. 
Grandserne af disse Lande og tvende Stater have ellers varet meget forander
lige, som de have havt OverhaanD til. I Polens Deel,ung blev Byen Wla- 
demirz selv ved Polen, dog strakker den Kcyserlige Andeel sig paa een Miil 
nar den, hvilket viiser, at man fra Keyserlig Side haver ansecr Palatinatet 
Belez, som en Deel af det Lodomiriffe Rige; Af alt der hidindtil sagde folger 
ogsaa, at begge Riger have Navn af Byer, hvilke med Tiden have formedelst 
deres Regenteres Magt meddeelt anseelige Lande deres Navne. Begge Riger 
af Halicz og af Lodomir nævnes ofte fammen, og synes ofte at have havt fcel- 
leds Regenkere, hvorfore jeg og vil afhandle deres Historie under eet. Da 
LodomerS Navn er egentligen Wladimir, og man sinder et Wlademir eller Wo- 
lodinier i det store Rusland, faa har jeg engang varet af den Meening, at 
den var bleven anlagt af Folk fra benavnte Bye (30), men nu jeg eftertcenker, 
at denne først er bleven anlagt af Storfyrsten Wolodimer eller Waldemar imod 
det ivde Secnli Slutning, og at den Polstke Wladimir var i det mindste til eet 
Hundrede Aar tilforn og maaskee lcengere, faa salder den Gicetning bort; Dog 
kommer det mig troeligt for, at den bcer Navn ester og er mueligr anlagt af len 
Fyrste Wolodimir, som har regieret i de Egne.

§» 3-
Saavidt jeg kan spoere, have Sarmatiske eller Slaviske Folk fra de 

crldste Tider beboet Egnene af Halicz og Wolodimir, og rimelige« varet af det 
Slags

(30) Min Afhandling vm Slaverne t det Kiobenhavnsse Selskabs Skrifter, Tom. '12, 
p. 282.
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Slags kaldte Vender, maafkee og at nogle Fuisse Folke Slcrgter have opholdt 
sig paa de Kandter, i det mindste er det vist , ot der Vendiske Sprog er og fra 
umindelige Tider har varcct blandet med meget Finsk; det cr ogsåa vist, at 
Tacituö siger, at Vender boede imellem Peucincr og Finner, af hvilke de forste 
boede Norden for Donau ved dens Udlob og de sidste i Lithamu (gr). Men 
da Venderne vare deelte i mange mindre Folk, faa kommer det mig trocligst 
for, at Biessi og Carpiani have cgenrligen beboet disse Egne. De fsrste fat
ter Ptolemæus ved de Cirpathisse Bierge, som nu giere Skilsmisser! imel
lem Polen og Ungarn, og hvilke jeg meener at sinde igien i Bosnien, hvorhen 
de uden Tvivl ere vandrede i det §te og 6te Seculo, inaassee og en Green af dem 
har under Navn af Bessi vendt sig til det Laud, der efter dem endnu forer Navn 
af Bessarabia. Til de sidste nemlig Carpiani anviiftr samme Ptolemæus 
Boelig imellem Peuciner og Bastarner, og synes de at vcere Carpi, hvilke 
uden mindste Tvivl beboede de Carpathisse Bierge (32) og havde enten Navn 
af dem, eller og gave dem Navn; Een stor Deel af bisse Carpi bleve under 
Keyser Diocletiano forflyttede til Illyricum Aar 295 (33) , hvor jeg troer, 
at de efterhaanden have forandret deres Navn til Croaker og Crabater og smaa- 
ligen saaet Tilstod fra deres Landsmnnd paa de Carpathisse Bierge, der og 
kaldes Krapack, hvilket er skeet i sier i det Ate og 6te Seculo, efterat Hunner
nes store Magt var svcrkket ester Atilæ Dod; under Heraclio i det /de Sc- 
culo sadde allerede Bosnier, Croater og Servier i Illyricco (34), hvorvel 
Navnet Belo Crobatien eller del hvide Croatieu (det store Croatien) forekom
mer endnu hos Keyfer Conftantinus (35) i det ivde Seculo med Tillcrg, at 
det da havde sin egen Fyrste, laae hen imod Francia, stod uiiber Ottho den

Ppp Z Store

(31) Tacitus de moribus Germanorum c. 46. Mit Skrift om Folkenes Oprindelse
p. 154, 160.

(32) Ptolemæi Geograph. 1. 3. c. 5. p. 282. Min Afhandling om Slaverne p. 279. i
det Kiobenhavi D Selskabs Skrifters 12 Deei.

(33) Jemandes cap. t6- Eufebius Scaligeri p. 47. Anonymus ad calcem Chron.
Pafca. Corp. Uyz T. 4, P..389, fom dog er Idatius ad calcem Scaligeri Eu- 
febii p 30.

(34) Conftantinus de adm. Imp, in Corp. Byz, T. aa. p. 72.
(35) Id. 1. c. p. 78.
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Store (*)  , og var endda ikke Christen; Fra dette Land vareCrobaterne i II- 
lyrico komne; Efter al Anseende har Conftantinus herved cy forstaaet andet 
end Polen, der allerede den gang strakte sig til de Carpcnhiff'e Bierge og var 
Eyer af Crakau, Sendomir og maa^ee fleere Stæder i de Egne; i det zdie 
Seeulo ved Aar 235 boede Carper endnu i deres gamle Land, sendte Bud til 
Romerne om Penge og paaftode at vare bedre end Gorherne (36) ; Omtrent 
ved Aar 248. fegtede 3000 Carper, et Folk, der var meget sikikket til Krigen 
og ofte angreb (Romerne under den Ost Gothiae Konges Oftro-Gothæ Fa
ner, imod den Romerske Keysers Philippi Feldrherre Decius (37) ? Julius 
Honorius (38) en Skribent af det Ate Seculo nævner endeel Folk fra Donau 
af ril Astersoen, fom dcr synes, i den Orden: Sarmater, Basterner, 
Carper, Gorher, Duli (uden Tvivl Slaver og i sær Servier) Gepider; 
Og Æthicus (39) en Skribent af samme Seculo gier og Gother og Carper 
ril Naboer. Efter Evagrius (40) krigede Carper med flere Barbarisike Folk 
udi Gallieni Tid i Grækenland, Thracien og Ionien; Ved at overveye alt 
dette, saa forekommer det mig rimeligt, at de tilbageblevne Carper, Croater 
eller Crobater ere ved deres LandsmeendsNomars blevne meget svækkede og cfter- 
haanden fortrængte af de sig siden udbredende Polakker og Ruffer, der dog, li*  
gesaavel som de selv, vare ogsaa Sarmatiae eller Slavisike Folk, men dog ei 
anderledes fortrængte, end at der endnu boede mange Croater eller Carper i 
Lille-Polen endog i der 10de Seculo, og saaledcs, at de Carpathiske Bierge 
endnu indtil denne Tid bære deres Navne; Etter al Anfeende have Polakkernes 
ældste Stæder, faaftemt de ere Ptolemæi Bulancs, været ved Weichsel- 
Floden i Store Polen og Maffovien; Men tTiUDe de derimod stamme sra Lesgi 
ved Caucasus saa ere de komne ind fra Asier, og det forst i 4de eller 5te Se

culo,

(*) At Otrho fdfbcg den Skr»re hoS Conftantinus, fem levede med ham, er uden Tvivl 
et Gloftema af cn fernere Udffrivcr, som derved har tænkt at gisre dcr tydcii' 
gere, hvilken Ottbo det var.

(36) Petrus Patricius Corp. Byz. p. i§.
(: 7- Jornandes cap , 6.
(gg) Ad calcem Mels Lugd. Bat, gvo ib, i68 5. p. IZ.
(39) Ihid- P 45.
(40) Hi ft, Eccl. lib. 5. c. 24.
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tufo, hvilket bestyrkes derved, at deres egentlige Navn er Lecher, for hvilket 
Poli er fat, der betyder paa Slavonic en Slette og deres Navn altfaa fair 
meget, som de Lecher der beboede Sletten; Hvad Russerne angaaer, da var 
deres aldre Navn Polaner, fom Neftor (41) vidner, fordi de boede paa en 
Pole eller siet Mark i Egnen af Kiow ved Dnieperen, hvilke Folk vare efter 
mine Tanker Anliffe Slaver; det Russiske Navn kom forst op der efter Ne- 
ftors Sigende i det 9de Seculo under Oleg ved Warcgerne, det er Folk fra 
vort Norden og bredede sig derpaa alk videre og videre ud, men SporSmaal 
bliver dog om det Russiske Navn ei forhen haver varet bekiendt paa andre Ste
der, en Undersogelse, jeg ikke vil indlade mig i, da den ei vedkommer mit nar
varende Forehavende; Saa meget er vist, at allerede i det 9de Seculo skutte 
Indvaanerne af Gallicia og Lodomiria varet Russer eller Rüthener, om man 
kan troe den UnqarfFe Skribent Kong Bela Notarius, efter hvilken Unga
rerne komme til Kiow Aar 884» eller som Katona (42) vil 888 , hvor de finge 
overhaand, tvunge dem faa og Fyrsten af Susdal til at give sig Gisier, og 
aarlig Skat, og droge derpaa giennem Lodomer og Gallicien til Pannonien, der 
efter dem fik Navn af Ungarn, thi de maatte love Ruthenerne i Kiow ei at 
ville fatte sig ned i Gallicien. Dette viifer, at Indvaanerne der ogfaa vare 
Rüthener og stode i uoye Forbindelse med dcm i Kiow, hvorvel fanvel Galli- 
eien som Lodomer havde sin egen Fyrste; Og at denne llngarfTe Anonymus 
har anseet disse Lande for da, at have varet beboede af Russer, kan ogfaa flut- 
tes deraf, at han siger, at Pannonien imellem de Floder Theys og Donau 
grandfede til Rüthener og Polakker; Efter denne Tid regne ogfaa alle Ungar# 
ffe, Polffe og Russiske Skribentere disse Lande til Rusland, hvorfor og Nav
net Rode-Rusland forekommer endnu der. Hertil kommer, at Byen Ga- 
litfch eller Galicz endnu findes i Rusland i det Archangelffe Gouvernement og 
hvilken fer haver varer et Fyrstendomme og er el Landffab for sig, der ligger 

imellem

(41) Pag. 42 til 44, 49, 5J, 56, paa hvilket sivste Stev han vidner, at Slaverne finge
af Waregerne toet er vore nordisse) fsrst det Navtr Russer, men kaldtes egfaa 
Poloener fordi de beboede Sletter.

(42) Anonymus in Sihvandneri Script. Ung. e. §—12. T. I. p. 7—10. Katona Hift.
erit. primorum Hungarise Ducum p. 99. 100,
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imellem te Landskaber Wologda, Susdal oa Iaroslaw (43). Vil man nu 
Ek age, fom baade Navnet 04 Folke-Focrden medssrer, ar de Haliczi^e eller Gal- 
liciske Ruffer, og venteligen de af Lodomer med, ere komne fra dette Sted og 
Egn i der store Rusland, hvor maaskee det rette Risaland eller Rusland har 
kigget fra de crldste Tider, saa synes baade dets Fraliggenhed og andre Omstcen- 
digheder at udfordre, at det maae i det feettefle vcere ffeet i der 6te Scculo i 
Anledning af Avarernes Vandringer ogChazarernes store udbredte Magr. Alt 
dette bestyrkes end meere derved, at i VtUe^oIen ved de Slesisse Grcendfer 
ligger er Hertugdom Sevetien (44), hvilket uden Tvivl endnu bcrr Navn efter 
der hvide Servien, fom Keyfer Conftantinus (45) kalder der i det I2de Se- 
culo, hvis Indvaanere endda vare udsbte i hans Tid, og hvis Land grcrndsede 
ril de hvide CroarerS, hvorfra en stor Deel begave sig i det 7de Seculo ril Key« 
fer Heraclius, som indrommede dem det Land sonden for Donau, der endnu 
beer Navn af Servien ; Hvor vidt del hvide Servien i Polen haver strakt sig, 
Ml jeg ikke kunde sige, dog kommer der mig for, at endeel af Slesien og Lille- 
Polen haver Herr dertil; Efter al Anseende ere de, saavclsom de hvide Croaker, 
blevne meget svcekkede vcd deres Udvandringer i der 7de Seculo, og deres Lag
de derpaa efterhaanden faldne i Polakkers og Ruffers Hcender; Markeligt er 
det, at Aarbogerne af Fulda (46) , som siutte med Aar 900, sige, at Sora- 
ber boede i Dalmatien; Da nu disse Soraber ey kunne vare andre end Scp- 
vier, sonden for Donau, saa viiser dette, at Sorabi, Servii, Serbli, tn eb 
hvilket sidste Navn Keyfer Conftantinus belegger dem, cre det samme Folk 
efter adskillig Udtale; c 11 Mcening den lcrrde Lucius (47) derfor ogsåa an
tager; Men heraf synes naturlig at folge, at de Soraber eller Sorbcr, som 
boede i Lausnih og endnu boe der og have deres eget Sprog, ere af samme Folk 
fom Servierne sonden for Donau, allerhelst de begge ere Slaver;
derfor var det, at en lard Mand vilde sammenligne disse tvende endnu blom

strende
(43) Bilfchings Gcegr. T- 1. part. 2. p. 720. Ranfts Des. des Sluff- Reichs p. 74.
(44) Ibid. p. 1009.
(45) Do a dm. Imp. Cap. 3 r. 32.
(46) In Frelieri Ser. Germ. T. 1. p. 14.
(47) In Schwandtneri Scr. Flung, T. 3. p, lib. 1, e. 15, 
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strende Sprog; Ingen undre sig over, at Folk boende i Servien og Lausnitz 
anfecs af mig for de samme, thi dct er fadvanligt udi Middelalderens og de 
vandrende Folkes Historie, at faadanne Spring forekomme. Obotriter eller 
Abodrilcr boede i Mecklenburg og ligeledes ogfaa ved Donau, begge vare Sla
ver og eet Folk, det sidste lidet bckiendt, men det forste derimod dcsiomeere; 
Soraberne maae i det feencste vcere komne til Tydstland i det 6te Secnlo; Saa 
mange og store Vandringer og Udbredelser kunde ei andet end svcrkke Croater 
og Servier og foraarsage at Polakker og Russer nedlode sig i deres Lande, som 
vel og vare Slaver, men som dog komme fra andre Kanter, da de forste, nem
lig Croater, derimod synes al have vceret de Egnes crldste Indvaanere, thi Ser- 
virrne ere uden al Tvivl komne der seenere, hvorvel i meget gamle Tider, og 
uvist naar, fra et Landskab i der store Rusland, fom endnu bevarer sit Navn 
i den Bye Nowgorod Scwcnskoy, hvilket ligger i det Kiowfke Gouverne
ment og hscre tilforn ril Herrugdemmet Severien, der laae imellem Czernickow, 
Smolensk's, og Woro:in; Fra dette Severien ginge Servicrne maassee alle
rede i det 2dcrSccn!o, og rimeligen for Gokherncs Overmagt, komme til det nu 
varende Lille-Polcn, og maassce endeel af det un vcerende Rede-Rusland, kaldte 
det Severien og udsendte derfra vandrende Hcere til Lausnitz og Servien, hvor 
deres Navn bedre har vedligeholdt sig end i deres rette Stamme Lande; Lomo
nossow kalder de Folk, som boede i Rode-Nusland imellem de Floder Pripar, 
det er Przypecz og Dnieper, i hvilken den falder, Slaver Ormoier, et 
Navn, som ellers er mig ikke bekiendt, og maae de efter disse Floder tildeels 
ogfaa have beboet Wolhynien, hvorvel han fatter Wolhyner deri, og altfaa 
besiddet endeel af Lodomir.

§. 4.
Som forhen sagt, saa forekomme Navnene og Landene af Halicz, Gal- Deres5)ricric 

licia og Lodomer ferst ved Aar 884 eller 888, thi efterat Ungarerne havde for- Seeulum.'^" 
ladt Kiow og vare blevne fulgte paa deres Mars til Pannonien af mange Rus
ser og Cumaner, komme de til Lodomer, hvis Dux tilligemed de Fornemste 
underkastede sig dem, ginge dem i Mede og gave dem kostbare Forceringer. 
Der opholdte de sig i 3 Uger, og gav Fyrsten dem ved Afsseeden til Gisler sine 
tvende Soaner, og alle Sonner af Jobagierne, hvorved de Fornemste forsiaaes, 

tTye Saml. II. 25. O, q q og 
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og desuden i Forcering 2000 Mark Selv, looMark kogt (det er purt) Guld, 
utallige Skind og Kapper, 300 Heste med Sadler og Tomme, 25 Kameler, 
1000 Axer og flere Gaver; I den fierde Uge droge Ungarerne til Gallicia, 
hvor de paa samme Maade bleve modtagne, og finge til Giffel Fyrstens rene
ste Sen samt de andre Fornemmes Ssnner, 10 fFiønne arabiske Heste, deccm 
Farifii optimi, zoo Heste med Sadler og Tommer, 3000 Mark Solv, 
200 Mark Guld og kostbare Klaver til deres Fyrste Almus og hans Mand; 
Ester een Maaneds Forlob forlove Ungarerne Gallicien, og giorde fast Forbund 
med de Russiske Fyrster: Fyrsten af Gallicien lod 2000 Bue-Skyktere og 3000 
Bonder bane Vey for dem igiennem Skoven Houos til Pannonien, gav dem 
ogfaa Qvceg og andre Fodevahre med, og paa faadan Maade komme Ungarer
ne til Pannonien ved Raad af Russerne fra Gallicien (48) ; Af dette fecS, ar 
Lodomer og Halicz vare da mægtige og rige, hvorvcl det sidste meest, nun kog 
ingen af den; i Stand til at imodstaae Ungarerne. Vel fandt, ar alt dette 
beroer allene paa ben faa kaldte Kong Belcr Notarius, cn Ungarsk Skribent 
af det 13de Seculo, og at Keyser Conftantinus, som skrev ved Aar 950, 
forer Ungarerne igiennem Moldau og Siebenbürgen ind i Ungarn, men hertil 
fvarer jeg, at Belæ Notarius dog beraaber sig paa gamle Folke- Sange, og 
at begge Fortællinger kan foreenes fammen ved at lade et Partie Ungarer gaae 
den eene Vey, og et andet den anden. Om Cnmanerne maae jeg dog ved 
denne Lejlighed anmærke, at nu er jeg overbeviist om Rigtigheden af den af- 
dode Thunmans Meening, at de have været en Art af Uzer eller Polew- 
zsr og fslgeligen havt Landet ey langt fra Kiow inde, forend Patzinakerne 
komme der, hvilke maaskee bleve faa let i Stand til at indtage Landet der, ved 
det Cumanerne vare svækkede ved deres Udvandring med Ungarerne. Af det 
hidindtil sagde er det klart, at faavidt man veed, haver Halicz og Lodomir ey 
staaet under noget fremmed Folk, forcnd under Ungarerne, siden de vare blevne 
beboede af Russer, men efter al Anfeende har Ungarernes Overherskab denne 
gang ey varet længe over dem, og det deels fordi Ungarerne droge længere bort 
og finge nok at bestille med Bulgarer, Græker, Slaver i Pannonien og Mcehren,

deels
(48) An ap. Schwandtn. Tem. I. cap. 10—12. Katona p. 99.
(49) Neftor p, 53. 46. Biifchings Gcogr. T, I. P. 2. p. 765. 
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deels og fordi den Nussisse Fyrste i Kiew Oleg , vor sidste OrvarOdd , cn 
indfod Nerss, begyndte at blive meget mcrgtig; faa at han allerede Aar 885 
ssal h ave undertvunget Nadom, en Stad i Woywodssabet Sendomir i Lille- 
Poleu, med mindre ar Indvaanernc ved Sascha eller Szosna Floden i det Bel- 
gorodsse Gouvernement ssal forstaaco derved, fom uden Tvivl er rigtigere. Ved 
formeldte Flod ligger efter Honians.Svort cnByeGalicz, fem jeg dog ikke kan 
finde i Büschingo Geographie, men vcl hoe ham (50) og Ranft (51) en 
Gaditfch eller Hodiatfch; Dersom Galicz var rigtig, fom det dog vel ikke er, 
faa kunde man for Nærhedens Skylo snarere fore derfra Indvaanernc af Gal- 
licia. Men derimod er det vidst, at Oleg ferre Kcig Aar 885 med Sulibo- 
cherne og Tiwerzerne, der boede ved Floderne Bog og Dniester henimod Ha
vet, og at han Aar 907 havde Tiwerzer og Duleber i sin Herr imod Gråkerne, 
hvilke sidste boede inde i Landet ved Bog , omtrent i Podolien og Woywodssa- 
bet Brarlau og ere maassec de samme, fom Dnli clstr Servii, Severier, i det 
Mindste sarkter Belford Sewero-Busch urer ved Floden Bog bag vcd Wolhy

nien (52) ; Ja han havde endog Chorwater i sin Hcrr, hvorved neppe kan fors 
staaes andre, end de, fom boede i det hvide Croatian; Da nu Podolien grcrnd« 
fer op til Halicz, faa er dette maassee og da bleven undertvunget af ham, i det 
mindste stod det siden i Samfund med Regenterne af Kiew, faa den Under
tvingelse kan vcere bleven befordret ved Ungarernes andre Krige, og ved det 
tvende Bredre streede omtrent paa de Tider sammen om Herssabet iHaliez(5z). 
Chrowaterne beboede Biergene ved Halicz; have de da staaet under de Kiowsse 
Regenrere, faa maae de af Halicz rimeligen og faa. Ved Aar 944 havde Igor, 
Regent af Kiow, Tiwerzer i sin Herr imod Grcrkerne (54)*  Ved Aar 970 
gjorde Storfyrste Swetoslaw af Kiow sin Son Wolodimer til Regent i 
Nowgorod; Wolodimers Moder heed Nalufelra Datter af Malcus eller ret
tere Malco fra Lubtfchan, det er Lublin i Lille-Polen (55); hvilket atter viiftr,

Q g q 2 hvor

(50) Blifchings Geogr. T. I» P. 2« p. 762.
(51) P- 198.
(52) Nefior p. 53. 46. 56. 45.
(53) Orvar Odds S. c, 36.
(54) Neftor p. 69.
(55) lb. p. 88. Lomonoflow alte Russische Geschichte p. n6.
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Hvor langt de Kiowsbe Fyrsters Negiering strakte sig ind i Polen langt forbi 
Halicz; Aar 981 begyndte Wolodimer, Storfyrste af Kiew, Krig med Lecher- 
ne eller Polakkerne og fratog dem Pcremischel, det er Przeniyst i Lille-Poftn; 
Tcherwen, hvilken jeg ikke tiender, med mindre det skulle væreCzerwonogorod i 
Podolien, siden DIugolTo8 Driver detCzervien, i hvilket Navn maastkee Ser» 
viens eller Severiens ogfaa stikker. Han indtog ogfaa flere Slæder, hvilke endda i 
tidtmeldke NeftorsSib, det er efter Aar 1100, si ode under Rusland (561) . 
Miecislaus regierte da i Polen og henforer den Polsse Skribent Dl tig o (Tu s 
Krigen til Aar 985; Przemyst ligger Vesten for Halicz og Czerwsnogorod Asien, 
hvilket synes at viife, at Halicz maae da og have staact under de Russige 
Fyrster i Kiow, hvilken var Hovedstaden for gaudsse Rusland; Hvoraf fees, 
at jeg haver vildfaret i min Afhandling om Patzinakerne (s62), folgende Bayer, 
ved at tillægge dem Halicz og Rode-Rusland paa de Tider, som dog sna
rere stode under Russerne i Kiow, hvorvcl jeg derfor ikke nægter, at jo Pahi- 
nakerne have jævnligen streifet ind i Halicz og Rode Rusland. Da og Sieben
bürgen for den stsrste Deel horte da vel til Ungern, men dog noget deraf til 
Pahinakerne, faa kan derfor Keyfer Conftantini Udsigende endda staae ved 
Magt, at Pahinakien laae Norden for Ungarn. Da den Kiowsike Storfyrste 
Wolodimer omvendte sig i det Aar 988 eller 990 til den christelige Grcekisike 
Troe i Andledning af, at han ægtede den Grækisse Prindfesse Anna, s«a 
blev heele Rusland efterhaanden chcisined (57) og deriblant ogfaa Halicz og 
Lodomer; Men som Polen var allerede fra Aar 983 af omvendt til den chri
stelige catholsike Religion og Ungern ligeledes fra 983, faa udbredede den ca- 
tholsse Lære sig ogfaa herved i Halicz, eftersom dette Land var snart i Russers, 
snart i Polakkers, snart i Ungarers Hænder. Aar 993 eller 997, fom Din
go (Tu s har, hvilket jeg dog kroer at være urigtigt, siden han lader sin egen 
Regent Mieciflaus regiere til 999, da han dog dode 992 efter den Tydsiks 
Skribent Ditinarus, som levede paa de Tider, hvorom alting er, saa i det 

Aar

(56') Neftor p. 97. DlugoHus lib. 2. col. 108. Bilfching 1. c. p. 1012. 1020. 
isG1) Kiobenhavnsil? Sclftabs Skrifter Tom. 10. p. 271.
(57) Neftor p. 105—109. Ding o Hus lib. 2. col. 9 [—93 Gebbardi Hist, von Un

garn Tom. I. p. 415—416. Lornonoffow p. 146—168.
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Aar 993 eller 997 frigete Wolodimer ni eb Croaterne, dem nemlig i det hvide 
Croakien, som beboede de Carpathisse Bierge; Paa Hiemveyen sireed han 
med Patzinakerne og overvandt dem ved Sula Floden i det Kiowsse Gouver
nement, hvor han siden til en Erindring anlagde den Stad Perejaslaw (58) ♦ 
Patzinakerne var et mægtigt og grucfcmt Folk, der beboede Moldau, Walla- 
chiet, Bessarabien, en stor Deel af Woywodssabet Braclaw, og Ukraine lige 
til Dnieper, og paa den estre Side af bemeldte Flod oven for Crim lige til 
Don Floden. Ved denne Leilighed maae jeg og anmærfe,at Dlugoflus synes 
ot have brugt Neftor, t£i han anfører Ting, som ey findes hos nogen ældre Polsk 
Skribent og allene hos denne Russiske Historieskriver. Vcd Aar 998 fortæller han, 
og Neftor, som anfører det til 994, hvorledes Patzinakerne overvunde Wo
lodimer i eet stort Slag ved Wosilaw, maasikee Wasilkow, ey langt fra Kiow 
Vesten for Dnieper (59) . Efterat Wolodimer havde antaget ben christne 
Troe, synes det, ot han levede i Fred med de Christne, i det mindste giorde 
han faa med Boleslaus udi Polen, hvortil maassee ogsaa kom dennes Strid
barhed og Magt, fom Dlugoflus t)i(, der henfører det til Aar 1001, hvor
imod Neftor beretter det under Aar 994 (60) ; Men Vilkaarene af Freden 
ere ey komne til os, dog kommer det mig rimeligt for, at Haliczer forblevet 
under Wolodimers Heyhed; Hvorom alting er, faa varede denne Fred ved, 
faalænge Wolodimer levede, og komme baade Polen og Rusland derved i 
Velstand; Men efter Wolodimers Dod opkom Stridighed imellem hans 
tvende Sønner Svetopolk og Jaroslav, og tog da den første Flugten til 
Polen, hvis Konge Boleslaw gik derpaa ind i Rusland, hvor han gjorde 
stor Fremgang, faafom Stæderne vare endnu ey omgivne ni eb Mure, men 
havde ikkun faste Kasteller, hvilke han lod ligge urørte; Saaledes drog han 
frem lige til Luck i Wolhynien, hvor han ved Bug Floden overvandt Jaroflaw 
i et stort Slag, og indfatte Svetopolk i Kiew, hvilket han dog fort efter 
maatte forlade, da de Russisse Indvaanere der stoge hans Folk ihiel. Paa 
hans TilbagerMars indtog han de Tzcherwensiffe Slæder, hvorved, ester det 

Q g g 3 jeg

(58) Dlugoflus c, 12;. Neftor p. 109—it I.
($9) Ibid. col. 123. Neftor. p. m. Biifching p, 76c.
(60) Ibid, col. i;;. Neftor p, 114,
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jeg forhen har fagt, de Podoliske venteligen forstaaes; Om faa er, da har vel 
oq Halicz ogsåa da afladet at staae under Kiews Heyhefr, i det mindste vil Din
gl O (Tas , ak Boleflaw beholdt mange Russisse Vefastuinger lige op kilKiow; 
Neftor henfsrer dette til Aac 1018, men DlugofTus til 1008 og 1009. °1 
fortceller siden ved 1018 en nye Krig imellem Jaroflaw og Boleflaw, m?u 
da Wolodimir vist dode 1015, faa er dette urigtigt , og DlugofT har 
af een Krig giort tvende, hoorcil kommer, at hans Beretning strider imod 
Dithmar, en Skribent, der levede paa de Tider; Men dette er vel rigtigt, 
som han beretter ved Aar 1019, at Jaroflaw giorde Fred med Polakkerne, paa 
Vilkaar, forn det fyneS, at disse beholdte deres Erobringer (611) , og kegger 
Martinus Gallus (612) tik, at Rusland, (hvorved egentlige» kun det Rede 
og Wolhynien forstaaes) var lcenge siden Polen ssatssyldig, han fynes og at 
tale om tvende Krige imellem Boleflaw og Russerne; Men fra Boleflaw 
dede, enten 1030, fom Neftor vil, eller og 1025 efter DlugofTus, hvormed 
og den meget celdre Saxisse Annalist, der flutter med 1339, overeenstem- 
mer (62) , faa angrebe de Russige Storfyrster af Kiow og Brodre Jaroflaw 
og Mftiflaw paa nye Polakkerne og toge de Tfcherwensisse Stader ind, hvorvel 
DlugofTvU, tit den nye Konge i Polen Miciflaus strax tog dem tilbage, om 
hvilket sidste jeg dog hoyligen tvivler, thi ligefaa mcegtig fom Polen var under 
den store og duelige Boleflaw, faa afmcegtig var det derimod uiifrerMieciflaw, 
dog tilstaaer DlugofT felv, tit Jaroflaw hiemfogte Aar 1038 endog Mafo- 
vien baade til Lands og Vands (nemlig, han lob med sine Baade op ad Flo
derne, og trak dem fra den eene i den anden) hvilket Tog er vel det famme, fom 
Neftor omtaler ved 104.it Efter alle disse Omstændigheder bliver det troeligt, 
ar Rcgenterne af Halicz og Lodomer have efter Boleflavs Dsd staaet en tid
lang under Storfyrsten i Kiow hans Hsyhed, thi det er rimeligt, at de dog 
derfor have havl deres egne Fyrster, hvilket ogfaa bekrorfles derved, at den 

Ungarske

(611) Dlugoflus col. i$i—154, 167—169. Neftor p. 121. Dithinar.
(612) p. 62.
(62) DlugofTus c. igi. 200. Neftor p. 125- 126. Annalifta Saxo apud Cornerum 

T. I. col. 457. Martinus Gallus p. 58, forø strev i Polen selv ved Aar mo 
glor ogsaa 1025 til Boleflai Dsds-Aar.
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Ungarske Skribent Thurocz (63), om man og kan troe ham heri, raler cm, 
at de tvende flygtige Ungarsse Prindser og Bredre Andreas og Leventa 
forlede Polen og begave sig til Kongen af Lodomer, fom dog ikke tog imod dcm, 
hvorpaa de forfoyede sig til Cumanerne og derfra til Russerne, fra hvilke An
dreas blev hentet Aar 1045, °O befleeg den Ungarske Throne; Aarbo- 
gerne af Hildesheim (64) rale om en Henric Son af Stephan Konge i 
Rusland, som Aar 1031 blev paa Jagten drcebt af cl Vildsviin, denne Ste
phan var egentlig Konge i Ungarn paa de Tider og Henric kaldes ellers 
Emer i c ; De Russer, de begave sig til, vare efter Prays (65) Meening de, 
der grcrndftde op til Ungarn, riimeligen allfaa de af Lodomer. Omtrent ved 
denne Tid nemlig 1043 blev Vcnssab og Fred paa nye siuttet imellem Rusland 
og Polen, i dct Jaroflaw gav sin Softer Maria til den nye Polsse Konge 
Cafimir enten Aar 1043 , fom Neftor vil eller og 1041 efter Dlugoflus, 
som tilligemed beretter, at da gave Polakkerne fsrft mange Befæstninger og 
Landssaber tilbage til Russerne, fom de havde besiddet siden den store Boleflai 
Tid (66) , hvilket, faa fremt det er rigtigt, bor forstaaes faa-ledes, ar Po
lakkerne afstode dem ved Freden, thi jeg har forhen viist, tit efter ald Formod
ning havde Jaroflow allerede taget dem tilbage igien Aar 1031. efter Boleflai 
Dod; Siden var Fred imellem Rusland og Polen indtil 1067, Isjaflaw, 
Storfyrste af Kiew, flygtede til sin Fasters Son Boleflaw, Konge i Polen, 
fordrevet af sin beflcegtede Wfeflaw, Fyrste i Poloez, hvilket Land siden lcenge 
tilherte Litthauen, men da, og nu igien, Rusland; For at fatte Isjaflaw ind 
igien begyndte Boleflaw Krig Aar 1069, som Neftor vil, eller og 1070 og 
1071 efter Dlugo/T, der og retteligen logger til, at Boleflaw vilde igien 
indtage sin Oldefaders den ftore Boleflaws Erobringer, og paastod tilligemed 
at have Ret til store Stykker af Rusland efter sin Moder Maria og ved sin 
Dronning, som var en Russiss Prindseffe. Dog der gik ham paa samme 

Maade,

(63) Ap. Schwandtn. T. I. c. 39, p. 104. Gebhardi Hng. Ges. 1. L p. 452' 453'

(64) Ap. Leibnitz Tom. I. p. 726.

(65) Annal. Reg. Hung, ab anno 997 ad Carolum Imnm.

(66) Neftor p. 127. Dlugoflus Lib, z. col. 218.
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Maade, fsrst havde han overhaand, satte Is ja (law paa Thronen , men maalte 
trcrkke sig tilbage og forlade Kiow, da Rufferne hemmelige» drcebte hans Folk; Imid
lertid indlog han dog siden den meget faste Bye PrzemySl i Rode Rusland (6/) 
og fra denne Egn, maaffee og fra Halicz, da de stsde sammen, er det vel at 
Russerne bragte Boleflaw Skat til Cracau, som cn Anonymiff Polff Skri
bent fortæller (68) , der skrev imod det 14de Seculi Slutning; Over den ec 
det vel og at han satte een af sine AdelSmcend til Stadtholder, naar Bogu- 
phalus skriver (69), at han fatte saadan een over de Russlffe Fyrster, hvoraf 
jeg flutter, at Halic; og Lodomer har da endnu havk sine egne Fyrster; I en 
Krig imellem Boleflaw og den Ungarske Konge Salomon mistede den sidste 
mange Folk i Bierg-Egnene imellem Rusland og Ungarn (70), hvorved tyde
lige» peges paa de Carpathiske Bierge ved Halicz; Og som Boleflaw drog 
did, saa giver det atter en Formodning, at Fyrsten af Halicz har da ftaaet 
under ham. Aar 1073 kom det atter til Krig imellem Rusland og Polen, i 
det Isjaflaw forjaget fra Kiow tog paa nye sin Tilflugt tit Boleflaw, som 
flr;y gik ind i Lodomirien, hvilken efter DlugofT fdotcS sidelt C helm , men i 
hans Tid Luck , hvoraf ftes, at Wlodimiria begreb i sig det Palarinak Chelm 
og den Lucklske Egn, som var en stor Deel af Wolhynien. Wladimirieu 
havde da tre faste Stceder: Wolyn, hvoraf maaskee Wolhynien har sit Navn, 
Wlodomir og Chelm, hvilke da vel ikkun vare befcestede med Trcee-Volde , men 
laae derimod paa store Heyder og havde stcrrk Russiff Bescetuing inde. Bo- 
leflaw indtog Wolyn (71) og tvang Aaret efter 1074 Georg , Fyrste as Wla
dimir, til at indgaae Fred og at give sig Grsler, hvorpaa mange Russer flyede 
fra bemeldte 3 Byer til Kiow, hvis Fyrste Wfewolod gik Boleslaw i 
mode, men blev overvundet af ham (72) . Efter disse Omstcrndigheder kan 
jeg ikke fatte, at det er mueligt, som Neftor (73) vil, at Wolodimir, 

Wfe wo*

(67) Dlugoflns c. 264—268. Neftor p. 136. 137.
(68) Apud Sommersberg Tom. 1. p. 23. Martinus Gallus p. 73.
(69) Ap. Sommersberg T. 2. p. 26*  27.
(70) Ibid p 27.
(71) Dlugoflus col. 272. Neftor p, izF.
(72) DlugofT. c. 273. 274.
(73) P- 139.
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Wlewolods Sen, skulde Aar 1076 have hjulpet Polakkerne imod Tschechen 
ne, der er Bohmerne; hvorom alringer, saa er delvist, ot Bokflaw ctis 
ten 1077, føm Neftor vil, eller og 1076 efter DlugofT, paa nye indtog 
Kiew, filtte IsjaflaW atter ind og vendte med riigtBylte tilbage (74). Trl 
Aar 1078 henferer DlugofT, men Neftor vel rettere til io&d og iog6, at 
Wfewolod, Storfyrste i Kiew, indtog Luck i Wolhynien fra Jaropolk, 
Isjaflaws Sen, som dog Boleflaw efter DlugofTftat have iglen taget (75), 
Aar jogi efter DlugofT, eller 1091 efter Nefhor, drog den Russi fte Fyrste 
Wafilko, cn Sonneson af Jariflaw ved Rostistaw, ind i Polen med mange 
Polouzer cller Uzer, og odelagde det vidt og bredt (76) . For at komme did 
ind , maatte de nodvendigen drage igiennem Halic; eller Lodomir; Efter Dlu- 
go(T(77) stal den PolftePrinds Mieciflaw, Boleflaws Sen, have efter 
Raad af sin Farbroder Wladiflaw, Hertug i Polen, (thi efter Boleflaws 
Dod ferte de Polfte Regcntere ey den Kongelige, men kun den Hertugcligc Ti
tel) , Kgtel den Russifte Prindsesse Eudoxia, Syster afSvetopolck, Stor
fyrste i Kiew, for derved at blive des vissers paa de Russfte Landskaber, han- 
Fadcr havde untertvunget. Den Ungarske Historieskriver Thurocz(78) vil, 
at Ladiflaus, Konge i Ungarn, som regicrede fra iogo til 1096, ftal vcere 
faldet ind i Rusland (det Rsde nemlig, fom grandfede til ham), fordi Cuner- 
tie, saa kalder han Cumanerne, havde efter Russernes Tilskyndelse faldet ind 
i Ungarn; Russerne vare for fvage til Modstand, og lovte derfor at varre La- 
diflaw lydige i alle Ting; Derefter ftal han have indtaget Cracau; Mcn 
om alt dette finder jeg ikke, at nogen anden taler, og han er en Skribent af 
det iZde Scculo; Saa meget er vist, at Polen og Rusland vare da temme
lig svage og sonderrevne vcd indbyrdes Krige, hvilket gav Lithaucrne og Iatve- 
gerne eller Iatvingerne, der begge beboede det nu vcrrcnde Lttthauen, Anled- 
ning til Aar 1089 at falde ind i Landftaberne af Luck, Lodomir og Lemberg,

og
(74) Nertor p. 139. DlugofT. col. 278—282.
(75) Nertor p. 142. 14;. DlugofT. c. 288*  289.
(76) Neftor p. 145. DlugofT. col, 300.
(77.) Lib. 4. c. 312. Og den langt aldre Martinus Gallus p, 77. ad cakem 

Kodlubkonis Gedani fol. 1749.
(78) Ap. Schwandtn. T. 1, p. 135, c. 50.

X7ye Saml. II. B. Rrr
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c<3 nt edelegge dem med Svcrrd og med Ild (79) ; Da nu Polakkerne, under 
hvilke disse Egne da egentlig stode, ey kunde beskytte dem, saa afkastede alle disse 
Russer deres Aag Aar 1091 og uddreve de Polske HovcdSmcrnd og satte sig i 
Frihed (go) . Aar 1097 forligte de Russiske Fyrster sig saaledeS, ot Sve- 
topolck skulde vcere Fyrste i Kiow, David i Wlodimir eller Lodomir, Wo- 
lodar i PrzemySl og Wafilko i Tcrebowl, hvilken vel bliver Trenibowla i 
Halicz, hvoraf jeg flutter, at han regiercde over Halicz; I andre Russiske 
Stceder ^5sten for Dnieper regierte andre Fyrster, hvilke jeg dog udelader, da 
de ey vedkomme mit Forehavende; Dog denne Foreening varede ikke lcrnge, thi 
Svetopolck, forladt af David, lod stikke synene ud paa Wafilko, hvor- 
paa David vilde bemcrgtige sig dennes Lande, men Wolodar belejrede ham i 
Buscletk nden Tvivl Busck i Palatinatct Bielsk, hvorpaa h-.it gav Wafilko 
kos; Ved denne Leilighed erfarer man, at David herskede ogsaa over Luck i 
Volhynien og over Turinsik, hvilket sidste Stcrd jeg ikke kiender. Alt dette 
viifer ogsaa at Fyrsterne i Przemysl, Halicz og Lodimir vare da frie, og stode 
da hverken under Ungarer eller Polakker, hvorvel deres egne indbyrdes Neenig« 
heder foraarfagede, at saadan Friehed varede kun kort; Deter ey mit Forfort 
«t fortalle alle disse Krige, da de egentligen vedkomme den Russiske Historie, 
men kun saa meget, som behoves for at forklare Skiabnon af Halicz og Lodo- 
mir; Svetopolck forbittret over det, David skiod Skylden paa ham for 
Wafilko« Mishandling, fogte nu Hielp hos Polakkerne, David ligeledes; 
Den Polske Hertug Wladiflaw hialp egentligen ingen, men sogkc kun at fiffe 
i rort Vand. Svetopolck indtog Lodomir og David begav sig til Czernn- 
nogorod i Podolien. Derefter bekrigede Svetopolck Wolodar i Prz mysl 
og Wafilko i Terebowl, men blev overvundet, sendte Bud til den Ungarffe 
Konge Coloman om Hielp, og giorde sin Son Mftiflaw til Regent i Lo
domir, som dog strax efter blev ihjelskudt med en Piil Aar 1099 den 2den Ju
lii. Efter adffillige Forandringer maatte David flygte til Polouzerne og til- 
sidst lade sig ueye Aar 1100 med det lidet Sted Dorogobusch i Wolhynien, hvor 
han dede; I disse Forvirringer betienke Svetopolck sig as Litthauiffe Trop

per;

(79) Koialowitrz Hift. Lith, Part I. Lib. 2. p. 44.
(go) Dlugoffus p. 316. 317.



S. Om Galicia og Lttdomilia. 491

per; Tis sin Son Jaropolk gav han Lobomir. Dlugofi henforer nft bcft; 
til 1094, men uriflttqcn, da Coloman ey blev Konge før 1096; Dog det 
gaaer nok an, at han henregner Freden med David til 1090 (#i). I det 
samme Aar drog den Ungarffe Konge Coloman imob Wolodar i Przemygs, 
og belejrede det med 8000 Mand. Paa|"5uddet var, ot Rusierne havde tits 
ladt Cumanerne eller Polowzerne at plyndre i Ungarn; Den Russige Enke- 
Fyrstinde Lanca, maaffee Roftiflaws Enke og Wolodars Moder, og den 
samme Neftor kalder Janka, det er Anna, Wfewolods Datter, som dode 
m2, den Zdie November, giorde da Knæefald for Coloman, og bad forgie« 
ves om Fred, thi Coloman sparkede hende fra sig; DeCumanff'e Gesandters 
bleve og afviiste, men i det felgende Slag om Natten erholdte de foreenede Rus
ser og Cumancr, under Anførsel af den Cumanske Regent Boniak, en stoc 
Seyer, og dræbte 4000 Ungarer (82) ; Siden blev Venskabet imellem Un
garn og Rusland faa stærkt, at Coloman agtede i andet Gistermaal Aac 
U04. den 2 lde Augusti Predslawa, en Datter af Sevetopolck Storfyrste 
i Kiow, men forstiod hende ester nogen Tid, og vilde ikke erkiende Boris, font 
hun havde fod, for sin Son (831) . Mange Russ-ste Fyrster og deriblant 
Wolodar i Przemysl foreenede sig siden fammen, og giorde Indfald i Polen, 
men bleve stagne ved Weixel - Floden af den unge Polste Printz Boleftaiv, 
Wladiflaws Son (832)* Denne Herre kom Aaret efter 1102. paa Thronen, 
og giftede sig 1103. mob Zbiflawa, lotter of Svetopolck, Storfyrste i 
Kiow, som var Arving ril Riget af Halicz, hvoraf jeg næsten stulde stutte, 
at hendes Moder havde været Wafilkos Datter, dog siger Neftor, at Sve
topolck paastod efter Fader og Broder nt have Rettighed til Wa fil kos og 
Wolodars Fyrstendømmer; H.raf stutter jeg, at den Polste Skribent Bo- 
guphalus fliør Zbiilava kun til Arving af Halicz, allerhcldst han og uretteli- 
gen giør hende til Svetopolks eeneste Datter, allene for derved ot vise en god 

R r r 2 Grund

(81) Neftor Pag. Izg. l6o. i6r. 165—169. Biifching p. I2IZ. 1019. 1025.
Dlugoflus col. 326—340. 344„

(82) Neftor p. I68.I7Z—176. Pray p.99 100. Dlugofluscol. 329. Gebbardi. 
(831) Neftor Pog. 173. Gebhardi p. 494.
(8Z') Dlugoflus 346. 347. Martinus Gallus p. g5.



5. Om Galicia og kudonnna.492

Grund til Haus NegentS Paastand paa Haliez, som dog aldrig kunde have 
retmæssig Sted, saakcenge der vareRussiffc Prindfer;(8z') Hvorom alting er,saa 
bragte Zbiflawa Aar 1106. den 12te April en Prindftsse til Verden kaldet 
Swaitoflawa, uden Tvivl den famme som og kaldes Judith, men dede selv 
Aar nog» i hvilket samme Aar tn TEgte-Pagt blev ffuttet imellem Polen og 
Ungarn faaledes, ot Stephan eller Coloman en Sen afden Ungarffe Kon
ge Coloman med en Datter af Hertug Roger i Sicilien, ffulde have Ju
dith den Polske Boleslai Datter, og gav Boleslaus hende i Medgift Zipser- 
land eller ScepuS, som siden har tilhort Ungarn indtil 1417, da Sigismund 
pantsatte det til Polen; Derpaa blev den tinge Coloman kronet til Konge i 
Halicz, og da vedtaget, at Przemysl ffulde og være hendes Livgeding tillige
med Zips, begge paa Livstid. Brylluppet blev opfat formedelst begges unge 
Aar. Hvorledes det er tilgaaet, at Svetopolck i Kiow, som dog havde en 
Sen ved Navn Jaroslaiv, har siddet stille til akt dette, og ladet Ungarer og 
Polakker ffalte og valte med hans fornemste Eyedomme Halicz og Przemysl, 
ligesom de vilde, begriber jeg ikke, ey heller, tøvor Wafilko og Wolodar 
ere afblevne, de egentlige Fyrster i bemeldte Byer. Maaffee Svetopolck, 
som ellers havde Land nok, og som krigede ideligen med Polowzerne, tøar over
ladt Halicz og Przemysl til deres Skiækme, allerhelst han var besvogret med 
begge Regenterne af Polen og Ungarn, hvis forecncde Magt Halicz og Przemysl 
vare alt for svage til at imodstaae, og derfor uden Tvivl underkastede sig, og 
siod derpaa Przemysl en kidlang under Polen, hvorvel det derfor havde sin egen 
Fyrste, men Halicz synes en Tidlang at have tøørt til Ungarn, hvis Konge Ste
phanus mistede fin Polffe Gemalinde Judith efter faa Aar, hvorvel nogle 
lade tøende længe overleve ham; Ellers var tøan en vellystig og svag He»re, og 
kom Halicz derfor igien fra Ungarn, hertil kommer, at Svetopolck dode 
1113. ben 16de April, maaffee tildeels af Sorg fordi hans Datter var Aaret 
tilforn bleven hiemsendt af hendes Mand den Ungarffe Kong Coloman, og 
maatte ligge i Barselseng hos tøam med sin Son Boris, som Coloman cy 
vilde tiendes ved, og heraf opkom Krig imellem Russer og Ungarer, dog døde 
Coloman 1114. den 5te Februarii fsrend det kom dertil, og blev Ste

phan 
(833) Dlngofius c. 34g—350. Bognphalus op. Som. T. 2. p. 30. Neftorp, 166, 
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phan Konge efter ham, men var mindreaariq i de meste 9 Aar (54). Forend 
alt dette ffeedte, havde Jaroflaw, Svetopolcks Son, giort ui2. er Tog 
imod Jatveqerne, hvis fornemste Befæstning var Drohiczy iPodolien eller Pa- 
latinaret Bielcz ved Bug-Floden, der falder i Weixel, og overvundet dem, 
hvorpaa han ægtede en Datter af Mftiflaw, Fyrste i Nowgorod, ligesom og 
Wolodimer, der nu var bleven Storfyrste L Kiow, gav 1113. den ure Sep- 
tember sin Son Roman en Datter af Wolodar til ægte, ventelig for at be- 
fkierme Rtiffernes Ret til Przemysl (85). Der opkom den gang ingens Krig 
herved, efterdi Wolodimir havde nok med indbyrdes Stridigheder at giere; 
Saaledes bekrigede han 1117. Jaroflaw i Lodomir, og havde da med sig til 
Hielp David, Wafilkos Ssn, og Roftislaw, Wolodars Son, som 
maastkee da regierede i Halicz og Przemysl, hvor dog Faderen Wolodar 
endnu levede, hvorvel den sidste Bye stod under PoljkHoyhed; Wolodimir 
beleyrede Lodomir, dog blev Fred strax giort, men Aaret efter mg. igien brudt, 
hvorpaa Jaroflaw flyede til sin Systers Mand BoJeflaw i Polen, hvor han 
forblev i 4re Aar, og Wolodimir indfatte sin Son Roman ril Regent i 
Lodomir og efter hans Dod 1119. den i§Ian. fin anden Son Andreas (86). 
Wolodar, Fyrste af Przemysl, giorde Indfald i Polen, hvis Hertug Bo- 
leflaw, efterår han forgieves havde beklaget sig for Wolodimir, Storfyr
ste i Kiow, hvilket synes at viife, at de Rrrffiffe Over-Regentere endda forde 
Overherffabet over Przemysl,og fslgeligen faa meget meere overHalicz og Lodo
mir, der kaae dem nærmere, faa feiWte Boleflaw sin Feldtherre Græv Peter Wla- 
flidis Sen imod ham, som overvandt ham i et Slag, forfulgte og greeb ham over 
Maaltid i Wissokie udi Polesien, det er Palatinatet Brziefc; Dette stkeede Aar 
1122; For hans Losladelfe blevjaroflaws Son fatt til Giffel, og 20000Mark 
Selv betalte; Denne Losladelfe blev udvirket ved WolodimersSsn og kom 
han tilbage til Przemysl den 22de Julii. Boguphalus giev Wolodar urig-

Rrr Z .v tigen

(84) Dlngoflus col. 360. 373. 374. Gebhard» p. 487. 493. 494.495. An. aj.
Som. T. i. p. 28. Boguphalus ib, T. 3, p. 36, Pray p. log. no. 
Neftor p. 176.

(85) Neftor p. 141. 176.
(86) Neftor cont, p. 17 g. Dhigoff. eol, 410, 411, 
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tigen tis Konge i Lodomir (87) . Ef er denne Foreening bcsiuttede Bokflaw 
jgien at indftette den fordrevne Jer O flaw, og til den Ende at bekrige Storfyr
sten Wolodimir. Ved Przemysl soreenede han sig med den Ungarffe Kong 
Stephan mod Wolodar oß Wafilko, Fyrsier af Przemysl, og imod Wo
lodimir, Wolodars Ssn; De indtoge de Stcrder Velcz, Czetwonogrod 
og Wladimir med sieere Casieller, som tilhørte Riget af Lodomirien, og sendte 
Ja rofla w i Forvcyen med 7000 Mand, men han faldt i en Figtning imod 
Andreas Wolodiinirs Sen, enten ved Kiew, som DlugofT vil, eller 
rettere ved Wladimir efter Neftors Fortsætter, hvorpaa Fred blev sinttet ved 
Mcrgling af Wolodar og Wafilko, og Ungarer og Polakker vendte tilbage; 
De Ungarske Skribentere kalde Jaroflaw Bezenus, og henfore Krigen urets 
teligen til 1125, ligesom og Neftors Fortsætter noget efter henforer Jaroflaws 
Dsd uretteligen til 1129 (88) ♦ Aar 1124. sendte Wolodar sin Son Wolo
dimir ind i Polen, som plyndrede Landet indtil Biecz i Egnen ^ved Cracau, 
men Aaret efter brod Boleflaw ind igien i hans Land, og overvandt ham ved 
Wilichow, hvorpaa Wolodar forfoyede sig til Halicz, som altsaa rimelige» 
(var hort ham til, og samlede der en Krigshcrr paa nye, men den ^de Diartii 
Aar 1126. dode han og blev begravet i St. Iohannis Kirke ti! Przemysl; Hans 
efterladte Senner deelte sig i Riget; Wolodimir fik Zvinogorod i Palatina- 
nat Braclan, hvilket ft)ncs at viife, at Halicz maae og have siaaet under Wo
lodar, oßRoftiflaw fik Przemysl; Imellem disse Brodre opkom 1127. Ufred, 
faa at Wolodimir kaldte Ungarerne til Hielp og Kolliflaw Russerne, hvil
ken og tvang sin Broder at flye til Ungarn Aar 1123 (89) . Efter dette 
fom Boris, den Ungarffe Kong Colomans (Søn, som Faderen ey havde 
villet kiendes ved, til Boleflaw, og bad ham om Hielp til at firms paa sin 
Fadrene Throne imod Bela den 2den, der da besad den, men Bela vandt 
Aar iiZ2. ved Hielp af Tydffe og Bøhmer, og Boleflaw maatte for sorsie

gang

(87) An. 8p. Somersb. Tom. 1. p. 29. Boguphalus ib. T. 2. p. 36. 57. Kad«
lubko p. 47. & ad calcem Dlugoffi T. 2. c. 3. cel, 721. Biifching
p. 1034. Neftor p. 179. DlugofT. col. 41g.

(88) DlugofT. c. 419. 420. Pray p, 120. Neft. Gpntin. p. 179. lgz.
(89) DlugofT, 424.425. 427. 429. Biifching c, 1021. Kadlubko p. 48. 
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gang siye (90) . Derefter fortozfkr Dlugoffus (91) en Tildragelse imellem 
Jaropolck , Storfyrste af Kiew, og Boleflaw og Grev Peter Wlos- 
czowicz afXiaz.der i alleMaader ligner det forhen anforte imellem Boleflaw, 
Wolodar, og Grev Peter Wlaftides, hvorfor jeg anseer det for een Til
dragelse; Folgen deraf ffal have va?rek, ot Jaropolck odelagde Aar 1175. 
den 8 Marlii Wisticia, en anseelig Polsk Stad i Palatinatet Sendomir, og 
lod Hynene udstinge og Tungen afficere paa en Ungarsk Prinds, uden Tvivl 
Boris, som havde forraadt ham den, ja lod ham desuden gilde; For ot hcevne 
dette, odelagde Boleflaw Aar 1136. alt Landet Lodomir, hvilket Jaropolck 
havde >135. givet Isjaflaw, Mftiflaws Son; Derefter udjog Jaropolck 
og de Russiffe Fyrster, Jaroflaw, Boleflai Svigersen, fra hans Fyrstendom
me, og da Boleflaw siden, troende paa glatte Ord, Indbyggerne af Halicz 
gave ham, at de vilde indsatte Jaroflaw paa nye, og derfor drog uvarligen 
derhen, blev han overvundet af Russer og Ungarer og undgik felv neppeligen; 
Og som dette skeedte 1137. og han derpaa dode 1159, hvorpaa Polen blev deelet 
iblant hans Sonuer, faa lader det, ot Halicz og Przemysl have siden en tid
lang erkiendt Polens Hoyhed (92) . I en indbyrdes Krig udi Rusland kaldte 
Storfyrsten Jaropolck Hielpetropper ogfaa fra Halicz og Lodomer til sig Aar 
1138 (93) . Den beromte Grev Petrus Danus faa kaldet, fordi han var 
fra Danmark, og som stod i faa stor Anseelse hos den Polske Hertug Boles
law og hans Son Wladiflaw, under hvilken han dog tilsidst faldt i Unaade, 
Aar 1148. eller rettere 1144., var gift med en Prindftsse Maria, uden Tvivl 
fra Halicz, som var bestorgtet med Boleflaws ferste Gemahlinde; Siden gif
tede han sin Datter med Jaxe, en Hertug i Sorabien, maafkee i det PolsseSe- 
verien (*),  og stod Brylluppet i Breslau (94); Forhen har jeg sagt, ot Wo- 

lodimir
(90) Proy 125. 126« Kalnbko p. 43. 49. Dlugoff. 433. 434. Kadlubko

alt. edit. c. 731—736.
(91) Dlugoflus c. 434, 436—442. Biifching p. ioio. Boguphalus p. 39.

Kadlubko c. 724 725. 729. 730.
(92) Dlugoff. c. 443—445. Boguphalus p. 39. 40.
(93) Neftor cont. p. ,87.
(*)  Dette befrcefrcé derved, at Dlugoff. c. 501. taler ved Aar 1462. om Jaxa d« 

Milchow armiger; nu ligger Milchow efter Biifching p. 1004 i Palatinatet 
Cracan, ry meget langt fra Sevcrien.

(94) Boguphalus p. 36. 41. Kadlubko p, 36. Anon p. 37. ZZ. Dlugoff. 421.
462—466.
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lodimir fft)e til Ungarerne, men fra dem maae han vare kommet t\b 
bage og have indtaget sit Fcedrene Rige, thi Aar 1142. reaiercke han i Halicz 
og blev af Wfewolod, Storfyrste i Kiew, sendt med siere Fyrster Whdis- 
law i Polen til Hi,lp; Dog 1144. blev han selv bekriger af Wfevvolod , som 
endog forte Polowzer imod ham, hvorimod h m kaldte Ungarer til Hielp, begge 
Krigshære stode ved Zwinogrod lange i hinandens Aasyn og strakte Krigen sig 
hen til Trembowla; Endeligen lod Wfewolod endeel af Heeren drage over 
Przemysl og Halicz, saa den kom Wolodimir i Otpnflcn, hvorover denne 
Erobre sig Freden for Penge; Aaret efter 1145. kon, Wolodimir og flere 
Fyrster efter Wfewolods Befaling Wladislaw i Polen til Hielp imod hang 
Bredre, men de bleve alle overvundne; Forbiktrer uden Tvivl herover bekri
gede Wolodimir Aaret efter Wfewolod , og indrog Prilucka i Palakinatet 
Braclaw, men Wfewolod dsde samme Aar den i Julii (95). Aar 1149. 
var nye Krig i Rusland; Storfyrsten Isjaflaw blev afsat og flyede fra Kiow 
kil Luck, og fik derpaa Hielpetropper fra Geyfa 2. i Ungarn og fra de Polske 
Fyrster Boleslaw i Cracau og Hen ri c i Scndomir, hvorimod hans Mod
standere finge Hielp fra Wolodimir i Halicz og fra Polowzerne, hvorpaa Un
garer og Polakker ginge hiem misforneyede, som Dlugoff vil, nred Isjas*  
laws qvindagrige Opforsel, hvorpaa ved Wolodimirs Mcegling Fred blev 
flutter til Luck, hvorefter Isjaslaw begav sig til Lodomir, men indrog 1150. 
Kiow paa'nye, hvorfra han atter fordrevet maakte begive sig til Lodomir, hvor.- 
paa Wolodimir drog tilbage til Halicz, og strap efter indtog Isjaslaw Kiow 
paa nye ved Hielp af Ungarske Tropper, thi han havde givet sin Daner tiere« 
Konge Geyfa 2. til crgre; I det sidste Slag havde Wolodimir Overhaand 
over Ungarer og Bshmer,men Aar 1152. blev han <y langt sraPrzemysl tvende 
gange flaget af Geyfa (*),  som derpaa fluttcde Fred imellem ham og Isjaflaw, 
hvilken Wolodimir dog strax brod, og dede kortester cm Vinteren, hvor

paa

(95) Neftors corn. p. 190—192. Boguphalus p. 42. Dlugofl*.  466—472-
Bülching rorr.

(*)  Den Grerkifle Skribent Cinnames 1. 4. c. ir. Mt-er Wolodimir Bladimir Regent 
as Gaiiha , oa siger , nt han sted i Forbund med Romerne, (det er Gråkerne) 
og al Kcpscr Emani:el begyndt« sornrmmeligcn for hans Skyld Krig med den 

Ungar»
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pan hans Son Ja r c flaw rcgitrede i Halicz, fom Aar 1153. holdt et stork Slag 
Hieb Isjaflaw ved Trembcwla og nedde ham kil nt gnae tilbage (96). Ja- 
roslaws StLkre vare blevne gifte i eet Aar nemlig 11,51, Anaftafra nub Bo
leslaw, Herrna i Cracau, og Eudoxia med Mifko , Hertug i StorePo- 
len. Ja rosla w var og besvogrck med Georg, Storfyrste i Kl om', og havde
hans Datter til ægte, hvorfor hånt og 1150. blev overgivet of Georg den 
Skad Lmschcff', men Aarct efter belejrede de beage forgkveß Miftislaw Is- 
jaslaws iSø;i i Lodomir. Aar indkog dennc Mftislaw ^ctv, giorde 
Rollislaw ril Fyrste, og drog selv til Wo! o dim ir. Noget efter bleveHielpe- 
tropper af H - lir; brugte i de Russige indvortes Uroelighedcr. Aar 1160. eez- 
kcde Boleslaw af Cracau i andet ©iftcrniaol Helena, Datter afRofUs- 
law, Fyrste i Przcmysl. Egnen ved Cz^rvonogorod blev 1163. plyndret as 
Polakkerne (97) . Andronicus, en Grækistk Prinds, flygtede til Jaros- 
law, Fyrste af Halicz Aar 1165, hvilken de Grækiske Skribenters kalde Je- 
roftlalms, Regent af G a li ha, et Tauroftythilk (det er Russistk) Folk. Ved 
denne Lejlighed nævner Cinnamns cgfia Roflislaw, som regietede i Prze- 
mysl, og fra den Tid af fogte baade den Grcekiffe Keyfer og Kongen af Un
garn at trække Regenten af Halic; paa deres Side, font fsrst enten bortlovcdr 
eller bortgiftede sin Datter til den Ungarske Konge, der kort efter skal have for
skudt hende, men dog siden tog Keyserens Partie. Aaret efter giftede Ja
ro si a w sin Son Wolodimir med Malfride, cn Datter af Swetoslaw, 
Fyrste afTfcherniqow (98). Sonnen Jaroslaw er det uden Tvivl, fom gav 
sin Datter til Ottho, Son af Mifko, Hertug i Polen, hvilken Ottho holdt 
siden med fin Farbroder Cafimir imod sin egen Fader, og hialp til, at han 

blev

N iaarste Geyfa, c. g. ml'er ban om Chalifii, ber hiulpe Ungarerne imod Ema
nuel, og fulgte notten Mose Lov, efter Navnet synes de at have været fra Ha» 
licz, men rstti Religionen Chaznrer.

(96) NcHors cost, p. 200—2 l 2. Pray 136, 138. Thurocz cap. 66. p. 146.
DlugofT. c. 488. 491'

(97) DlugofTus 484. 496. 497, Neflcr cont. p. 216—219. 221.
(9g) Pray Pog. 15?. Neftnts cont. p, 223—225. Cinnamus 1. 5. c. 14. 15. 16» 

p 105. N.cetas lib. 1, p, 6g. 69.

tlye Satnl. IL 23. S s s
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blev stodt fra Regimentet Aar 1177; Imidlertid dode Mftislaw, Isjaslaws 
Son, Regent afLodomer i Wolhynien Aar 1170, eller 1171» om Hosten (99). 
Bemeldte Cafimir sogke at satte det sonderflidte Polen i Stand igien, til den 
Ende angreb han 1182. forst Brzssc i Polesten og indtog den; Derefter drog 
han mod Halicz for igien ot indscrtte sin Svoger Miecislaw, som hans egne 
Bredre havde uddrevet under Paaskud, at han var fod af et ulovligt Wgteskab, 
og at hans egen Moder Boleslai Datter ikke vilde kiendes ved ham (o). Wo- 
lodimir, Fyrste af Halicz, Miecislaws Broder, ^V^ewolod Fyrste af Belz 
og mange andre Russiske Fyrster, hvoriblant de af Lodomir, ginge Cafimir i 
mode, men bleve overvundne i et stort Slag; Den sidste flyede til Belz , men 
den forste til Bela Z. Konge af Ungarn og bad ham om Hielp. Cafimir 
indtog derpaa Halicz og indsatte Miecislaw paa Vilkaar, ar han i Medgang 
og Modgang skulde staae Polen bie; Han underlagde ham og igien Przemyel; 
med de Russiffe Fyrster stridde da og mod Polakkerne udvalgte Folk af Trebia- 
ner, hvorved jeg forstaaer dem af Trcmbowla og Parter, fom jeg ikke kiender; 
I Anledning af denne og folgende Seyervinding sige de Polske Skribentere, at 
Cafimir foreenede igien med det Polske Rige Przemyöl, Wladimir, Brzesc, 
Drohiczyn med deres Befæstninger og Byer; Tre Aar derefter nemlig 1185*

Miecislaw forgivet af sine Undersaattcr i Halicz, hvilke derpaa sendte til 
Wolodimir, som opholdt sig i Ungarn, hvis Konge Bela sendte strax sin Son 
Andreas did, der tog Halicz i Besiddelse, dog for sin Fader, tßi Wolo- 
dimir blev i Ungarn kastet i Fcengsel; Cafimir havde imidlertid beskikket 
Roman, Fyrste i Lodomir, til Fyrste i Halicz; Han var Wolodimers yngste 
Broder avler af Swentoslawa (*)  , Boleslai Krivufii Datter med den 
RnssiffeFyrste^Vlewolod, som og skal have regieret i Halicz; Dog Roman 
kom denne gang ey dertil, thi Landet var i Ungarernes Hander, af hvilke

Wolo-

(99) Kadlubko p. 55. 55. Dlugofl". 1. 6. c. 524. 535. Neftors cont. p. 208.
(o) Hun skal have avlet ham med eh Ungat (T PrindS Lolomsn, fem Gebbardi m« 

ner at have varet Son af ovcnmeldre Boris, dog alt dette er meget morkt.
O $)enne Swentoslawa har enten varet Judith selv, fom forst aatede den Ungarsk» 

Konq Stephan eller og rn yngre Syster »f hende, avlet af Bcleslaw med den 
Russiffe Prindfesse.
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Wolodimir iinbgif n88/ broq ti( Cafimir, under kastede sig ham og blev 
ved Magt indsat, og Ungarerne udjagede. Wolodimir m a at te da endeligon 
forpligte.sig til at skulle nr cd sine Eftermand være Hertugerne af Polen lydig; 
Over bette faldt Bela 1189. ind i Polen og Cafimir ind i Ungarn, dog begge 
Uden at giere nogen Fremgang, hvorover en Stilstand paa 3 Aar blev stukket 
1190. De Polske Herrer vare meget misnoyede med Wolodimirs Jndscet- 
tel se og giorde derfor Frafald, imedens Cafimir var henne at forlige Roman 
af Lodomir og Wféwolod af Belcz og just ved disses Hielp fik Cafimir igieu 
Overhaand og forjog sin Brodér Miecislaw; 1193. blev Fred stukket imellem 
Polen og Ungar» paa Vilkaar, ot Wolodimir skulde beholde Halicz; Af 
Bela 3. haves ct Diploma af 1190, hvori han kalder sig Konge af Galatia, 
fordi han da virkelige» befad Halicz; men siden forekouuncr denne Titel ikke, 
ferend 1209. Imedens alt dette gik for sig,, kom Aar 1185, eller som Dili
go filis uden Tvivl urekteligen vil 1194, Hiclpetroppcr fra Halicz, Lodomir og 
Luck til Storfyrsten i Kiow og de flere Russiske Fyrster imod Polowzerne og 
floge dem ved Floden Orel i det Kiowske Gouvernement (1) . Aar 1/95. kom 
Roman , Fyrste af Lodomir, den unge Polske Hertug Lefko Albus ttl 
Hielp imod hans Farbroder Miecislaw, og holdt et overmande skarpt, dog 
uafgiorende Slag med ham ved Floden Magara, i hvilket Roman fik mange 
Saar, heldst i Haanden; Da nu Wolodimir, Fyrste i Halicz, derpaa dode Aar 
1198*  uden cvgte Arvinger, saa gap Lefko denne Roman bemeldte Fyrstcndom- 
me,hvorvel meget mod Indvaauernes Vil!ie,da de heller havde villet staae under 
Polsk Herredomme. Roman skal og strax have begyndt at regiere tyrannisk over 
dem, var ellers en mceglig Herre, og herskede over alle Russiske Fyrster Vesten 
for Dnieper, undtagen den i Kiow. Aar 1201. dode Boleflaw Albus, 
Fyrste i Breslau, og var gift med Wanezlawa en Russisk Priudsesse, maa- 
skee fra Halicz. Roman var gift med en Daktcr of Ruric, Storfyrste i 
Kiow, og havde mcd hende faaet til Brudeskat Tortschcrsk, Trepol, Cherso-

S ü s 2 nes,

(i) DlugofT. c. 546, $$;, 5$7, 56;, 566, 570. Kadlubko ada edit. c. 786, 
785». 79r- 797- Boguphalus p 46—48. Gebhnrdi p. 536—539. Pray 
p. 175, 179—181- Neftors cont, p. 247. Büfching p, 762. Anon. 
P. 4°‘
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ne§, BognSlawl og Konnew, hvilke tvende Stader ligge i det Kiowfle Pala« 
rimn Vesten for Dnieper, hvoraf jeg flutter, at de andre og bor fsges der, 
men 1196. nnatte han give dem tilbage og lade sig noye med der halve af den 
Lherfonesifle Tartuek; Over dette vilde Roman 1197. lade sig flille ved sin 
Gemalinde og fatte hende i et Kloster, ja Aar 1201. giorde han endog et Tog 
imod denne sin Svigerfader den i6de Februarii, hvilket alkfaa vel vedkommer 
folgende Aar 1202, eftersom Russerne begyndte Aaret med Martio; Endeligen 
bleve de forligte, og Roman overtalte Wfewolod til at indremme Ruric 
Kiom igien. Noget for denne Tid Aar 1200. giorde Roman et Tog imod 
Iatvinger og Litthauer, erholdt mange Seyervindinger, eg lod de Fangne krakke 
for Plougen og Vogne i Stedet for Heste ogKxen; Aar 1202. kom det atter 
til Krig imellem Roman og Ruric; Dog den forste drog imod ham med 
Tropper fra Halicz og Lodomir og med Berenditfcher og Tatarer, hvilke ofte 
komme for i den Russifle Historie under Navn af Sort.Hetter, men hvis egent
lige Seede er mig ubekiendt; dog kommer det mig for, at disse Tatarer have 
beboet endeel af Ukraine, og begge varet een Art Pahinaker; Roman indtog 
Kiow, sendte Ruric til Weutschai at regiere og giorde Jurvan til Regent i 
Kiow, thi nu kaldtes Regenterne, som herflede i Wlodimir, som ligger i det 
Store Rusland, Storfyrster; Samme Vinter overvandt Roman Polowzer« 
ne, borttog deres Kibitker eller Vogne og befriede mange christne Slaver, og 
fik stort Bytte; M-.n isoz. igiernoge Ruric og Polenerne Kiow, overfvom- 
mede Landet og giorde faa stor Skade, som ikke var fleet siden Rusland var 
christnet; 1204. blev Fred sintret i Rusland ved Roman8 Megling. 1205. 
overvunde Roman og de flere Russifle Fyrster Polowzerne, men kort efter 
bleve de treenige om Byttet og Roman fangede Ruric i Trepol, og tvang 
ham til Munke Standen og hans Gemalinde og Datter sin ferflndte Hustrue 
til at blive Nonner; Hrns Senner Rofbslaw eg Wolodimir forte han med 
sig til Halicz, dog gav (y-au dem frie igien efter Forbon af Wfewolod, Stor
fyrste i Wolodimir. Efter dette bekrigede Roman sin Vekgisrcr den Polfle 
Hertug Lefko, foragtende ham, fordi han havde mistet Cracau og nu ikkun 
regierede over en maadelig Deel af Polen; Han plyndrede derfor hang Lande 
og berovede hans Kisbmoend, fom komme til sig, famt ncrgtede den aarlige 
Skat af Halicz. Om Sommeren 1205. faldt han ind i Polen og bcleiredeCen- 
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dimir, famt erobrede tvende Stader. Paven ssgte da ak formåse denne mag 
tige Herre til at overgase fra den Grakiffe til den Romerske Leere, men forgik 
ves. Aar 1207. gik Roman atter ind i Polen og belejrede Lublin forgievcs- 
holdt ellers ilde Huns i Landet, helst med at fficende Fruentimrct. Endeligcn 
kom det ved Zawichost i Pslatinstet Sendomir ved Weixek Floden den 19de 
Junii til et stork Slag, hvori Roman tapperligen, men uvarligen stridende 
selv omkom, og hans gandffe Har blev staget; Polakkerne forfulgte de Flygti
ge lige til Lod omir; Saadant Endeligt fik denne mcrgtige og tapre Herre, hvis 
Historie nuraffee ffulde have <t andet Udseende om een af hans egne havde be- 
ffrevet den; Hans Undcrfaattere kiebte hans Legeme for 1000 Mark Selv og 
for alle Polffe Fanger og begrovs det i Lodomir (2) . Romans Dsd opmun« 
trede Lithanerne til at plyndre Egnen af Luck og Lodomir, men de bleve flagne 
i en stor Trefning; Jndvaanerne af Halicz bleve meget forlegne efter Romans 
Dod, endelige» bestuttede de Aar 1209. at udvnlge til Konge Coloman, 
Son af den da regierende Ungarffe Konge Andreas, fom og ankom og udjog 
Miecislaw, Micislai Son, og Romans Ssnne-Son, der da havde det 
i Besiddelfe, og lod stg derpaa tilligemed sin Dronning Salomea, Datter eller 
Softer af den Polffe Hertug Lefko krone til Konge ved Catholffe Bisper, 
og var han da kun fem Aar gammel; Aar 1209, *214,  1222 og 1234. kaldte 
derfor Andreas sig Konge i Gallicien og Lodomirien, men 1216. blev Colo
man pan nye udjaget af Miecislaw, fem dcrpaa ved PolowzerneS Hielp, 
famt Lithauernes og Jatvingernes bemestrede sig Riget eg indgik faadan For- 
eening med Andreas, at han, Miecislavv, ffulde beholde det i 3 Aar, da 
han ffnlde aftrcrde det til sin Datter Helena eller Maria, og hun ægte An
dreas tredie Son Andreas, med hvilken hun blev forlovet 1221, men det 
lader, at hun dode for Brylluppet. Coloman dode 1241, og kaldte sig 1232. 
endnu Rex Ruthenorum. 1222. blev Miecislavv af Hakiez tilligemed 
mange flere Rufftffe Fyrster og Polowzerne overvundne af Tatarerne i et meget

S S s Z stort
(2) Dlugoflus c 571—57?. 576—581- 594—599- Boguphalus p. 51. 52. 56. 

Ap. Sommersb. Tom. I. p. g. Kßdlubko c. g 14—816. filt. edit, 
p- 28—30. 37 Anon. p. 39. 40. Neflors cont. p. 257. 25g. 260. 
261—266. Koialowicz. Part, I, p, 49, Anonymus ap. Sommersberg 
T. 2. p. 82- 
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stort Slag, hvilke oversvommede Rusland, og siden Polcn; Dct lader, ct 
Miecislaw er bed fort efter, og ct Golomau derpaa har facet Halicz alker 
r Besiddelse. Hvorfta han dog 2 Aar efter 6Lv iglen forbrevet af Daniel, 
Romans <5øn; DlugofT henforer alt dette til 1213 og 1220, tuen bet horer 
maaffee snarere ril 1230 05 1232, i hvilket sidste Aar Lolornan kaldte sig 
Ibissernes Konge; Daniel blev siden udjager af ben Rusftffe Fyrste Is jasi a w, 
som sarte en vis Miecislaw ind i Haliez. I disse Uroeligheder indtoge Lit« 
rhauerne Brzesc og Drohiczyn, ja 1220. overvunde de Miecislaw t et stort 
Slag og indtoge Pinff og Turow; Han reddede sig dog til Luck; Den oven- 
mrldre Daniel, Romans Sen skal Aar 1240. have regieret i Kiow, og 
derimod en vis Bafilius i Haliez. Aar 1241 og 1242. blev Polen pac nye over« 
svemmet af Tatarerne, som trcrngde lige ind i Slesien, hvoraf man kan 
fliutc, hvorledes bet da haver feet ud i Lodomir og Haliez (3) . Aar 1244. 
kom Daniel, Regent af Kiew, der nu som elle Russrffe Fyrster stod under 
Tatarerne, tn eb en Russis? Heer ril Polen og indtog Lublin. Denne Da
niel var og Fyrste af Drohiczyn og Podlachien, hvilket viser, at han maae 
og have besiddet Lodomirien. I Drohiczyn Bye blev han 1246. kronet til Rus
sernes Konge af Pave Innocenti 4te Legat Opifo, hvorimod han eedeligen 
lovede, at erkiende Paven for Kirkens Hoved og at ville med alle sine Mcrnd 
antage den Catholffe Lcrre. Aar 1254. komme de Russi ffe Fyrster ventelige» 
af Haliez, Lodomir re. Boleslaw den kydffe Hertug af Cracau til Hielp imod 
Bshmerne; Men nogle Aar efter nemlig 1259. fulde de Russiffe Fyrster, af 
hvilke navngiveö Wafilko, Broder af Daniel, Fyrste i Kiow, og Daniels 
tvende Sonner Leo og Roman i Selffab med mange Tatarer ind i Polen, 
toge og brcendte Lodomir, indtoge ogsaa og plyndrede Cracau, hvis Hertug 
Boleslaw flyede til Ungarn og vendte be derpac med rigt Bytte tilbage. 
Aaret efter komme de igien og fore i tvende Macneder ilde frem paa samme 
Macde. Aar 1260. vare derimod Daniel og hans Senner Leo og Roman 
i Selffab med Boleslaw den kydffe, den Ungarske Konge Bela til Hielp 

imod

(;) Koiklowitt p. 52. 5z. 60. 71. 92. D'Iugoflus 604. 613. 623. 626—633. 
Pray p. 190—201. 220. 242. Gebhardi p. 548. 551. BogupbaliM 
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imoi) Ottocar, Konge i Böhmen, men bleve den 13de Julii samtlig over
vundne i et stort Slag, hvorpaa Aaret efter Fred blev flutter og blandt andet 
afgjort, at Ottocar Kunigund en Datter af Roftislaw, Fyrste i 
Halicz, og af den Ungarske Anna, Bela 4. Datter, Daniel afKiow var og 
gift med Bela 4Ü Datter Conflantia og hun Moder til hans Sonner. Paa 
Venne Tid navnes og en Lefko , Polsk Hertug i Luck. Bela blev uagtet alle 
disse Svogerskaber ved at fore Titel af Konge i Gallicia og Lodomir, som fore
kommer i et Diploma af 1251 og 1265. og fra denne Tid af vcdbleve de Ungarske 
Konger bestandig at fore denne Titel, fom 1270 og 1271, i hvilket den Ungarske 
Stephanas synes endog at give tilkiende, at han besad disse Lande; Ligeledes 
Aar 1279,1280,1297,13ri, 1327,1351,1353, og saa fcemdeeles bestandig. I 
Selskab af Russiske Konger, saa skriver Pray, kom Bela Aar 1261. til Wien 
og stadfæstede der Freden med Ottocar. Wryszalck Son af den Litthaui- 
fke Konge Mend og , havde antaget den christne Troe og raget Flugten til Rus
serne, hos hvilke han engang havde varet Gisscl, og hvor han nu levede i Ha- 
licj Aar 1264. Den Russiske Fyrste Swanno, Swarno eller Swarmin, 
som regierede i Luck og Drohiczyn, og var en Syster-Son af Daniel, faldt 
med Russer og Litthauer Aar 1263. ind i Egnen ved Sendomir. Da nu Da
niel, Romans Son, dode Aaret efter, og forkastede nogle Aar tilforn den 
Catholske L«re, saa amoge de hans Son Leo efter ham i Lodomir. Denne 
Regiments Forandring beriente den Polske Boleslaw sig af og giorde Indfald 
i Swarnos Land, fornemmeligen for ot hoevne her, at denne havde halshug
get Semovit, Hertug af Masovien, Boleslai Fatter. Boleslaw erholdt 
og den 19de Junii 1266. en herlig Seyer over Swarno og hans Hoer, som 
bestod af Russer, Tatarer og Litthauer; Saadan Lejlighed vilde den Litthauiske 
Regent Wryszalk betjene sig af, og faldt ind i Wolhynien indtog der mange 
Sla'der, og truede Lodomir. Leo, Romans Son, greb da til List og For-- 
rcederie, og sendte sin egen Farbroder Bafilius, Regent afHalicz, saa og 
Swarno tit Wryszalk, hvilke begge vare dennes Venner og uvidende om 
Forrådene!; Paa Leos vegne forefloge de Fred, og indbude den anden til 
ham i Lodomir, han lod sig overtale, kom og blev myrdet; Dette ffeede den 

9de 
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yde December Aar 1267 (4) . Salomea, Cclomans Sufe, Boleslaws 
Syster, dsde 1263. den rode November til Zawichost. Griphi na, Darker 
of den Nussiffe Fyrste Roftislaw oz Ssster til den B ohmisse Dronning C11- 
nigund, gift med Lefko den Sorte, Hertug i Polen, gav nu tilkiende, 
ot hun endda var Jomfrue, cub|Tiønt hun havde levet med ham i 6 Aar og 
forlangte at ssilles ved ham, men 1275. bleve de i g ren forligte fam men ved 
Boleslaws Mcrglinz. Giermund, Regent i Likthauen, angreb Leo af 
Lodomir oz Kiew Aar 1271, for at (wviie Wryszalks Ded, oz igiennem- 
fireifede hecle Wolhynien, men en af hans Estermceud Trabus kom Aar 
1282. til Hielp imod L^fko, fom efter Boleflaws Dod hcrsscde i Cracan, 
oz fulde med en mcrgtiz H.?r af Russer, Tatarer oz Lilthauer ind i Polen om 
Vinteren, plyndrede Palatinam Lublin, oz i famme indtoge Byen Lublin; 
Derefter gialdt det Sendomir, hvilken de beleirede, men bleve den zdie Fe
bruarii faa stagne af Polakkerne, at de mistede 8222 Mand, hvorpaa Lefko 
faldt ind i Rusland, oz plyndrede Landet lige til Lemberg eller Leopolis, 
€ii Bye Leo forst havde anlagt, oz flyede da Leo ftlv tit det lcrnzere bort- 
lizzende Rusland. Aar 1283. dode Przeslawa, en Russlss Prindftsse, Enke 
af Semovit, Hertug i Mafovien, hvis Son Boleflaw faldt 1285. ind i 
Rusland, ssicendte og brcendte der, hvorpaa Russerne gjorde ham samme Skicel 
i M ssovicn. Ja 1287« kom en mcegtig Har af Russer oz Tatarer til Polen, 
plyndrede alt Landet ved Sendomir, Siradien og Cracau lige til Sandecz, 
og flyede da Lefko til Ungarn; De bortforte faa mange Fanger med sig, at 
de ved deres Samlings-Plads Lodomir taalte allene 21000 voxne oz ugifte unge 
Piger, eller og 31000, fom Kadlubko vil; Efter dette blev Rusland 1288» 
hiemfszt med en stor Pest, hvorved venteligen fvrnemmeligst forstaacs Rusland 
Vesten for Dnieper, efterdi det laae Polen ncrrmest, og den Polsse Dlugoß 

fus

(4) DL go (Tus L. 7. c. 698- ,7^5. 706. 73$. 757 — 761. 772. 776. 777. 779. 
780. 782. Apon. op. Sqmmersb. T. p 74. 75. g •>, 83.95. Geh- 
hardi p. S82. 583. Piay p. 289. 305. 3 :9. Z lo. 319. 325. 3 30. 342. 
349. 364. Annal. Hung, ab anno 1311 ad 1442. p. 2. 22. 87. 9;. 
Koiolowicz p. 112. 116. 124. 125 —130. Sarnicius in Ser. Polou. T. I. 
p. 2)2. Craflinius ib. p. 420.
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fus fortæller dette. 1293. fulde atter Tatarer og gandffe vist Nusser wed inb 
i Egnen vedSendomir og 9lar 1300. plyndrede Russ!?e Fyrster atter i den Egn, 
og Litlhauer vedDobrzyn i Store Polen, ventelige» efter failles Overlcrg. 1301» 
da Wen cesla w regierede i Polen og Behüten, bestuttede Polakkerne at ind
rage Lublin fra Rufferne, som de og giorde og (Toge dem i et stort Slag; 
1319. stride Likthauerne ind i Wolhynien og beleyrede under Anforsel af dereS 
Storfyrste Gedirnir Wolodimir, hvor den Fyrste Wolodimir boede, four 
de i et Slag overvunde og ihielsioge, jagende hans Hnr, bestaacnde af Russer 
og Tatarer, paa Flugt, hvorpaa de intoqe Wolodimir eller Lodomir tilligemed 
Luck, hvis Fyrste Leo flyede bort til Scvericn. Aa ret efter overvandt Ge- 
dimir de Russistke Fyrster i et stort Slag, hvoriblant var Leo, ja indtog 
endog Kiow, og blev der erkiendt for Storfyrste af Kiew og over Russerne; 
og fra den Tid af herte Wolhynien, Kiow og det meeste af Lodomirieu Lit- 
thauerne til i nogen Tid. 1331. indtoge Litthauerne Podo'ien, fon« da var i 
Tatarernes Magt; 1332. forte den Ungarske Konge Carl Krig mcd Russerne, 
ventelige» dem afHalicj, fordi de hiulpe Tatarer og Cumaner i deres Indfald 
i Ungarn. Nogle Aar efter, nemlig 1338, blev denne Stridighed Bidagt 
ved det den Russlsse Fyrste Lothka drog selv til Carl, og bad om Fred, men 
forhen 1335. m natte Carl dog stride med Tatarer og Russer, som han over
vandt i et stort Slag. Saaledes bleve Russerne Vesten for Dnieper, nemlig 
Byerne og Fr-rstendommene af Halicz, Lodomir, Luck, PrzemyLl, alt mcee 
og meer indstramkede, saa nt endog nogle vare gnngiic til Grunde, og faldne i 
fremmede Staters Hcender (5) . Dog den sterste Skade sscede dem af Polak
kerne, hvormed da saaledes tilgik: Cafimir, Konge af Polen, varen for
standig og stridbar Herre, hans Softer Elifäbeth var gift med Kong Carl 
af Ungarn, og deres Son Ludvig var bcssikket ril hans Arving i Polln, 
hvorfor Ungarerne ey fatte stg imsd hans Foretagender. Lombard, Fyrste 
af Lemberg, (hvorunder Halic; da egentlige» herte) og Lodonrr, Son af den

Lit-

(5) Dlugofl*.  col. 784. 794-, 805. 820. 8;r. 840. 846—850. 858. 869. 1. 9. 
p 869. 900. Koialowicz p. i chl. 150—152. 221. 224 251—261. 
289.290. Sarnicius p. 252. Kadlubko p. 33. 34. Pray p. 32.35. 45.
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Litthauiffe Storfyrste Gedimin dove og havde Boleslaw til Efterfolger, fom 
var Soa af den Litthauer Troyden, Hertug i Masovien, og af Maria, 
Gedimins batter. Denne Boleslaw var ilde lidt af de Store, fom der- 
fore gave ham Gift ind, hvoraf han dode den §te April 1340. Den fornemste 
Aarfag var, at han vilde tvinge dem til den Catholffe Lcere; Saasnarl Kong 
Cafimir sik dette at here, gik han ind i Riget af Halicz og belejrede Lemberg, 
som og overgav sig paa Vilkaar: at beholde sin Hvelse af den Grcekiffe Troe. 
Derfra forte han stor Rigdom, som havde tilhort de gamle Russlffe Konger. 
Derefter indtog han Wolodimir og gandffe Wolhynien, saa fortaler DlugofT, 
da jeg derimod haver efter den Litthauiffe Skribent Koialowicz forhen ans 
ført, at disse Lande vare erobrede af Litthaucrne. Samme Skribent fortcrller 
og under dette Aar 1340, at Cafimir siuttede Venffab med Litthauerne paa 
billige Vilkaar, hvorefter han vendte sig mod det ovrige Rusland, hvoraf man 
maae stulte, at Cafimir fat tiet forste har kadet dem blive i Besiddelse af den 
Deel i Rusland, som de da besadde. Efter dette opbrcenvte Cafimir Kastel
lerne i Lemberg og Lodomir, som kun vare af Trcee, og nogen Tid efter kom 
han igien og indtog de Stceder: Przemysl, Halicz, Luck, Sanocz, Lubaczow 
i Palatinatet Belcz og Trembowla, samt flere, og giorde saaledes gandffe 
Rusland (det er det Polffe Rusland, at jeg saa skal kalde det), det er Halicj 
og Lodomir, til en Polff Provinds, og det i eet Aar, og forblev det siden ved 
Polen indtil i vore Tider; Dingo(T siger atter ved denne Lejlighed, at han 
indtog og Lodomir, paa et af Staderne maae det vcere en Feil; Cellarius 
siger, ar Cafimir indtog Halicz og Lemberg ind tilCremenicz,ar den Litthauer 
Lubart, Gediinirs Ssn, regiereve da i Lodomir, fordi han havde agtet 
dens Fyrstes Datter, og at Cafimir lod ham tik een Tid beholde Landene af 
Wladimir, Luck, Belck, Chelm og flere i Wolhynien og Podlachien, fordi 
han var ham befvogket, thi Cafimir havde orglet en Litthauiff Prindfesse. 
Craffinius angiver Tiden, i hvilken Lubart skulle beholde dem, for to Aar. 
(£n Anonymus, som flutter med 1426, angiver Calimirs Hcer, da han 
anden gang gik ind i Rusland, for 20000 Mand, og siger, at han dermed 
overvandt 40000 Russer og Tatarer. Aar 1343. skulle Cafimir og den nye 
Ungarske Konge Ludvig have bekciget de Litthauiffe Fyrster Kieyftut og 
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Olgerd, men uten Fremgang, saafom disse segle at undgaae et Slag og ned dr 
derover de foreenede ril formedelst Mangel paa Proviant at gaae tilbage. Lo- 
domir var uden Tvivl Aarfag til Krigen. 1344. komme derpaa Talarerne, 
kaldte af Russerne, ind i Polen, men maatte mcd uforrettet Sag vende tilbage. 
1349. indkog Cafimir Wladimir og Luck, tilligemed Brzec og Chelm efter 
Dlugolli eget Sigende, hvilket viifer, al han cy forhen har giort det, men 
at Lu bart har besiddet dem indtil den Tid; Men samme Aar fulde Litthauer- 
tie igien ind i Egnene af Luck, Radom og Wlodimir, ja 1350. ured Russer 
og Talarer ind i Egnen af Lemberg og indtoge de Stader Belcz, Lodomir og 
B'zezc; Aar 1351. angreb Oa lim ir i Selskab med Ludvig dem, indtog 
Lodomrr, og fangede Kieyfrut og flog Litthauerne i en stor Trefning ved 
Weixelen; Dog 1353. hcevnede Lubart dette, overfaldt Byen Halicz den 
7de Jnlii, plyndrede og brcendte den, ag forhen Aar 1351. havde han og 
Kieyftut, som var flyglet af Fcrngsel, igientaget Lodomir, hvorpaa Cafi- 
mir forligte sig mcd dem faaledes, ar de ffulde beholde Lodomir og han Lem
berg. 1352. overlod den Ungarffe Ludvig det Rnssiffe Rige til Cafimir 
paa Vilkaar, at om Cafimir fik en Son, saa ffulde Rusland aftrcedeS til 
Ungarn for 102022 Gylden, men dsde Calirnir uden Sonner, ffulde bande 
Rusland og Polen tilfalde Kongen af Ungarn, og alt dette bekrcrftede de Un
garffe Stcender ved deres Brev af 1355. Ven gdie October. Samme Aac 
1355. blev flutter en Foreening imellem Cafimir og Ludvig , hvorved den 
sidste forbandt sig til, at han ey vilde krceve den forste for et Debitum , (uvist 
om det bsr overfcrttes ved Gield, eller Afgift, hvorvel jeg snarere troer det 
sidste) han var ham ffyldig i Anledning af det Russiffe Rige efter sit eget Brev, 
forend han ligesom bans Formend var kommet til roelig Besiddelse af bemeldte 
Rige; Ved et andet Brev lover han, at ville komme Cafimir til Hielp med 
en ftorre Herr imod Litthauerne end forhen, Aar 1366. angreb Cafimir Lu
bart, og fratog ham Luck, Wolodimir og Oloffo i Belcz, og endelige» 
Chelm; Men da Cafimir dode 1372, fulde de Litthauiffe Fyrster Kieyflut 
of Troky, og Lubart af Lack ind i Wolhynien, og indtoge Wolodimir. 
Men samme Aar besteg den Ungarffe Kong Ludvig den Polske Throne. 
Denne Herre formaacde Paven Aar 1375. til at oprette et Cacholff Erke-

T t t 2 Bispe-
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Bispedom i Hatte; og et Bispedom i PrzemySl, dog blev det forste Aaret efter 
forflyttet til Lemberg. Paa den Tid o ftog den Grafiske Lcrre idisse Lande, 
hvorvel den endnu blomstrer der indtil disse Tider. 1376. fulde de Litthauisse 
Fyrster atter ind i Polen, og tnrvneS M Jagello af Grodno iblandt dem, 
hvilken siden blev Konge i Polen; for ak hcrvne dette faldt Ludvig selv 
1377. inb i endeel af Rusland, fom tilhorte Litthauerne, og indtog Chelm, 
Grabnucc, Herodla, og tiksidst Belcz, med hvis Fyrste Georg han dog 
gjorde Fred efter Overtalelse af Kieyflut. Derefter tikbyttede han sig Ha
tte;, PrzemySl og det ovrige Polsse Rusland tgien fra Wladiflaw, Hertug 
i Oppeln, fom han for 7 Aar siden i Begyndelsen af sin Regiering havde over
ladt det, og overlod ham derimod andre Lande, og vil en Anonymus hss 
Sommersberg, at han da forst oprettede Aar 1378. Erke-Sader i Halicz, 
og Bispe-S«det i PrzemySl, samt tvende andre i Chelm og Wolodimir; 
Faa Aar efter, nemlig 1382, dode Ludvig, hvorpaa hans Datter Maria 
blev Dronning i Ungarn, og giftede sig med den bckiendte Sigismund, 
Marggrceve i Brandenburg og siden Keyser, cg hans anden Datter 
Hedevig Dronning r Polen, som giftede sig 1386. med Jagello , 
Storhertug i Litthauen, der ved den Lerlighed blev Christen; og som
Polen og Litthauen stedse siden have haft een Regent, saa har og
Striden ophort imellem dem om Litthauen, og hvad Ungarerne an- 
gaaer, da forlove deres Kverster de Russiske Befæstninger efter Lud
vigs Dod og solgte dem til Lubard , Fyrste af Luck. Sigismund
af Ungarn indgik siden 1412 og 1423. Fred og Forbund med den Polsse
Jagello og hans Fcttter Vitold i Litthauen, hvori blank andet blev 
fastsat, at de for den ncervcrrende Tid skulde beholde Rusland, nemlig 
det Polsse, eller Halicz og Lodomir; herved er det og siden forblevet, 
Hvorvel de Ungarsse Konger have beständigen fort disse Rigers Titler og 
Vaaben ; Og i vor Tid har Keyfer Jofeph , fom Konge i Ungarn, 
fornyet den Ungarsse gamle Paastand paa dem, og formaaer Polen til 
uden Svcrrdsiag at aftrcrde sig disse Lande, og ere Grundene hertil vidt- 
leftigen udsorts i der Skrift kaldet: Prævia explicatio Jurium Hun
garian in Ruffiam Minorem &c. Varigheden af Visse Lande kan 

best
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ßest ffiennes deraf, at de ester Schlozer ffulle indeholde 2,0250005 
Menneffer (6).

(6) Dlugoflus col. 1057—1059. TO70 —1072. 1087. 1088. J090. 1092—1094^ 
1096. 1097. 1149. T. 2. 1. 10. p, 2. 26. 32. 35*  36. 37. 68. 104. 
205. Koialovicz p. 304. 305. 30g. 309. 314—320. 334. 341. 342. 
344*348.381.  Cellarius ap. Mizler. p. 579. 585. Craffinius ap. Mizler*  
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Joh. Hieronymus Chemnitz

OM Hippopotamus.
iobenhavn har mange store og kostbare Samlinger. Det feiler os ikke her 

paa Bibliorheker og rare Bøger, paa Ment« og Medaille-Cabinetter,
paa Mineralier og Steen-Samlinger, paa Naturalier og Conchylier, paa Ma- 
serier og Billedgallerier, og paa en stor Forraad af gamle og nye Konstverker, 
Antiqviteter og Oldsager. — Ei heller have vi Mangel paa Haandffriftcr, 
Tegninger, Kobberstykker og Landkort. Det ffulde da gandffe vist være 
meget passende med dette lærde Sælffabs Hnffe, Hiemærke og Hensigt, ja 
endog fornøjeligt og lærerigt for dctS samtlige hoistærede Vredlemmer, og tillige 
meget underholdende for vort Sælffabs Skrifters Læsere, hvis flere vilde legge 
Vind paa at drage de rareste og vigtigste Verker, Haandffrifter og originale 
Dokumenter, der findes i de Kiobenhavnffe Bibliotheker, samt de storste Siel» 
denheder i Konsten og Naturen, som vore her værende Samlinger og Kabinet
ter indeholde, udaf det Mørke og den Forglemmelse, hvorunder de tildecls 
ligge begravne, og giere dem bekiendt for Verden, og tillige derved meere 
almindelig nyttige og brugbare. Endog Fremmede ffulde anfte vore Samlin
ger, Cabinetter og Bibliotheker med langt andre Hine, og fatte nlige bedre 
Begreeb og hoiere Tanker om dem, hvis vi vilde paatage os den ringe Umage, 
ved vore Skrifter at forhielpe dem til et nærmere Bekiendtffab med de over- 
maade rare Mærkværdigheder, som disse indeholde.

Jeg vil i Dag forelægge dette lærde Sælffab en Sieldenhed af det Hol- 
grevelige Moltkiffe Naturalie-Cabinet, hvilken, som jeg med Grund formoder, 
ffal baade kunde opvække og fertienc dets Opmærksomhed. Denne bestaaer af 
en fuldstændig Kuoglebygning af et Hippopotami Hoved; et afpillet Hoved 
af den afrikanffe Niil.Hest. Hr. Vice-Admiral og Kammerherre G^ev Adam 
Mokke har faaet det paa een af sine Søereiser til den barbariffe Kyst, eg over
givet og tilegnet det sin Hsiagtelsesværdigste og af Dannemark udødelig sortiente

K
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Hr. Faders stevardige Naturalie-Kabinet. Kuns faa Samlinger skal kunne 
roest sig f.f at besidde et sta rart Sceleton. Niil- eller Elve-Hlstene cre endog 
i de Egne, hvor de here hjemme og opholde sig, sieldne Dyr, fordi Gud, som 
faa viistligen har anordncr alle Ting, har overhovedet fsiet den viift Foranstalt
ning, at der af stige uhyre store Dyr ikke er, og ikke maatte vare alt for man*  
ge Individua til. Desto lettere kan man indste, hvor rart og sic Went et faa- 
dant Sceleton mnae vare. Salig J^r.Tesdorpf, Kisbmand i Lybek, troede 

i sin Tid at vare den ecneste i heele Tydffland, fom i sit Kabinet kunde forevist 
en Knoglebygning af en Niil-Hestes Hoved. Denne liden EgenroeS blev endog 
ved de offentlige Tidender giort metre bekiendt, og af Avisskriverne endnu for- 
Meeret og forbedret med den starke Tilstelning, at naar man undtog den udstop
pede Nul-Hest, som tilhorer Universitatet i Leiden, var der ikke noget Natu- 
ralie-Kabinet i heele Europa, uden allene det TeSdorpfisse, fom kunde frem
vise en Niil Hestes Hoved. Men Forvalterne over det Chursyrstelig Sachsi- 
f?e Naturaliekammer i Dresden gjorde ham snart denne Roes stridig, og lod i 
det af dem udgivne korte Udkast over det DreSdenske Cabinet, Pag. 62. ind*  
rykke folgende Ord: „Af Amphibier have vi to Niil-Heste, samt to Hierne« 
„skaller ogKievebeen affuldvoxne Niil Hefte. Dette kan tiene tilBeviiS paa 
„hvor ugrundet det er, fem for nogen Tid siden blev skrevet i en vis Avis, 
„at foruden den i Leiden varende Niil-Hest, og foruden det Hoved af en Niik- 
„ Hest, fom befandtes i en vis Naturalie-Samling, skulde ingen i heele Eu- 
„ropa kunde ftemvist noget af stadant et Dyr. Jo meere beromte og nyttige 
„ Tanderne i Niil-Hesiens Gab, der ligne Vildsvinets Huggerter, ere, desto 
„storre Nmage have vi giort os, for at forge for at tilvejebringe disse."

Men da de kuns allene melde om Kievebenene og Hicrnj'kallene, og da 
de have agtet det for nodvendigt, at forge for Niil-Hestenes Tanders Anskaf
felse, saa folger deraf, at deres Kievebeen og Hiernskaller, fom de have af 
fuldvoxne Niil-Heste, mangle Tanderne, og altsaa maae vare meget ufuldstan« 
dige. Mig er det desto kierere, at jeg her kan forevist Salskabet den aller- 
suldsiandigste og best constrverte Knogkebygning af en Niil Hestes Hoved, hvori 
alle Tanderne endnu findes. Denne Fuldstandighed forhoier dens Vardie, og 
gior den desto kostbarere for Kiendere af flige rare Dyrsiykker og Beenrader. 
Men, uagtet al dens Storrelst og Fuldstandighed, er det dog knus et Hoved 

af 
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afen unq Niil Hest, som paa den Tid, da den er bleven drwkt, ikke kan have 
varret meget over er Aar gammel. Jeg har af Hr. Kunstkammcr-Forva!kcrs 
Spenglers Samling laank det underste Kievebesn af en aldre og fuldvoxenNül« 
Hest, at man, ved at holde dette mod hiint, og ved ot sammenligne begge med 
hinanden, kunde desto snarere see den Fors?iel der er paa Knonlebyguingen af en 
gammel og en ungNiil HestesHoved. Ligeledes har jeg af det samme Socng- 
lerste Cabinet laank det underste Kievebeen af et Elephant-Hoved, som jeg og- 
saa her fremviser, paa det Forstiellen imellem begge Kieftene og Kievebeenene 
deraf desto tydeligere kunde fees.

Niil- eller Elve-Hesten kaldes og nf nogle Hav-Hesten, Vand-He
sten; Hippopotamus, Caballus marinus, Eqvus fluviatilis f Ni
loticus, efterdi mange af dem leve i Niilfloden. Af andre kaldes den Hav- 
ove, Hvalros, Flod-Oxe, Havkoe, Bos marinus , Rosmarus, ja 
vel ogsaa Porcus marinus. Hoveder har, fom kan sees af dette Beenrad, 
megen Liighed med et Hestehoved. Livet ligner i sin Form og Skikkelse en Oxe§ 
Liv, ligefom ogfaa dette strakkclige Dyrs Stemme bande ncermer sig til en HesicS 
Vrinsken, og en Oxes Brolen. Fedderne cre ikke Bioenens Fedder meget 
ulige. Nogle af Elve-Hestens krumme Teender og Huggertcrnder have megen 
Liighed med et Vildsv'inS og en Ornes Teender. Den korte Hale ligner Svi
nets Hale, lig (om Elve-Hesten ogsta i Bagdeelen of Livet og i sin Levemaade 
har megen Overeensstemmelse med Svinet. H-le Livets Længde paa en gam
mel og suldvox n plei.r ot vcere over 14 Fod langt, og i Nundningrn vel ogsaa 
14 Fod tykt. Huden er forttfcrtiun vel ogsaa over en Tome tyk, og ligner i 
Haardhed og Tykkelse Næsehornets eller RhinocerosenS Hud. Mustetkugler 
af Blye, skudte derpaa, syringe tilbage og blive stade. Lanzer og Spyde pleie 
at bsie sig omkring og blive krumme, naar de siedes imod den.

Skal en Elvc-Hestes Rang bestemmes efter fin uhyre Skorrclfe, faa 
folger den strax efter Elephanten og Rhinoceros. Delte paastaacr og Adan- 
fon i hans Hiftoire naturelle de Senegal, pag. 73. Quand å la 
grandeur le cheval marin pent prendre le pas apres VElephant 
& le Rhinoceros. Cet animal eft le plus grand des amphibies 
& ne fe trouve que dans l’eau douce de rivieres de l’Afrique. 
C’cft une chofé digne de remarque que ion n’en a encore ob

serve 
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fervé que dans eette partie du monde å laquelle il femble étrc 
particulierement attaché.

At vor Elve-Hest maa regnes hen til animalia quadrupeda & 
quidem ad Mammalia fen mammata , nuder de Dyr fom give Die, 
have Patter, og kaste levende Unger, derom er hverken Tvivl eller Strid; 
men da den er faa overmande forstkiellig fra alle andre Dyr, faa lader det sig 
allerede vanskeligere bestemme til hvilken Slcrgt, Familie og Art af andre Dyr, 
man best kunde soie den. Klein, Linné og andre have feet sig nodte til 
at giere cu nye Slcegt af den, efterdi de ikke kunde sinde noget andet Dyr, med 
hvilken de kunde strtte den under een Slcrgt.

I den beromte Hr. Kleins Hiftoria naturali quadrupedum bli
ver alle sirefoddede Dyr inddeelte og class,sicercde ester deres Fodder, Klove, 
Hove, Teender og Negle. Den Classe as Dyr , fom have Hover, og ere for
synede med Hov, indbefatter 5 Familier. Til den ferste henhore de Dyr font 
have een Hov, uden Asdccling, faa som Hestene og Esserne. Til den ånde« 
henhore de Dyr, som hg ve en spaltet Hov, og altsaa ere tvehovede, faafom 
Bukkene, Faarene, Svinene, Hxene 0. d. l. Til den tredie Familie regner 
han de Dyr, fom ere trehovcde, derhen horer det eeneste Ncrfehorn, Rhinoce
ros. I den fierde strtter han de fom ere sirehovede, men dette sindes kun S Ho
den reneste Nil» eller Elve-Hest. Endelige« indeholder hans femte Familie, 
de fom ere ftmhovede, eg her staaer allene Elephante». I den anden Klasse 
studer man hos ham de haarede sirefoddede Dyr fom have Tceer, fom atter ud
gier 5 Familier. I den forste staaer de med 2 Tcrer, faafom Cameelen; i den 
anden de med Z Ta'er, faafom Fuuldyret, Myrecedcren; i den tredie de med 
4 Tcrer, fom Pauherdyrcr; i den sier de de med 5 Tcrer, faafom Hunden, Ha
ren, eg Katte-Arterne, Loven, Tigeren, 0. f. v.; i den femte de med § Tcrer, 
hvis Feddcr hcrnge sammen fom Gaasesodder, faafom Hvalrossen. I hans 
tredie Classe studer man de sirefoddede Dyr, som ikke have Haar, faafom Fiir- 
bcnene og Skildpadderne, og deslige. Denne Maade at inddeele de sire fod- 
dede Dyr efter deres Fodder, Hove, Klover og Tcrer, er virkelig ogfaa den 
ældste, letteste, naturligste, ja, jeg havde Lyst til at kalde den, den Skrift- 
massigste. Thi Moses har allerede betient sig af den. Han taler ja altid om 
Dyr, fo tu spalte Kloverne, og altsaa laaner af Fodderne sine Mcerker oa For- 
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ffiels-Tegn. Ariftoteles, og mange hundrede Aar efter ham, Gesner i hans 
bekiendte DyrBefkrivelfe, faotielfom og Rondeletius, Aldrovandus og 
flere have ligeledes betient sig of denne Jnddeelings Grund, omendssiont enhver 
efter sin Indsigt har kunstlet paa den, og forandret, formeeret og forbedret, ja 
vel ogfaa forvserret og forvirret den, faaledeS fom det i Almindelighed plejer at 
fkee med alke menneskelige ufuldkomne Besirabelftr, naar vi endeligcn ville ordne 
NomrenS og Skabningens Barker efter vor Inddeelinas Plan.

At Linné i den forste og aldre Udgave af sit Natur-.System forkaster 
den hele Inddeekings Maade, fom er tagen af Dyrenes Hover, Klover, Treer 
eg Negle, og derimod udvalger Dyrenes Tander til Hoved Kiendetegn, og 
derefter indretter sin Classification, er noget, fom enhver der har giert sig be. 
kiendt med den Linnéi|Te Methode, uden min Erindring veed , men da Tau« 
Verne ofte falde ud og feile, og felgeligen altfaa de beste Kiendetegn mangle, 
saa har Linné i den sidste Udgave as hans Natur-System, ikke blot raget de 
udvortes Deele og Kiendetegn, faafom Teenderne, Kloverne, og Taerne, men 
fornemmelig de indvortes Deele, Hjertet, Lungen og Blodet til Hiemarke i 
sin ForfkielSplan. Her ftaaer nu alle de Dyr, fom have et dobbelt Hjerte- 
kammer, ro -Aren ved Hjertet og et varmt Blod, i hans forste Afdeeling. 
De Dyr, fom have kuns et Hiertckammert, et -Are ved Hjertet og et koldt 
Blod, faafom Filkene, ftaaer i hans anden Afdeeling. Endelig findes de 
Dyr, fom have kuns et Hjertekammer, ingen Aren ved Hjertet, og intet 
varmt Blod, men i Stedet for Blod en kold hvidagkig Saft, fan fem Insek
terne og Ormene i hans tredie Afdeeling. Vor Elve-Hest ftaaer hos ham i den 
forste Afdeeling, i de diende Dyrs Klasse, og udqisr ogfaa hos ham en egen 
Slagt, nemlig den 34U in Syft. Nat. Edit. XII.

Linné leverer folgende Beffrivclfe om Elve-Hesten, Hippopotamus 
tmpbibius pedibus quadrilobis. (Han vil og kan folgelig ikke nagte, at 
Elve-Hesten er et Amphibium, fom baade lever paa Landet og i Vandet. Men 
da kuns faadanne Dyr kaldes hos ham Amphibier, fom have et Hjertekammer, 
et Hierteore og et koldt Blod; faa henhorer Elve-Hestens Selssaber, Crocodil- 
len, fom lever ligesom ved Siden af ham i Vandet og paa Landet, under de 
Zjnneiffe Amphibier;men Hippopotamus, som har 2 Hjertekamre, aHierte- 
orer og er varmt Blod finder derunder ingen Plads). Dentes fuperiores 6 
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per paria remoti. Inferiores quatuor prominentes intermediis 
longioribus. Laniarii folitarii, oblique truncati. Pedes margine 
unguiculati &c.

Brifion har giort sin Indretning baade efter Dyrenes Tender og efter 
deres Fedder, Klover og Tarer. Elve-Hesten staaer ogfaa hos ham allene i 
den ellevte Afdeeling og bliver os beffreven fom et Dyr der har fire Skieretorn- 
der i begge Kindbeenene, og^4 Hove paa hver Fod.

Min Hensigt er ingenlunde her omstamdeligen at levere dette forundrings- 
vcrrdige Dyrs heele Naturhistorie. Den er for| lang Tid siden udfsrligen ble
ven afhandlet of Plinio den ftttw,Rajo, Gesner, Johnfon, Aldrovanda, 
Matthiolo, Bellonio, Fabio Columna, Kolbe, B ri (fon, Theve- 
not, Ludolf, Scheuchzer, Klein, Valentini, de la Porte, Buf
fon, Labat, Bomare, Houttouin og flere, faa ar der kuns kan siges 
meget lidet nyt om den. Til Selffabets Fornoiekse, fom faa ofte har ffienket 
de allermindste Dyrs Natur-Historie en stille Opmcerkfomhed, og fom vist vil 
finde Smag i de storste og forundringsvcrrdigsie Dyrs Natur-Historie, vil jeg 
kuns hertil feie nogle af mig famlede Bemcrrkelser.

Plinius har i sin almindelig bekiendte Natur-Historie Lib. VII. 
Cap. 25. 26. ladet indlsbe meget urigtigt og grundfalflt i Beskrivelsen om 
Elve-Hesten. Han taler kuns om tvehovede Klover, de ungulis bifidis, 
som ligeledes findes hos Oren, da den dog er firehoved; hos Linné forsynet 
med pedibus ungulatis quadrilobis, og derfor kaldes animal tetra- 
chelon quadrifidum. Plinius begaver. den videre med Juba eller 
Man, at den dog ikke maatke mangle, efterdi den allerede kaldes en Vand-Hest, 
denne Hestenes sædvanlige Prydelse. Men Dyrets heele Hud har ingen
steds Ha ir, kuns ved Nseseborene og paa Snuden ftemstaaer tioßk Vibrifiæ 
eller Spdrhaar, ligesom og nogle ville have bemcerket nogle Haarbocstcr paa 
Enden as dens korte, en Ornes lignende, Hale. Plinius meddeeler og Elve- 
Hesten en opad bojet Snabel; hvem som maaskee skulde formode, at han ved 
den angivne roftro refimo kunde have sigtet paa dens store krumme opgaaen- 
de og i Horden staaende Svinetcender, ham maae jeg erindre, at Plinius mel
der i Særdeleshed om disse Svinetcender, og strap derpaa taler om hans den
tibus aduncis aprorum. Om Plinius i hans esterselgende Beretninger 
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er meere troevatrdig og tilforladelig, nemlig naar han tillige beretter os nt Hip
popotamus, naar dens Hnd er ret vaad, ikke kan giennemstikkes med noget 
Spyd (da dog en Htjd, fom er vaad pleier i Almindelighed ar vcrre blödere, 
og alkfaa snarest kan igiennemstikkes), naar han videre fortcrller, at den er faa 
snild, ar den forstaaer at skinke og udstctte sine Spor, paa det ingen ffulde 
kunne efterftrtte den, og naar han fremdeles lader os vide, at M. Scaurus, 
i de Skuespil, fom han fom Ædil gav Folket i Rom, har opfort 5 Crocodik- 
ler og een Hippopotamus i en dertil paa en Tid lang foranstaltet Vandgrav 
(in temporario euripo) — og naar han endelig beretter, at Hippopo
tamus har vceret den forste Læremester til Aareladningen, thi den pleier, naar 
den har overvældet sig med alt for megen TEde, al 116fege et afbrudt og afbidt 
gandffe spids Ror og dermed aabne sig en Aare paa Beenct, og tilsidst i Ste
det for Forbindningen smore Vunden til med Leer. Om alt det Plinius her 
melder er rigtigere end det foregaaende, nierne jeg overlade andre at domme om. 
Mig synes i det ringeste, at det sidste er aldeles ikke rimeligt. Jeg kan ingen
lunde indfee hvorledes et Dyr, fom efter Plinii egen Beretning forst er forsy
net med en faa overmande haard, ja nastenIernhaard Overhud, at endog intet 
Spyd eller Svcerd kunde igiennemstikke den, kan dog siden blive faa tynd og 
blod, at den er i Stand til at aabne sig en Aare med cl spidst Ror. Andre 
Forfattere mane vel ogfaa have felt det ufandfynlige og sig felv imodsigende'i 
denne Plinii Fortcrlning; men da de dog ikke vilde lade dette antigve Indfald 
om Aareladning aldeles forsvinde, faa soge de paa en anden Maade at giøre 
os det meere rimeligt Hippopotamus, sige de, fom i sig felv ffal vcere 
meget fuldblodig, udfsger sig til visse Tider et ffarpfpidsig Hierne af en Klippe, 
og river sig faa lange paa den, indtil det klare Blod løber ud, saafnart den nu 
har mistet faa meget Blod, fom dcr udsordreS hos den til en god Aareladning, 
faa legger den sig ned og velter sig faa lange omkring i Skarn, Dynd og Leer, 
indtil den aabnede Aare, paa denne den letteste og naturligste Maade, igien 
bliver tilsintket. Skulde nu denne Sag om Elve-Hestens Aareladning have 
Grund, faa mane man tikstaae, at Aarcladningsknnsten er een af de celdste, og 
bleven leen af Naturen felv.

Plinius ffal ogfaa et Sked (eftersom Martini ffriver i de Ber- 
linffe Samlinger) berette, at Malerne ffal kunne med Nytte bruge 
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Nil-HestenS Blod, na ar det blandes og gisreS tykkere med Gummi foiu en 
Purpurfarve. Jeg har uagtet al Efterfogelfe ikke kundet finde dette Sted hos 
Plinius (*)  , ligesom jeg desuden tvivler paa, at fa ad an en Purpurfarve, fom 
tillaves as Blod, kan verre bestandig. At den Purpurfarve, som man laaner 
af Snekkerne, ikke maae feges i deres Blod; men i deres utero og i de deri 
vcerende Safter, har Hr. Professor Ström i vort Selskabs Skrivter paa det 
tydeligste beviist.

(*) Hr. Geheimer. Lüxdorj h, Präsident af vores Selskab, havde siden den Godhed 
al give mig folgende Efterretning i en liden Skrivelse: De fanguinc Hip
popotami hoc tantum inveni, Hill. N. XXVIII. g, (§. 31. ) Sanguine 
fictores utuntur* -

At ellers Elve-Hesten fornemmelig herer hiemme i Afrika; at den ophol
der fig ved de store Floder og Elve, i feer ved Nilen, Gambia, Senegal, og 
ogfaa i Asien ved Ganges; at den lever baade i Vander og paa Landet, og paa 
Hegge Steder soger sin Ncering; at den gier sit Leie i Ror og Siv, kaster le
vende Unger, giver dem ordentlig Die og opdrager dem rc., er saa almindelig 
bekiendt, at jeg ikke skiotter om at opholde mig derved.

En stor og fuldvoxen Elve-Hcst pleier at vcere 13 til 14 Fod lang og lige 
saa tyk, ogsaa vel veie 3 til 4000 Pund. Dens liden Hale er ikke over en 
Fod lang. Begge Patterne i Pveret, som er kunS lille, sidde ikke ved Over
livet etter Brystet som hos Menneskene ag Aberne; ei heller ved Underlivet og 
Vommen som hos nogle Selhunde; ei heller ved Brystet og Vommen tillige, 
fom hos de Dyr der ere af Kattearten; men i Lodfkene imellem Bagbenene 
som hos Hornqvcrget. Om Polygamie har Sted hos Elve-Hesten, og om een 
Han bedackker flere Hunner, og om han i Brunsttiden holder og forsvarer sit 
eget Seraglio som Hjortene, eller om han lever i Monogamie, som Aberne og 
mange andre Dyr. — Om Hannen har fcelles Omsorg med Hunnen for Unger
nes Opdragelse, derom har jeg ikke kundet finde eller opfpsrge noget vist og til
forladeligt.

De jodiske Rabiner veed meget omstoendelig at fortcette os, hvorledes det 
er gaaet til med dette Dyr i Noce Ark. De berette oS, at da den almindelige 
Syndflod indsaldt, vilde Noa ikke besvcrre sin Ark med dette forfærdelige Dyr, 
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efterdi dens tvende store Medbrodre, Elephantcn og Rhinoceros, havde des
uden meget betaget ham Pladsen. Noa lod derfor, da Hippopotamus 
meldte sig ved Arken , binde ham fast med en flor Kiæde ved den. Ved dette 
Middel ffal Hippopotamus, efterdi han kan fortreffelig fvsmme, gandssc 
godt være blevet reddet. Credat Judæus Appella.

Mange Afrikaner og besynderlige» Indbyggerne i Kongerigerne Congo 
og Angola holde dette uhyre og monstreuse Dyr for en Art af Guddom; be- 
viifer det og nogen religieux Tilbedelse, og troe ved dens forfærdelige Vrinsken 
og Brolen, som kan hores meget langt bort, at blive opfordrede dertil. Imid
lertid naar der frembyder sig en god Lejlighed til al fange og dråbe flig en Elve« 
Hest, faa lade de den ikke gierne gaae forbie. De giere sig altsaa ingen Sam
vittighed af at ombringe deres Guddom, og at fortære dens Kisd med god Ap- 
petit. Dyrets tykke Hud ffiere de i tu, og forfærdige sig deraf Skiolde, for 
at betiene sig af dem i Krigen til at afværge Pilenes og Spydenes Stod. Elve- 
Hestens Kisd fpifts ogfaa meget gierne af Europæerne, som leve paa den Afri
kaner Kyst, og befindes af en meget god Smag. De betale Pundet med en 
halv Rigsdaler og derover, men de kunde ofte ikke engang faae det for Penge. 
Hr.Professor border fortæller faadant i hans fornyelig udkomne Rejsebeskrivelse 
Tom. I. p. 62. Elve-Hesten, siger han, kaldes her paa det gode Haabs For
bjerg Seekoe. Tilforn lob den lige tæt ind til Cap, nu er den bleven faa stel- 
den, at den i Kraft af en Befalning fra øvrigheden ikke maae jages etter sky
des inden en vis Distance fra Cap. Kisddet bliver fpiist af Europæerne og 
holdes for en Lækkerbidden. Dog smagte det mig ikke bedre end haardt Oxe- 
kiod; men Fettet havde megen Liighed med Marv.

Det er gandsse unægkeligt at en Nil- eller Elve-Hest er overmaade me
get forskicllig fra andre bekiendte Soe- Land- og Elve-Dyr.

Det underste Kievebecn er hos de allerfleeste Dyr kuns bevægelig, og det 
overste sidder fast. Derimod hos Crocodilen og Hippopotamus er det ovcr- 
ste Kievebeen bevægelig, og det underste sidder fast. Derpaa peger Linné, 
naar han siger, mandibula fuperior mobilis.

Hos Elve Hestens Tænder findes faadan en forfærdelig Ulighed og Ure
gelmæssighed, som ikke skal findes lige til hos noget andet Dyr. Huggetæn
derne, der ligne sn Lee, ere næsten dannede trekantet, og have paa alle

Sider
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Sid-r dybe Furer og Rifler. De staae imod hinanden, falde ind i hinanden, 
og ere gandffe afhvessede og afflebne, eller og de ere af Naturen saa ffieve af
snittede. En tredie Deel af dem ere hule indvendige. De sidde ncesten tre 
gange saa dybt inde i Kievebeenet og Roden, som de udvortes siaae frem. Hee 
fremviser jeg Selffabet til Prove saadan en Huggetand af det Spenglerffe Ka
binet. Denne Tand veier i det mindste 4 Pund og 8 Lod. De, som sidde 
faste i det for 06 liggende Kievebeen, ere vist nogle Pund tungere, og endnu 
bredere, meere afspidftde og asstebne. Disse er det Linné meener, naar han 
taler om dentibus laniariis oblique truncatis♦ De sire everfte Fortan
der (Linné Driver om 6 Fortander, som stod Parviis lige langt fra hinanden; 
men i dette fuldstcendige Hoved findes kuns i det oversie Kievebeen 4 af disse 
Fortander, foruden de tvende Huggetander) ere endnu hinanden faa temmelig 
lige, dog meget hvasse og afflebne. De 4 underste Fortander ere desto uli
gere. Begge Sidetanderne ere tyndere og kortere, begge de mellemste Tan
der ere längere og ulige tykkere, og i det Kievebeen, som horer til detSpeng- 
lerffe Cabinet, ere alle fire forskiellige fra hinanden. Den eene er altid tyk
kere, längere og anderledes dannet end den anden. Alle disse underste For
tander ere vel ikke for til afstudsede; men dog stark polerede og afhvassede, og i 
Midten seer man dybe Rifler, som mase vare komne as de everste Tander, og 
af deres Bid.

De, font have beffrevet Elve Hesten, tale meget forfficllig om dens 
Tanders Antal. Maaffee at Hannen har flere og Hunnen farre Tander. I 
det Hoved, som jeg her har for mig, kan jeg ikke finde flere end 36. Det har 
forst 4 Fortander, og saa 2 Orne- eller Hnggetander i enhver Kieft. Derefter 
endnu 6 Stokrander paa enhver af de 4 Sider af Kievebeenet, alrfaa i alt 36. 
Men andre tale om 8 Stokrander paa enhver af de 4 Sider af Kievebeenet, og 
da kommer, naar de 12 Fortander i det everste og underste Kievebeen regnes 
dertil, 44 ud. Stoklanderne have mestendecls 4 Rodder. Man seer den 
hvideste og fineste Glasur paa dem. De overgaae heri Elfenbenet meget, og 
ligne den ffionneste Email. Noget besynderligt er det, at de allesammen have 
Udziiringer af et sortagtigt Lovverk. Mange Edelsteene, som man kalderTur- 
kofer, ffulle ikke heller vare andet end udgravede Stoktcender af Elve-Hesten. 
Men at Stoklanderne ffulde give Ild ved Staal, som Linné melder, naar 

han 
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han skriver dentes duritie fcintillantes, har jeg ikke af den foretagne Prs- 
ve kunder bemcerke. De store Hugge- og Skieretcrnder indeholde der focrrcffe- 
ligste Elsenbeeu. Ja de blive ofte meere ssgte og agres høiere end Elfenbenet, 
fordi de ere haacdere, antage en stærkere og bedre Politur, og blive ikke faa 
ler guide, hvilken sidste Omstamdighcd paastaacs af nogle, men drages i Tvivl 
og ncrgtes af andre.

Elve-Hesten skal kunde opfperre sir Gab 2 Fod fra hinanden. 9(t et 
saadant aabent Gab maae, formedelst de mange og ulige Tcender, fee meget 
forfærdeligt ud, forstaaer sig af sig selv. Lavater paastaaer ogsåa i hans be- 
rømte physiognomiffe Fragmenter, at en Elve,Hests heele Physiognomie føn 
raader en dievelff Ondskab og Gruefomhed. Her ere hans enne Ord, som 
staaer i det gdie Bind nf Fragmenterne Pag. 76. „ Die entschliche gleich fort- 
„geheude Breite der Stirne und Nase, oder vielmehr der Nasenlöcher mud 
„des Maules, welch ein Ausdruck von dumwilder Unerbittlichkeit? Und dann 

Unregelmasi feit in der Positur und Figur der Zähne, welch eigentlicher 
„Character teustifcher doch planloser sich selbst zerstörender Boßbeik? Vielleicht 
„giebr es auch solche Ungeheuer und Verbrecher unter den Menschen die etwas 
„von diesen Character haben. Gewiß ist eS, daß propsrtionirte, wohlgerich- 
„te, schöngesormte Zähne eines der sichersten, besten, und entscheidenstrn Zei« 
„chen sind von Gemüths-Adel und Grundgüte eines menschlichen Characters."'

Hippopotamus skal, efter nogle Rejsebeskrivelses Beretning, begier- 
ligen opstuge Dyr og Fiffe. Den skal med sine alting odelceggcnde og sonder« 
knusende Teender vare meget farlig for Fiskernes Baade, Joller og Slupver. 
Derfor pleje ogsaaFiskerne, skriver de la Porte, godvilligen at kaste nogle Fiffe 
ud til den, for med disse ot afspise og opholde den, og derved desto snarere »nd- 
gaae dens Forfølgelser. Da dens Korpus indbefatter en faa uhyre rung Massa, 
faa falder det den alt for bcsvcerligt leenge at lebe efter levende Dyr, og jage om 
efter dem. Men, na ar den kan fa ae fat paa Menneffer eller Dyr uden nogen 
lang og merfornmelig Efterjigen, faa blive de uden Barmhiertighed opeedte med 
Hud og Haar. Endog naar den finder et Aadsel ffal den ikke vorre nogen Kost
foragter, men ligeledes forrcere det med god Appetit. Andre derimod forsikre o§, 
ot Elve-Hesten aldrig ceder Fiff eller Kiod og allermindst Aadsier. Den crnce- 
rer sig eene og allene baade paa Bundeet i Floderne, og ved sine Strejfener paa 

Landet 
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Landet af Redder, Planker, Frugter og Urter. Negerne maae derfor holde stcerk 
Vagt ved deres Frugt- og NriS-Marker, og antænde om Natteti en stark Ild, 
efterdi Elve-Hestene ellers stnlde anrette der de grueligste Adelcrggclser, og i c tt 
Nar afmcie og fortåre hele Marker med Frugter. I Forfters nyeste Reiser 
omkring Verden laser jeg folgende Ord, Tom. I. p. 62. uagtet delte Dyr 
efter sit Navn Fulde leve i Vandet, saa erncrrer det sig dog blot af Urter, (den 
bliver otzsaa, sige andre, fangen ved Urter og Irodder i hvilke ntnn stiulcr Angler 
og Kroge). Den stal ogsaa kung paa en kort Tid, og aldrig paa en stsrre Street« 
Hing end 30 Skridt langt, kunde dukke under Vandet.

Dog stemmer ei h. lier de Naturkyndiges og Skribenternes Beretninger 
overeens m-d hinanden i denne Punkt. Nogle lade den blive hele Dage under 
Vandet, og ubehindrct vandre omkring paa Bunden af Dybet. Andre fore
give, at den kuns kan udholde en halv, hoist en heel Time under Vandet. 
Endnu andre paastaae, at den ku ns dukker under eller plumper ned i Dybet paa 
en kort Tid, naar den enten forstraktes eller bliver stye; men kommer snart 
jgien op for at trakke Aande og drage frist' Luft. Ogsaa Tinne paastaaer, 
at Hippopotamus gierne soger ot holde sine Sandse-Organer, nemlig Hi
nene, Hrnene og Næseborene oven for Vandet: Quando obambulat fub 
aqua föla fenfus organa, nares, oculi, aures eminent. Dog til» 
staaer han det tillige pabulatur non natans in fundo. Ogsaa IcererLinnc 
os, at den lever i Fiendstab med Crecodillen. Professor duller derimod, 
Linnés Overscekter og Commentator, paastaaer det modsatte. I den forste 
Deel af hans fuldstcendige og med en udforlig Forklaring udarbejdede Linneiste 
Natur-System, lasr jeg folgende Ord Pag.469. Elve-Hestene leve i Venstab 
med Crocodilerne, og giere hinanden ingen Skade.

Til Beflutning af min Afhandling vil jeg endnu kuns onmeerfe dette. 
Ved Behemoih, som findes bestreven i det 40 Cap. af Jobs Beg, bliver 
ustridig ikke betegnet noget andet Dyr i Verden end Elve-Hesten. Alle de 
Egenstaber, som sammesteds ncevneS kan uden mindste Tvang anvendes og for
klares om Elve-Hesten. Vel paastaaer den salige kltthetUs, at Behemoth be
tyder Dievelen, og den ellers saa meget sortiente Johannes Brencius i hans 
Adnot. ad librum Jobi taler i samme Tone. Naar der nu hos Job 
staaer om Bchemoth: Den er Guds Veies Begyndelse, saa bliver del saaledeS 

Hye Saml. ii. B. Xxx udlagt, 
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udlagt, Dievelen er i Skabningens Begyndelse bleven ffabt som en god og Hel
lig Engel. Naar der fiance Behemoth ceder Grcrs som en O;e, faa skriver 
Brentius: nogle have herom disse Tanker: Menneskene kaldes oste i Skriften 
formedelst deres Dodelighed og Forkrankelighed GraS. Dette Gras ader nn 
den Helvedes Behemoth. Naar der staaer, den opstuger Vand fom en Strom, 
fan ferklares det pna denne Maade: Dievelen kan aldrig fane nok, fom Sakoms 
skriver, Helvede bliver aldrig snld. Ordspr.a^ro.

Men i hvor stor endog disse tvende arvardige Mands Anseelse end er, 
faa vil dog ingen i vore Tider give deres Forklaringer Bifald i denne Sag. 
Man vil, naar del kommer an pan Naturhistorie og Naturkundskab, for troe 
Linné, fom udtrykkelige« skriver Crocodilus Leviathan Jobi & Hip
popotamus Behemoth Jobi.

Herren vor Gnd bliver i det 40de og nogle andre Kapitler i Jobs Boz 
indfort ralende, saaledes fom han fremstiller Job nogle Vidner om hans over
legne og uendelige Magt. Efterat nu i Forvejen en Deel Landdyr ere ligesom 
-levne bragte frem, fan ledes Talen hen pan er Pnr Amphibier, Dyr som band*  
leve i Vandet og pan Landet, nemlig pan Behemoth og Leviathan.

See nn, heder det V. 10. Behemoth,'pan det dn mane see at dine Kraf
ter ikke engang er fnadank et Dyrs, langt mindre Guds Krafter lige. Behe
moth er Pluralis af Behem & Behema. Der kaldes nu Elve-Hesten ikke 
beftia, men i Plurali beftiæ propter excellentiam , quoniam eft 
inftar multarum beftiarum; thi Pluralis bruges oste hos Hebraerne pro 
Superlativo. Saaledes kaldes Ordspr. 9,1. Sapientia fumma,fip ientiæ.

V.u. See dens Kraft er i dens Lander, formedelst de pan dette Sted 
varende starke Muffler, Seener og Knogler. — Dens Magr er i dens Bugs 
Navle. Andre Dyr pleje at vare mecst svage eg blode ved Bugen og Navlen, 
Hvilket endog gielder om Elephanten. Elve-Hesten derimod har pna Bugen 
fao tyk en Hud at den ligner et Pmcher og Harniff, der findes sammesteds kuns 
meget faa enkelte Steder, hvor man kan ffade den noget med Spyd.

V. i2. Hans Hale strakker sig ud fom tn Ceder, egentlig dens Stiert 
(fdnt er rund og lober faa spids op ad fom en Ceder) kan den beie og krumme, 
faaledes som Svinene pleie at krumme deres Stierte. — Dens Hemmeligheds 
Aarek stase stive fom en Green. Nogle meene, at Talen er her overhovedet 
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om dens starke Aa rer, Seener og Nerver og deres Sammenvikling. 2 den 
Danske bibels Oversættelse heder det: dens forfærdelige Lemmers Seener ere 

sammenviklede.
V. 13. Dens Knogler ere fom et fast Errs og dens Been fom Jern, 

stænger. Elvc-HestenS Knogler ere, fom kan fees af det her for 06 liggende 
afpillede Hoved, aldeles ikke faa overmande haarde. De fortiene altfaa ikke at 
bære Navn af ErtS og Jern. Men Hippopotami Tænder ere desto haarde- 
re. Om dem gielder der da hvad her staaer. Disse Knogler ere et,fast ErtS; 
disse Been ere Jernstanger.

V. 14. Behemoth er Guds VeieS Begyndelse. Den er, som nogle 
ndlegger det, bleven skabt ferend alle andre strefsddcde Dyr, allerede paa den 
femte Dag tilligemed Havets Dyr. Etter rigtigere forklares disse Ord saale« 
Des: Den er Guds reite Mesterstykke,— un chef-d’æuvre de Dien, fom 
det meget passende er udtrykt i den franske Bibels Oversættelse.— Den , font 
giorde ham, griber ham an med sit Sværd, eller egentligere, den, fom giorde 
ham, har begavet ham med Segler, givet ham faadanne krumme Forteruder, 
at han kan afmeie Græs fom med et Sværd eller en Segel.

V. 15. Biergene 6cere Urter til den — Om ogfaa Floderne gik ud over 
deres Bredder og oversvømmede alt, faa forstaaer den at fege sin Næring paa 
Biergene. — Alle vilde Dyr leege der — Vilde og ramme Dyr kunne roelig 
græsse og leege i dens Nærværelse, efterdi den er ikke graadig efter Kisd; men 
fsger kuns at ernære sig af Redder og Urter.

V. 16. Den ligger gierne ffiult i Skyggen i Ror og Dynd.
V. 17. Buffene bedække den med deres Skygge, og Vidierne ved Bæk

kene ffiule den.—Altsammen Ting, fom paa det tydeligste passer med og findes 
hos Elve-Hesten.

V. 18. See den singer Strsmmen i sig og agter det ikke stort, det fors 
uroeliger eller gier den ikke synderlig bekymret, uaar en Flod rasier frem, naac 
Strømmene voxe til og træde ud over deres Bredder og oversvømme alting; 
fordi den ikke skyer Vand og kan ogfaa leve i Vandet. Den lader fom den 
vilde udtømme Jordanen med sin Mund. Den kan fordrage det og den qvæ- 
les ikke, om endog Jordanen eller en anden stor Flod skulde gaae over den, og 
overskylle den.

V.19.X x x 2
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V. 19. Endnu fanger man den med dens egne Kine og igiennemborer 
dens Ncrfe med Snorer. Meere passende oversattes Ordene Spørsmaals-viis: 
Skal nogen kunde, naar den ikke sover, naar denstørne ere aabne, fange den, og 
igiennembore dens Nosse og trcrkke Strikker derigiennem? Skulde nogen rorde 
vove det? Skulde ikke det forfærdelige Syn af faadant et monstrueufe og uhyre 
Dyr giere enhver modles, og bringe enhver til med Gysen ar vige tilbage. I 
den dansse smukke Bibel-Overscrttelse finder man ogsaa disse Ord fremstillede 
som et Spersmaal: „Kan nogen tage den i denSØyne, eller igiennembore 
„dens Ncefe med Snorer?"

Meget let lod det sig endnu bevise, ar mange af disse her anførte Kiende- 
tegn aldeles ikke findes hos Elephanten, hvilken mange, som for (Sjr« Frantzius 
i hans Hirt. Anim., D. Pfeiffer i hans dubiis vexatis endeligen ville 
giøre til Behemoth. Hvem kan sige om Elephanten dens Kraft er i dens Bugs 
Navle. Den er jo der allerfvagest og blsdest, ligesom dens Modstander, Rhi
noceros ogfaa altid søger med sit Horn at kunne give den et Stød i Underlivet. 
Hvem kan bevise, ot Elephanten gierne ligger ssiult i Ror og Dynd — i hvilket 
han vist vilde synke til Bunds — da den helst udvcelger sig tørre og faste Steder 
til Leiested. Hvem kan giøre det sandsynligt, at Elephanten frygter sig ikke 
for en Flod, naar den bryder frem, da den dog ikke kan leve i Vandet, og en 
Oversvømmelse maae overmaade foruroelige, ja bringe den til Undergang.

Men jeg tør ikke vove det, for ei längere at opholde Scrlssabets Forsam
ling. Skulde stige Afhandlinger erholde dets Biefald: saa kunde meddel første 
blive overleveret en liden Natur-Historie o tn Leviathan eller Crocodilen, efterdi 
der baade paa der Kongl. Kunstkammer, fom ogsaa i det Spengkersse Cabinet 
findes udstoppede Crocodiler, og Historien derved desto meere oplyses.

Etats*
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Etats-Raad Friis Rot tb oil’s 

Beskrivelse
»ver nogle Planter fra de malabariste Kyster.

§. i.
e Skatter, Naturen besidder, ere saa uudtommelige, at den har nok deraf 

ot uddeele til alle sine Elskere. Forgicengere, hvor flittige og skarpsy
nede de end have varet, maae dog stedse efterlade nok til Efterkommerne, forø 
kan belonne deres Flid og Moye med den adle Fornoielse, at betragte Skaberen- 
grandselofi Godhed og ubegribelige Viisdom, og biedrage noget ey allene til 
deres Tidsalders Oplysning og Nytte; men endog til en lang Rakke af kom
mende Slagters Beqvemmelighed. Har dette Sted, hvor TEmnet er lidet og 
Kredsen snever og indffranket, saa langt meere, hvor begge ere saa udbredte og 
vidtloftige, at det er umucligt endog for den utrctteligste Arbejdere, at have sine 
Ayne og Agtsomhed allevegne; Det er derfor ikke at undre over, at, skiont 
store Mand som en Hermann, Hårtog, van Rheede, Rumph, Bur- 
mann, de Linnée og onbre have deels opsogt, decls beskrevet, og bestemt 
en stor Mangde af de malabariske og zeylonske Planter, at de alligevel have 
maattet efterlade en riig Efterstet for en Thuunberg og König» Sidste, 
forø af alle Naturkyndige bliver anseet og agtet for een af de flittigste og duelig
ste Urtekiendcre og lykkeligste Opfindere, vores Aarhundrede har havt, som har 
beriget Videnffaberne, med saa mange nye Indbyggere, der i begge LineerneS, 
og andres Skrifter, saavelsom mine Graöarter ere anforte, som til dette Sal
skab har nedftndt en Afhandling om Epidendro, et af de rareste og smukkeste 
Urtestagter, hvilket af ingen kan bcstemmes, uden den, fom har den Lykke i de 
varmeste Himmelegne, hvor de have deres Fedestced, at fee dem friske og i fuld 
Vext, har desuden sendt mig en 6 til 7 hundrede malabariske og zeylonske 
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Vexker. Heraf vil jeg have den at forelase Selffabet for denne Gang 
min Afhandling og Bestemmelse over nogle faa, som enten hidtil have varet 
ubekiendte, eller ikke noksom oplyste: Af begge havenogle den Ufuldkommen
hed, at Frugten cr ubekiendt, men da det er en uundgaaelig Mangel ved 
Vexker i saa langt fraliggende Lande, hvor de kyndige Reysende sielden have 
den Tid, at de kunde opholde sig der saa lcenge, indril efter Blomstret en fuld
kommen Frugt viser sig, har jeg ikke vildet undlade for den Sags Skyld at 
bestemme deres Slcegt, saa meget desmeere, som de tilstedeværende BlomsteretS 
Deele ffille dem noksom fra hidtil bekiendte Slagter, og om end Frugten siden 
skulde giere, at et eller andet af dem blev underlagt et andet Slcrgt, haaber jeg, 
at Eftersicegten vil forge for, at de beromte Mand, hvis Navne de bcsre, ved 
uye opdagede Slcrgters Benttvnelfe komme i Erindring.

§• 2.

Dersom en stor og almindelig Nytte af et Plante-Slcrgt foreenet med err 
riig Afgift af ethvert af ders Individua i Særdeleshed, pleyer at tildrage sig 
Menneffenes Opmcerkfomhed, faa har Sago-Trcret faa meget storre Ret til at 
fordre de NarnrkyndigeS, fom det er vist, at disse Fortrin lidet vilde gavnet 
del, derfom Skaberens Haand ikke faaledes havde bevæbnet dets fpnde Ungdom, 
at det kunde modstaae sine Kdeleggeres Vold. Store og umaadelige Skove 
voxe heraf paa alle molukki^e Ker, faavelfom paa Siam, Java, Sumatra, 
Borneo, Coram, og mangfoldige flere Steder i Indien. Foruden at Traet 
anvendes til disse Landes Bygninger og andre Indretninger brsdfsder det med 
sin Marv ey allene utallige Mennesker i Indien, men forsyner endog i Over- 
stadighed de andre Verdens Deele, hvoriblandt vores Europa nyder sin gode 
Deel med et behageligt og velsmagende NeeringSmiddel. Et fuldkommet Trcee 
af i2 til 15 Alens Hsyde, og 1 Alen til 5 Qvarteers Tvcerlinie ved Roden giver 
faadan en Overflodighed afMarv,at deraf kan beredes 3 ril 420 Pund flint Meel, 
hvoraf bages Brod for Landers Born, og formes Gryn for de ovrige Verdens 
Parter (a). I ders fpcrde Alder udspringe omkring Roden utallige Qviste alle 

besatte 
(fl) Dersom saa liden en Skabning, som Silkeormen, der meest hos os fint tiener 

til Overdaadighed, fortjener Agtssmhed, hvor meger meere et saa stork og Frugt, 
bringende Tr«e.
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Lefatte med fsre og hvasse Torne, som ikke aklene beffierme de Unges Stam
mer , men endog de aldres Frugter fra Vildsvinenes Tander, der foge i for
sirs Marv, og sidstes Kiarne en lakker Fode, alt dette kan tillige med TraetS 
Figur og noyagtige Beskrivelse ftes §08 Valentin (-), Rumph (c), Berg (dQ, 
og flere. Ridderen Linnée og andre af de nyere Botanici have troet, at det 
wir Cycas circinalis, men Rumphii Figur og Beskrivelse bestyrket ved nye
re Iagttagelser modsige dette, og Tracts Slagt er stråledes blevet ubekiendt, 
indtil jeg nu ved Hr. D. König’s Venskab, der for 3 Aar siden har sendt mig 
Blomsterne, er blevet sat i Stand til ved Beffrivelse og Figurer at oplyse det. 
Oven af dets Top udgaaer da BlomsterBuffen, fom fsrst er indfluttet i en 
Balg paa 3 Fods Langde, og siden udvoxer i 10 til 12. 6 Alen lange Greene, 
der vexelviis udsende andre Blomstre-Stilke af 1 Alen ril 5 QvarteerS Langde, 
hvoraf hver i far bare omtrent io ligeudstaaende, eller lidet tilbageboyede Tap
per, som alle ere overtrukne med et morkerodt, eller bruunt Laad, og overalt 
med Blomster bestroede. Disses Bagere bestaae af 3 fmaae Blade, Krandfen 
har ligesaa mange af dobbelt Stsrrelse; Stov-Stanglerne ere 6. Frugt- 
Knubben indlagt med et Nottvark af smaae Skial runde og skinnende. Jeg 
har kaldet dette Traes Slagt Metroxylon eller Marve-Trae, og giver derpaa 
folgende Beffrivelse.

§. 3-

Metroxylon Sagn, ramis radicalibus fpinofiflimis.
Spatha tripedalis, fpinis deciduis armata. Rumph.

Spadix ad bahn ramofus, ramis divergentibus bis homine sitio
ribus apicem verfus extenuatis. Rumph.

Yedunculi cubitales circiter, incurvi*,  ad latera comprefli, fqua- 
mis monophyllis truncatis, interordinia amentorum obliden
tibus teEti; angulis tomento ruffo indutis.

Amenta cylindracea, alterna, feffilia, 2 pollices remota, horizon
talia

(A) In bis litterata. Pag. 436, e
(c) Herbarium Amboin. Pars r, pag, 72. Tab. XVII. & XVIII.
(#/) Materia medica, pag. 875.
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talia aut parum reflexa, refla & incurva, tomento dcnfiflimo 
reflo obfita , fquamis coriaceis parvis flores tegentibus inter- 
ftinfla,craflitie digiti indicis, I adi f palmam trans ver fam longa» 

Flores innumeri fparfi, parvi, amenti tomento immerfi, ejus que 
fquamis fulci,hermaphroditi,quorum multi abortire videntur. 

Calyx perianthium. Folia 3 ovata , ob tufa , ftriata, lignofa, 
patentia.

Corolla petalla 3, oblongo-ovata, obtufa, calyce longiora, con
cava, lignea, glabra.

Stamina Filamenta 6 concava ad Bafin lata, apice fubulato. An- 
theræ ineurvæ , fagittatæ, verfa tiles, deciduæ, fu pra flyluin 
conniventes.

Fiftillum germen ratione floris magnum, lucidum, fquamis ap- 
preflis teflellatum. Stylus brevis, ereflus, ftriftiflimus, py
ramidalis , angulatus. Stigma fimplex , acutiffimum.

Fructus. Nux fubrotunda, ovi columbini magnitudine, fquamis 
conniventibus reticulata, fragilis. Nucleus durus, utrinque 
fui catus. Rumph.

Explicatio Tab. Imæ.
Pedunculus metroxyli Sagu, cui amenta X alterna infident, 

fquamis obtefliis.
a. flos ereftus. b. idem expanfus. c. petalum cum fila

mento. d. flamina in (itu naturali, e. flamen, cujus 
anthera filamenti concavo finui infidet. f. Stamen ab 
apice antheræ pendulum, g. flamina fuper flylum con- 
niventia. h. piflillum , cujus germen fquamis teflella- 
tum, ftylus conicus angulatus, & fligma (implex.

§• 4-
Paa Malacca er af Hr. Doflor König funden og ved Beffrivelse mig 

tilfendt en Planke henhorende til Gynandria, hvis store og anseelige Blade 
og Blomstre, saml forunderlige Bygning i FodsclSrDeelene maae drage alle 
UrteEffereS Opmærksomhed til sig. Den ec en Buffvexr af 1 til 3 Fods 

St-r-



Tal- .1.
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Størrelse med en knæet, og vcd ct hvert Knæe Büßtet Slænget. Bladene ere vex- 
lende, Kiile-dannede, rtiqe paa udstaacnde haaredeAarer, der bag paa samme 
giøve ct mærkeligt Nat, heele i Kanten , og udlobende i en myg Spipse. Blom
sterne cue uden Kalk, af hoyrod Farve, i til i| Haandbred store, bestaaende af 
eet 3 Lappet Klokke-dannet Blad, som sidder oven over Frugten. Skov- 
Stænglerne eve 40. orance farvede, pudrede med et gront Stov, som i 2 Rader 
udgaae fra et afstumpet morkerodt Legeme, hvilket indstutter Frugt-Knubben, 
hvis Ror ender sig udi Frugt-Knappen, der aabner sig i Middelpuncten af en 
Stierne, som oven til kroner det afstumpede Legeme. Denne Beskrivelse vi
ser en stor Overeenstemmelse med Afchlepias, Cynanchum, Stapelia, og 
andre Snoe-Planter, hvis Fodsels-Deele skiules af et afstumpet Legeme, hvor- 
igicnnem den besvangrende Dunst maae trænge for at komme til Frugt-Knappen. 
Da jeg forhen ved andre Leyligheder har opkaldet tvende af vores beromme- 
lige Botanici, saa byder Pligt og Taknemmelighed mig nu at erindre den som 
-hos os har været Videnskabens stsrste Forsremmere og Beskyttere; Den ærværdi- 
ge Gamle, som i sin solvgraae Alder soreener Ungdoms Munterhed med Mands 
Styrke udi Tænkekraft,som dette Scrlfkab og Universitetet fordum have æret, som 
Formand, som besidder denne store Kunst at deele saa lige sin Pndest til alle 
Videnskaber og deres Elvere, at enhver saavel af disse som hiine kan troed ar 
besidde den heel og udeclt. Lykkelig agter jeg mig, ot kunde sinde saa værdig 
en Leylighed til at oprette denne i alle Henseender store og af den danske Flora 
i Besynderlighed heystfortiente Mand i Planteriget et varigt Mindesmærke 
iblandt sammes andre troe Dyrkere. Jeg vil derfore under Navn af Thot- 
tea grandiflora indfore med Tegningen af Planten Tab. II. et Udtog af 
den Beskrivelse, som mig af £r. Doélor König tillige med Exemplaret selv 
er tilsendt.

§. 5-
Thottea grandiflora, caule nodofo, flexuofo, geniculis tumidis; 

foliis alternis cuneiformibus, ad bafin cordatis maximis.
Frutex I—3. pedalis.

Radix horizontalis craflitie digiti minimi; ramis parcis, flexuo- 
fis, lignofis; longis.
Saml. II B. P Y Y Caulis
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Caulis flextiofus, articulatus, geniculis tumidis , pollicem 
tranfverfum diftantibus, fcaber, ferrugineus, apice ple
rumque nutans.

Folia alterna, fubfeffilia, ad unum latus fæpiffime vergentia, 
pedalia, cofta venisque infigniter prominentibus exarata , 
reticulata, tomentofa, cuneiformia, vel ob ovata, ad bafin 
cordata, integerrima, mucrone mutico terminata, 3 ad 5 
in fingula planta.

Racemus cum foliis alternus, a medio caule exiens, folitarius ut 
plurimum, rariflime geminus, fimplex, ereflus, 3 ad 5 flo
ribus alternis onuftus.

Fedunculus communis, articulatus, villofus, bracteatus, 2$ ad 
35 pollices longus, craflitie pennæ anferinæ. Pedicelli al
terni, bifarii, remotiufculi, breviflimi. Braéteæ pedicillis 
oppofitæ, folitariæ, feffiles, ereEtiufculæ, ovatæ, acutæ, 
nervofæ, reticulatæ, pedunculum, exclufis pedicillis, qui
bus multo longiores, vaginantes.

Calyx. O.
Corolla , fupera, monopetala, campanulata,pendula, maxi

ma , purpureo-fanguinea , nervis 12—-16 pilos rigidos 
hamatos gerentibus, pagina exteriore percurfa , interiore 
molliufculo tomento oblita, margine 3-loba, lobis rotun
datis integris , fefqui palmam longa , palma I plus minus 
latior.

Corpus truncatum, difco floris innatum, carnofum, fulco annu
lari circumcirca bifleftum, margine partis inferioris parum 
prominulo, lineas 5 latum, 2—3 altum, atro-fanguineum. 
Difcus radiis inæqualibus 12 ad 15 e centro exeuntibus, & 
glutinofo liquamine parum obliteratis exaratus.

Stamina. Filamenta numerofa (34—40) erecliufcula, glabra,
carnofa, duplici circulo utrique margini truncati corporis 
adnata , fup eri or i. i 5—17. inferiori. 19—23. Antheræ 

exteriori
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exteriori pa gi næ flaminum adnatæ , oblongæ , diclymæ , 
magnæ, aurantiaci coloris. Pollen fertile, caducum, viride. 

Piftillum. Stigma in centro radiorum corporis truncati perfo
ratum ufque ad germen foramine magno, quod non nifi 
per incifionem cultri detegitur.

'Pericarpium , fi liqua quadrangularis, longa, acutiufcula, angu
lis exflantibus, rotundatis, villofå, bilocularis, fpithamæa, 
3 lineas vix crafia.

Inter faftuofas Afiæ plantas augufta facie eminet hæc planta, 
foliis ingentibus, corolla fulgidifinna , difco antherifque 
di (colori Idus fpeftabilis. Contortis procul dubio annu
meranda.

Explicatio Tab. IIdæ.
Thottea grandiflora : Caulis nodofus & flexuofus, rudimen

tum floris gerit; fu p rem um folium reliquis plenius depi- 
Qum eft, ut elegans ipforum rete appareat.

§- 6.
Fra Ceylon er mig ligeledes tilsendt en Plante, som upaatvivlelig gisr 

et nyt Slcrgt. Den har aflang runde, lcerede, svcy-kantede Blade; Trekan
tede, vcxlende Bladstilke, som paa överste Side ved ophervede Tvcer-Streger 
ere afoeelre, formeere en ophcevet Ring ved deres Udgang fra Greenene, og 
udsende ncesten tverrovcr sor det everste Blad en greenet Blomster-Drue, hvor
fra udgaae vexelviis ksrtstenglede store Blomster. Den tilkommer Sted i Sy
stemet nee st Reaumuria , hvorfor jeg har tilegner den vores udodelige Ole 
Worm , fom for sine Indsigter og Hengivenhed til Natur-Historien ikke var i 
hans Tids-Alder mindre navnkundig end i seenere Tider hans Sidemand den 
l«rde Franzos; Hvis Stamme har givet Staten og HsySkolen saa mange 
brugbare og berommelige Lemmer, og hvoraf er udspiiret en Green, som i vores 
Tider har udrever sine LandSMKNds Navne og Skrifter fra en evig Forglem
melse.

§. 7-Yy? 2
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§. 7-

Wormia triquetra, petiolis triquetris alternis, latere fuperiore 
trans v er fim ftriatis.

Planta fruticofa.
Rami teretes, nodofi, annulis cin&i, ftriati , jicci colore atro 

purpureo.
Petioli alterni, patentes, ftri&iflimi, triquetri, filicati, lineis ele

vatis transverfis pagina fuperiore interftinéti, ramis tu
bere annulari junEti, longitudine in maximis vix dimidia 
foliorum.

Polia alterna, oblonga, cum obtufo acumine, coriacea, nervo- 
fa , a fingulo nervo ad proximum oblique ftriata , undu
lata, integerrima, repanda, Jiiprcma palmam transverfam 
vix longa, ejus f lata; ficca viridi-glauca.

jRacemus fimplex , petiolo fiipremi folii fuboppofitus.
Calyx, Perianthium. Folia 5 coriacea, patentia, quorum 3 

exteriora ovata , patentia. 2 interiora majora , oblon
ga , concava.

Corolla. Petala 5 calyce majora, concava , cucullata, media 
inferioris partis regione fubcartilaginea, ftriata; reliqua 
hanc ambiente tenuia, plicata & quad radiata.

Stamina. Filamenta, innumera, breviflima , a receptaculo 
annulari germen cingente orta. Antheræ lineares incur
vae, didymæ, apice emarginatæ , germinibus, fuper quae 
connivent, longiores.

Pißillum. Germina 5 ob tufa, trigona, conum conjun&im facien
tia. Styli 5 capillares reflexi. Stigmata fimplicia.

Explicatio Tabulæ IIItiac.
Wormiae 3-quetrae ramus cum nodofls petiolorum ipfum 

amplexantibus annulis. In foliorum uno apparer, quo
modo majores venæ transverfæ obliquis minoribus jun
guntur.

a. Calyx.
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a. Calyx, d. flos expanfus; cujus corolla 5-petala, cucullata; 
difcus petalorum flriatus, crafliis; margo tenuis, infle
xus. Stamina cum piftillo in centro, c. Petalum*  d. 
Stamen, e. germina 5, flylis reflexis.

§. 8.
Efter den yngre de Linnée’s i Suppi, plant, pag. 157.

er Mangiferæ Slngt ikke endnu tilstrcekkeligt oplyst. Jeg tcmkre ot raade 
Bod paa den Mangel ved at udbløde og opløse de tørre Blomstre af et meget 
smukt Exemplar, som mig i forrige Sommer blev tilsendt. Men var ikke saa 
lykkelig nt kunne fuldføre det. Anledningen dertil gav en mig tilsendt Plante, 
som i de fleste Deele stemmede overeens med de Mcerker, som Mangiferæ 
Slcegt ere tillagte, dette undtagen: at Støv-Stenglerne komme ud af en skuu- 
ret eller dybfuuret Krands, som omgiver Grunden af Frugt'Knubben, og Støv- 
Giemmerne ere dobbelte liggende i en Skaal, som Enden af deres Stangler 
giøre. Men som disse Egenffaber ey ere tilstrcekkelige til at giøre et nyt Slagt, 
har jeg henført denne Plante, som jeg strax fuldstcendigere skal beskrive, derhen: 
Da den endog i Henseende til Frugten stemmer overeens med samme. Naar 
Mangiferæ Slagt nøyagtig i friske Blomstre af Urte-Kiendere engang er ble
ven bestemt og fastsat, vil man vissere faae at fee, om Markerne ville tillade 
min at blive fremdeeles under samme, eller de maae adskilles, hvilket sidste bli
ver da let ot ivarkscette efter de af mig angivne Marker. Den har en meget 
greenet Stamme, Greenene ere modsatte. Bladene iligcmaade, imellem 2 a 
3 Tommer lange, iZ breede, af Farve Glasgrønne med en pigget Rand, og 
Stilke, som holde Z af deres Lcengde. Blomsterne ere fmaae, fordeelte paa 
kløftede, udspilede, Stcengler,have 5 rundagtige Blade i Kalken og 5 i Krandsen 
lidet større, 5 Støv-Stcengler med Giemmer af forhen anførte Beskaffenhed, 
og en Kiødfuld Steenfrugt (druppa). Udi udvortes Anseelse ligner den no
get Vexten, hvis Figur med Beskrivelse af Rumph er anført og regnet til 
Mangi feras. Herbar. Amb. 97 pag. og Tab. 27. Men da hans 
Plantes Blade ere längere og smalere, og Blomster-Druen gandffe enkelt, har 
jeg ikke vovet, at anføre den som Synonymon tik min. Det Trcre derimod, 

P y y 3 som 
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som af Liiinæo i hans Flora ZeyL No. 439. er beskreven, har saa me« 
gen Overeenstemmelsesmed min, ak det ikke kan feyle, at den jo maae vcrre een 
og den samme; Jeg er forsikkret, at den liden Blomster Stilk med tilfoyede 
Blade i min Fig. I. .Tab*  IV. vil med folgende Beskrivelse, vcrre tilstræk
kelig til at giere Planten, som jeg har givet Tilnavn af glauca, kiendelig.

§• 9-

Mangifera glauca, foliis oppofitis, oblongis, glaucis; pedunculis 
oppoficis, divaricatis, dichotomis.

Helmedya. FI. Zcyl. p. 204. No. 439.
Caulis fruticofus , cortice rugofo, grifeo-purpureo.
Kami oppofiti, frequentes, e reQi, paten ces; feni or e s colore 

caulis , juniores glauci.
Folia oppdfita 2 ad 3-pollicaria, petiolis Z longitudinis, infiflen

tia, glaberrima, reticulata, glauca, oblongo-ovata , cum 
acumine obtufa, remote dentata; denticulis minutiffimis, 
fpinula oræ appressa terminatis.

Pedunculi axillares, tenuissimi, oppofiti, longitudine fere folio
rum ; didamia vix pollicis ab ortu dichotomi, divaricati.

Braffeæ. minimæ, ovatæ, oppofitæ, pedunculis eorumque di- 
chotomiæ fubftratæ.

Flores parvi.
'CaVjx Perianthium; Folia 5 fubrotunda, patentia, minima, mar

gine membranacea.
Corolla. Petala $, oblonga, vel obovata, concava, rofacea, ca

lyce majora.
Stamina. Filamenta 5 erecta, driQa, annulo germinis adnata, in 

adultiore fruQu perfidentia, petalis, cum quibus alternant, 
breviora, apice dilatata in cotulam , cui infident antheræ 
binæ , fingulis fubrotundis didymis.

Piftillum germen ratione floris magnum , ovatum , acutum, bafi 
cinctum annulo craTo, lobato, daminifero. Stigma (implex.

Pericardium juxta Königium, druppa ovata, gibba, Nux ferni- 
bilo- 
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bilocularis. Crefcit in nemorofis Zeylonæ, Coromandeliæ 
ad templa Idololatrorum.

Explicatio Tab. IV. Fig. Imæ.
Ramulus Mangiferæ glaucæ, duos pedunculos gerens dppo- 

fitos, dichotomos, divaricatos , cum braEteis minimis ad 
divifionum angulos , unus apertos monftrat flores, alter 
fruElus, quorum ad bafin corollæ & flaminum rudimen
ta videntur.

a. flos a pofteriore latere fpeélatus. b. idem a priore, c. 
germen cum annulo flaminifero ad bafin. d. filamenti 
apex in cotulam pro antheris expanfus. e. germen co
nicum, perfeEtius, annulo lobato cinEtum.

§• io.

Iblandt de Planter, fom Ridderen de Linnée i hans Flora ZeyL 
sf Mangel paa Blomster-Deelene ey har vidst ar henføre til no gen vis Classe, 
er en under No. 430. c tiført under der malabariske Navn Highulænda, som 
Len af Hermann og Buurmann er blevet tillagt. Mig synes det er den 
samme som af He. DoEtor König mig er tilsendt, paassrevet: Irrumbili 
Thamulorum , i det mindste svarer Linnées korte Beskrivelse i alle Po
ster til min Plante, som Tab. IV, Fig. IL ex forestillet. DenS Stamme 
er greener, har en graae Bark, med sorte Knuder og vexlcnde Greene, smaae 
heele, tykke, aarcde, Hierte dannende, eller omvendt egagtige Blade med tilbage« 
beyet Kant, lignende Myrfines , eller Buxboms, fem sidde paa korte Stil
ke og falde let af. Blomsterne ere lodne, smaae og sidde siere tilhobe paa korte 
Stilke, og efter min Formodning hore til Polygamien, da jeg i ingen af^de 
mange, jeg har aabnet har feet ct fuldkomment Germen, hvorved har vceret 
Frugt-Rør eller Knap. Kalken er meget liden, og tredeelt. Krandfen ct 
tragtagtigt Blad, hvis Rsr er dobbelt saa stort, som Kalken, deelt oven tit i 3 
aflange Lapper; Stev Stenesserne forstkiellige i Tal fra 4—6 udgaaende fra 
Skiven, og ey sra Krandfen, midt imellem samme sidder et ccgagkigt med hvide 
Haar besat Legeme, som er heelt, naar det overffinreS. I Henseende til Kal

ken, 
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fen, (fom Plumier’s Figur og Beffrivelse angiver, endffiont den of de 
Linnée udelukkes) BlomsteretS Skikkelse og Antallet af Stev Skenglerne 
kommer den ncest til Pifonia, hvorhen jeg vil foreden, indkil dens Mage, 
fom bærer Frugt, bliver bekiendt. Min Beffrivelse og tilfoyede Figur haaber 
jeg i ovrigt ikke at ffulde tillade, at nogen erfaren Urre-Kiendere tager Fehl af 
Planten selv, og dette Slags Lcrsere see lettelig, at dette Sted er den ikkun 
til videre tildeelt, for at forekomme et nyt SlagtS Indforsel i Videnffaben, 
fom ved fuldkomnere Oplysning igien nmatte udgaae.

§. II»

Pifonia? buxifolia, floribus, 4—6 andris, trifidis, hirfiitis, foliis 
fubfeflilibus, reticulatis, obovatis, craffis.

Highulænda. Linn. Fl. Z. 430.
Irrumbili Thamulorum. Kon i gi i.
Caulis ramofus, cortice cinereo, fufeo, tuberculis afpero. 
Rami, alterni, erekti, feu erekho-patentes, cauli fimiles. 
Folia alterna, fubfeffilia, decidua, approximata, coriacea, un- 

guicularia, reticulata, margine integerrimo reflexa, junio
ra obeordata, feniora obovata.

Flores plures, parvi, pedicillati, hirfuti, ruffi, in fuperiorum fo
liorum axillis.

Feriantbium. trifidum, minimum, laciniis ovatis, obtufis, pa
tentibus.

Corolla monopetala, infundibuliformis, pilis longis appreflis, 
ruffis hirta ; tubus calice 2 longior, cylindricus ; limbus 
trifidus, laciniis reflexis.

Stamina Filamenta, 4—6 capillaria, e receptaculo orta. An- 
theræ longitudine filamentorum, oblongo-lineares, utrin- 
que acutæ, margine utroque involutae in tubum.

Fijlillwn germen? corpus imperfektum, ovatum, folidum, in 
centro floris, pilis candidis erektis^ muricatum; dylo & 
digmate dediturum.

Expli-



T ab. I V.
pa^~S36 .
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Explicatio Tab. IV. Fig. IId*.
Pifoniæ buxifoliæ ramus.

2. flos, cujus corolla 3-fida. b. calyx 3-fidus cum flami
nibus. c. flamen, d. corpufculum pro imperfecto 
germine habitum, pilis muricatum, cum flaminibus 4. 
e. idem corpus verticaliter diffettum.

§. 12-

Saa bekiendt fom det tørre Ebenrrcee, eller Ebenholtz, fom det hos os 
almindelig kaldes, fra de alleraldste Tider haver v«rct, saa ubekiendt er Slceg- 
tet og Arten, hvoraf del rages, indtil vores Tider blevet. Herodot har 
efterladt os Thalia lib. 3*  v* 114*  > nt voxte i TEthiopien, og er bles 
ven giver tilligemed Guld og Elfenbeen i Skar ril Kongerne i Persien. Theo- 
phra flus teretter, ar Kiemen allene er fort paa delte Trcre, hvilket vomeri 
Indien som en Buskvext lignende Cytifus, og er af 2 Sorter, en god og en 
flettere. Virgilius enten bevcrget som det synes ved Theophrafli Vidnes
byrd eller ved Beretningerne fra Handelshunsene i Rom, fom forskrev det, eller 
og maaffee ved Talebrugen, som i hans Tid har tillagt TLthiopien dette Navn, 
ligefom vi nu give de varme americanffe Her, Navn as Vestindien, har i hans 
Georg. Libr. 2. v. 117—list, i de Vers

— — — fola India nigrum 
fert Ebenum — — —

efterladt os, at det allene voxte i Indien. Sidste Meening stadftvsteS faavel 
af det 292 og 93 V. i den 4de Bog af hans Georg., hvor han beskriver 
Nili Udspring, som og af hans Ztcnde Bog af Æneid. v. 705 og 706 , 
hvor han opregner de Folkeflag, som hialp Cleopatram og M. Antonium: Uden 
saa er, at man kan forklare ham her saalcdeS, at fem udi Herodoti Tider 
TEkhiopicn gav d.t heste og sorteste Ebentroee, saa fom den beste eller forte Art 
udi hans Tid fra det rette Indien. TElhiopien, hvor do fsereste Trcver vare 
omhugne, og de fmcerere maatte for tidlig fceldes, haver da givet en ringere, 
graae, eller hvid sprcmglet Arr: Hvorved del tilfatte Ord nigrum bliver 
meere kiarrnefuldt og ziirligt.

Hye Saml- II. 3 i i Diofco-
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Diofcorides Pedaceus an forer 2 Sorter, hvoraf det fletteste og 
spraglede voxte udi Indien, del beste eg forttste i TElhiopien, han rillcgger det 
desuden nogle Egenskaber, som ikke passe sig paa vores Ebenkrcee, hvilket dog 
umneligk kan vare ander end de Gamles, nemlig, at det har en stikkende og 
picrende starp Smag, lugter behageligt, naar dct brcrndes, og bliver rodr ved 
Gnidning.

Plinius 12 Bog IV Cap. har kaade anforr Virgilii og Herodoti 
Meeninger, og synes efter den Forklaring, som Stapel har givet ved Theo- 
phraflus pag. 358. over Plinii 12te Bogs 4 Cap. ct antage begge Meenin- 
ger stråledes, ar Herodoti EbemArt var den heste og sieldenste, fom voxte 
paa eller blandt Palme-Trceer i TEthiopien: Theophrafli eller Virgilii den 
ringere, hvilken Indien overalt af fmaae Buske fom Cytifus frembragte.

Mathiolus over Diofcoridem siger, ar Historie-Skriveren Paufa- 
nias foregiver efter en kyndig Botanici Beretning, at Trcret voxer meest under 
Jorden, og er over famme lidet tilsyne, hvilken Meening han holder for rime
ligere, end at den skulde verre en BnjH Vnxt som Cytifus.

Solinus Polyhiftor. Cap. 5 2. ar ligesom Indien allene sender Pe
ber, faa forsyner den os og allene med Ebentrcee, at famme Trcee er tyndt og 
meget grcenet, har en sprukket, ujccvii og saa vidt her og der gabendeBark, at 
män kan see til dclö inderste, forn allene stiuleS af et tyndt siint Oversiag. At 
saavel Trceet som Marven har den Udseende og Glands, som Gagat Ettene, 
at Kongernes Scepter og Gudernes Billeder deraf blive giordte, at Bagere af 
dette Trcre betage al Slags Gift dets Skadelighed, og at det derfor var ingen 
Under, ar samme var i saa ftor Priis udenlands , da der giordes saa meget af 
det hiemme. De som have fulgt dem, vidste ikke meere til Hermanni Tider, 
af hvis Herbariis ey heller noget til dette Trcees Kundstab er udkommen.

§- lZ.
Rumphius $or i den gdie Deel of Herb. Amboin. fra den 1 tik 

den iZde Side beffrevet og ved 6 Kobber-Tavler forestillet adstillige Arter faa- 
vel af de fande fom falffe Ebentrcrer, 'hvorafde sidste ikke synes at hore til dette 
Slagt. Han har lem os, ar Kiernen af de gamle Trceer allene er fort: Rin
gen derimod hvid, og at paa de unge baade forste eg sidste er hvid.

I Det
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Det Har vccret vores vittige og ffarpsigtige König forbeholdt, ey Mene 
at opdage Omgangs-Manden med derie Trcee i Indien, nemlig, hvorledes der 
boeres Huller i samme paa adskillige Steder, hvilket forvolder, at ved Luftens 
Tilgang Branden i Trceets Kierne, som foraarsager den sorre Farve videre 
udbreder sig til Ringen, saa at en mindre Deel af samme bliver ubrugelig, oz 
ar der desuden mane iagttages ved denne Behandling, at alt for unge Traeee 
ey boeres, besynderlig, at ikke efter Boeringen for meget hastes med Foldnin
gen, da ellers Kiernen bliver hvid-aarct eller flammet og ikke ret fort; men han 
har og fuldkommen oplyst os om Slsgtet af dette kostbare Trcre, viist, at det 
horer til Diofpyros, og sendt mig med den fuldstændigste Beskrivelse over 
alke dets Deele, tillige de smukke Exemplarer, hvorefter den Tegning er giort, 
som jeg tillige med dem 6or den 2Ere at forelcegge Sttlffabet. König’S Op
dagelse er bekrcefcet af Thuunberg, antager af Linnée i hans SuppL 
Pag. 44O , og Beftrivelsen selv omstændelig anført i det physiographis'ke 
Sailskabs Handlinger, 1 Deel 3 St. 176 og 177 Side, hvorved er giort den 
Anmerkning, at hverken Beskrivelsen afBlomsteret, Frugten eller andre Deele 
stLmmer overeens tuet) Rumphii, saa at sidste, uagtet al sin Moye har seylet 
i sit Ayemarke, og af hans Haandlangere maae vare blevet skuffet.

§. 14.
Mig synes, at Rumph rettelig har beskrevet Froet, tit hans Caju 

Arang fra Molucea ligner meest Königs Ebenus fæmina , da maaskee 
hans Caju Arang eller fsrste Ebenus er König’s Mas. Men hans Af
bildninger besynderlig over forste ere ikke vel trufne, og den ovrige Beskrivelse 
falfl. Trcrct er af middelmaadig Hoyde, Stammen af meere end een MandS 
Tykkelfe med sortagtig, sprukket Bark, Greenene i stor Antal, flanke, udspredte, 
med Ujevnheder af de offaldne Blade. Disse ere vcxlende, aflange, heele, 
glatte, morke, neden under aarcde, gane ud fra 2 Steder allene, i temmelig 
Afstand paa fast umærkelige Stilke, i hvis Axlcr sidde smaae aflange Ayne. 
Blomstret horer under Polygamien, og sindes paa 2 Stammer, hvoraf den 
eene har 9 til 12 par grcenede Stov-Stcngler, med et lidet ufrugtbar Frugt- 
Knub, det andet 6 enkelte Stov-Stengler med en Frugtbringende Knub. 
Hvorefter kommer et sort Bar af Størrelse som vores sorte Kirsebar, i hvis

Z z z 2 Honning-
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Honningagtige og saftige Kiod sidde nogle (6 a 8) aflange, Z.kankede,Kastanie
brune Kierner. Begges Bergere er Klokke-dannet, paaret i 4 Lapper, og 
Krandsen bestaaer af et cylmdeiss Rer, fom oven til er deckt i 4 egagtige Styk
ker: Disse ere fficrve, og ved en omsiaaet Bugt vcd Roden af hver Lap ril- 
stutte Mundingen af Reret; alt saaledes fom Kobberet Tab. V. udviser. 
Da vi favne cn fuldstcrndig Figur af dette mcerkelige Trne, har jeg besorget saa« 
dan en, fom kan sammenholdes med Bcstrivelsen, hvilken fer st erste Deelen er 
sammendraget af Opfinderens, dog mcd de Forandringer, som de af mig op*  
löste Blomstre have anlediget, og hvis Mangler maae ff'rives paa min Regning, 
hvor den viiger fra König’s, fom i de forhen anferre svendffe Handlinger 
kan lcefts, og stemmer gandjVe overeens med den af ham selv mig tilsendte Be
skrivelse.

§. IS*
Diofpyros glaberrima, foliis oblongis, glaberrimis, coriaceis 

fubtus venofis ; floribus fertilibus, axillaribus, pedicilla- 
tis, fubfolitariis. Linn. SuppL pag. 440. confer. Physiogr. 
S«lff. Skr. i D. Pag. 176—igo.

Karimgalli Thamulorum,
Arbor mediocris, Truncus homine craflior, cortice fifiv, 

ritnofo, cinereo-fufco te&us.
Famii priniarii numerofi, erefto-patentes, reliqui patentiflimi, 

bifarii, penduli, cicatricibus decidentium gemmarum & 
petiolorum fcabri, in axillis atque apicibus pubefeentes.

Folia bifaria, patentia , craffiufcula , viridia , lanceolato-oblon- 
ga, obtufe-acuminata, glabra, nitida, fubtus venofa, in
tegerrima, margine parum reflexa, 3 fere pollices longa, 
uno parum latiora, petiolis brevibus, pubefeentibus affixa. 

Flores polygami, mafculini vel fterilesy hermaphroditi, bracteis 
minimis fubfolitariis, appreffis , ovatis , pubefeentibus 
fulti , racemis parvis ex axillis ramorum prodeuntes.

Calyx. Perianthium monophyllum, campanulatum, glabrum, 
coriaceum; limbo 4-parcico ; laciniis ovatis, obtufis, ci
liatis, parvis. Corolla
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Corolla monopetala. Tubus cylindricus, calyce multo longior, 
ad faucem contrafhis; Limbus patens quater-partitus; la
ciniis oblique patentibus, ovatis, obtufis, concavis, cari
natis , albis , longitudine dimidia tubi, lingulis ad bafin 
altero margine inflexis , qua tortione faux tubi fere clau
ditur.

Stamina. Filamentorum 9—12 paria, receptaculo adnata lin
gula , apice barbata, divifa in lacinias 2, 3, 4.: Antheræ 
lineares, utrinque acutæ, pellicula decidua obvolutæ.

Fiftillum germen minimum, fterile, ovatum marcefcens, flylo 
& ftigmate deflitutum.

'Fertiles vel fæminini, hermaphroditi, brafteis geminis, mini
mis , ciliatis, cordatis, coriaceis caducis fulti.

Catyx Perianthium monophyllum, coriaceum, campanulatum, 
glabrum; Tubus ventriculus, obsolete 4-angulus; Limbus 
4-partitus, laciniae ovatae, concavae, carinatae, patentifli- 
mae, interius ad bafin lunula prominente tubum floris am
plexante auftae, longitudine vix tubi.

Corolla. decidua, a me non vifa, juxta authorem , ut in rnafcu- 
lis , sed latiore tubo.

Stamina. Filamenta 6 fimplicia, quorum 2 breviora, per paria 
approximate receptaculo adnata, piftillo minora.

Fiftillum. germen globosum, fubangulatum, glabrum, tubo 
longius. Stylus ereftus, brevis, craflus, ad apicem 4- 
partitus ; Stigma ftellatum.

Fericarpium. Lacca globosa, deprefia, magnitudine cerafi ni
gri, cortice coriaceo , glabro.

Semina. 6—§ oblonga, compressa, 3 quetra, glabra, coloris 
caftanei, in pulpa melliginea, dulci, atra, nidulanda.

Locus. Uber harum arborum proventus in vafliflimis fylvis 
prope Jafnapatnam & ad latera montium Trinquemal- 
lenfium.

Expli-Arr 3
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Explicatio Tab. VLT?.
A. ramus Diofpyri glaberrimi five Ebeni, fertilis. B. alius 

ramulus cum racemo florum fleri li um.
a, corolla flerilis. b. calyx flamina in fltu continens, c. fla

men bifidum, d. aliud 3-fidum. e. germen flerile 
cum flamine, cujus apex barbatus, 4-fidus, cum calyptra 
decidua , extimæ antheræ adherente, f. flos fertilis» 
g. calyx cum piftillo & flamine unico, h. germen ftria- 
tum» Stylus brevis, 4-fidus. Stigmata Rellata.

§. 16.
Linnæi Slcegt Ochna kaldet, tramger meget ttf Oplysning. Be

st emurel sen er af ham allene giort efter Den eene Akt Jabotapita, og indrettet 
ester Planners Veffcivelft og Afbildning, uden at den anden fquaroG er 
synderlig kommen i Betragtning; til sidste Art mangle vi en taalelig Afbild
ning , og i dens Synonomie er Urigtighed. Jeg haaber at afhiclpe disse 
Mangler ved 2 smukke Exemplarer, hvoraf den eene synes at vcere ‘Jabota
pita Cinamomi fol.Buurmanni og den anden Oebna fquarofa. Sidste 
har vexlende, udstaaende, stive Greene, kortstenglede, aflang-egagkige, stkarptan- 
dede, og i Randen piggede Blade, en Green-Skierm (cyrna) af Blomster 
under Bladene, Blomsterne siddende paa 1 Tomes Stilke. Kalken besinnen
de af 5 asiange-egagtige stumpe, huule og lceder-agtige Blade. Krandfen 7—9 
Blade i 2 Rader, som ere lidet siorre end Kalkens, aflange, tilspidsede ved 
Roden, hvor de uden Stilke (ungues) hwftes til Skiven. Srov-Stengler- 
ne ere mangfoldige, siddende i en Kreds omkring Skivens Rand, forte, stive 
og vedblivende. Stev-Giemmerne derimod, som ere tynde, flirkantede, linie- 
agtige, lade Stsvet falde i de lufte Blomstre, og affalde, saasnart samme 
aabnes; Frugt Knubben dybt ffuuret, Reret meget langt, omboyct ved Spid
sen, og Knappen en rundaglig Klods. 5 aflange Sleen-Frngter nedsirnkle med 
Enden i en Kiodfnld Skive. Inden for Stilken et tyndt Omsvob, der indflut- 
tec Froet, hvilket ffiller sig ad i 2 Deele, som en Mandel. Ved at sammen
ligne disse Mcrrker med Linnæi SlcegteS, vil man finde stor Forffiellighed. 
Kalken i hans er eer lidet- Ideelt Blad meget mindre end Krandfen: I min,

5 Blade
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5 Blade nasten af samme Størrelse med samme: Hans BlomsierBlade sidde 
paa Stengler af Størrelse med Kalkens Blade: mine have ingen Stengler: 
Tallet af Bladene ere der 5, her 7 til 9. Stov-Giemmerne i hans rundagti- 
ge: I min 4 gange faa lange, fom deres Stengler, tynde og linieagtige. 
Frugt'Rscet er i mit meget langt med en Knub paa Enden. I hans ender 
Roret sig udi et nmcerkeligt Stigma. Men da Frugten og Skiven i begge ere 
eens, bor de ikke adskilles, faafremt begge Arter hore til Polyandrien: men da 
jeg feer af det Mcrrke, fom er fat ved Jabotapita, at han af famme har havt 
et ufuldkomment Exemplar, og at hans Beskrivelse gandfke siemmec overeens 
med Plumier’s , og den af ham givne Figur: faa tcoer jeg, at den er efter 
ham uddreven, men fom Stamina style i denne, har de Linnée faa meget 
mindre (port sig Betænkning, at anfore dem, fom de fandtes i den iifci Flora 
Zeylon. beskrevne Ochna fquarofa, fom han til den Tid troede, at den 
var famme Art med Plumier’s Jabotapita , nu stylede ham Antheræ; 
da ingen Corolla vare paa den Ceylonske Ochna, har han heller ingen An
theræ funden, hvilke og i 6en ufri Flora Zeylon. anførte Beskrivelse ere 
udeladte; han maae da enten efter andres Beretning eller efter Formodning, at 
de maatte falde under den Figur, fom passer sig paa de allerfleesie Planters 
Antheræ, have beskrevet dem fubrotundæ : Men dette siaaer Feyl her i 
denne naturlige Familie, fom af Addifon kaldes annonæ, hvis Planter i 
Almindelighed have dem lange, og 4 kantede, fom i min fquarofa. Jeg 
troer desuden faa meget mindre, at Linnée har feet Stov-Stenglerne paa 
Jabotapita , fom t>e af Addifon Tom. IL pag. 364. famille, des 
plantes, ere angivne at vare allene 5. Denne Mand, af hvis Beskrivelse 
over Biebladene paa Planten pag. 360. man kan overbevises, at han har 
seer den enten levende eller haft stiske Greene deraf, og fom havde Adgang til 
Plumier’s Urte-Samling i Jardin du Roi, kan ikke trocs, ai have viiger 
fra Linnée i faa betydelig en Deel af Blomstret, derfom han ikke havde vceret 
vis i sin Sag. Hans Vidnesbyrd overveyer derfor hos mig meget Aublets 
i hans Flora guiana, fom forer Jabotapita uden Beskrivning og Anmerk- 
ning til Polyandria. Ingen af Linnæi Difcipler have anmerket noget om 
denne Plante til Tegn, at den dem ikke maae vcrre forekommet. Addifons 
Foregivende fortiener derfor, at Urtekyndige, fom have den Lykke at komme over

Jabo-
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Jabotapita, agte faavel paa dens Stev-Giemmers Tal, som Figur, da begges 
Bestemmelse maae haves, farend en noyagtig Slcrgt - Beffrivelse kan forfar# 
diges over Ochna, efter begge dens Arter, ifald de i Fremtiden kunne under 
eet Slcrgt foreenes, da i faa Fald mange Bestemmelser maae enten udelades 
af eller forandres i den Beffrivelse, som vi nu have.

§• 17.
Endffisnt ingen anden Aarsag kan seeS til mange Planters Adffillclse, 

saasom Cinnæ sra Agroftis , Antoxanthi fra Avena , Juflieæ fra 
Ludwigia , Andromedae fra Erica , end Stov-Stenglernes Tal i det 
kunstige Sy (tema, fa a vil jeg dog ey allene tilgive, men biefalde den Urte- 
kyndige, der i almindelig bekiendte Slagter saasom Rannunculer, Anemo
ner &c. fanfare Urter derunder, om de end ikke ffulle komme overeenS iSlov- 
Stenglernes Antal; men det gielder ikke efter mine Tanker om Ve sicldne Plan
ter, da de Sogende i saa Maade med deres Lecde-Traad tabe den Nytte; som 
de have Ret at fordre af Syflemet, og blive aldrig i Stand med Vished at 
afgiore om en Plante er et nyt, eller farer under et bekieudt Slcegt, man maae 
derfor for at lette Kundffaben, tilsidefatte noget af den naturlige Sammerihceng, 
hvor begge ikke kunne iagttages, at der ikke ffal klages med Comocdie-Skrive- 
ren over Syftematicos, quod intelligendo faciant, ut nihil intelli- 
gatur. I Folge heraf bliver mil Raad at stille Jabotapita fra Ochna , 
ifald ferste farer til Pentandria. Simaba guianenfis, som har 10 Stæng
ler, farer til samme naturlige Familie, og gier en Undtagelse fta den fadvanlige 
Figur i Ad di (o ns Annonis, da Antheræ ere ovatae, cg maae ligeledes 
komme under Ochnæ Slcegt, naar man ey vil agte paa Tallct af Stamina. 
Sammes Soramina guianenfis er vist en anden Plame, men ligner i det 
heelc meget min Ochna fqnarofa, og, da den har 160 Stamina, kunne 
den let vcrre fart under Ochnæ Slcegt, indtil den fik flere Scelstabs-Brsdre, 
som giorde del Umagen vcrrd at adstille dem. . Hvad Synonomien cnigaaer 
ved Ochnæ tvende Arter, da er vcd Jabotapita intet at erindre, thi Pla
ni ier’s og Margræf’s Planter ere begge tagne under een Himmelegn, og 
Margraf’s er a nfart af Plumier selv og Buurmann i PL Amer. Pag. 
147. libr. 153.: Men ved Ochna fqnarofa bor PInkenets Navn vcrre 

det 
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det een este, da hans Plante er kommen fra Ceylon over Cap de bonne efpe- 
rance, og er den samme med Floræ Zeylonicæ og min, Hvilket hans Fi
gur udviser, som, i hvor forftumlet den end er, er den beste, vi hidtil have havr; 
Buurmanns maae i Steden for at vare Hoved-Synonornurn tilsidesattes, 
j. sordi den allene ester Formodning er fort af ham under Jabotapita, uden 
at han har seet Krands, Stov-Skengler eller Frugt, 2. fordi den, ifald den 
skulde hore til Ochnas, burde det vare til Jabotapita. 3. fordi den endnu 
mecre ligner en anden Plante, som ved en anden Leylighed ffal oplysts.

§. 18.

Ochna [quarofa cymis lateralibus devaricatis, Linn. Spec, plant. 
Pag. 731. exclufo fynonymo Buurmanni.

Arbor africana, fubrotundo folio, margine denticulis acutis afpe- 
ro, floribus pentapetalis , atro-purpureis. Pluken. Aim. 
41. Tab. 263. fol. I. 2.

Caulis arborefcens,. ramis alternis, flriftis, patentibus.
Folia alterna, fubfeflilia, remota, oblongo-ovata, glabra, nitida, 

venis obliquis exarata, reticulata, 3 ad 4 pollices longa, 
11 fere lata, margine undulata, acutiflime dentata, den
ticulis minimis, fpinofis, apprefils.

Cyma florum laterales, divaricatæ, infra folia.
Pedunculi. unciales, uniflori.
Calyx. Perianthium 5 phyllum, foliolis ftriatis, concavis, pa

tentibus.
Corolla petala (7 ad 9) oblonga , patentia , venofa , reticulata, 

flava , ad bafin augufliora , fine- unguibus receptaculo 
affixa.

Stamina. Filamenta innumera, breviffima, ftrifta, crafla, ereéta, 
perfidentia. Antheræ lineares , tenues, tetragonæ, fila
mentis 3 aut 4 pio longiores , deciduæ , pollen in claufo 
flore demittentes.

Piftillum germen ovatum, lobatum. Stylus longiffimusflexuofus
XTye Saml. II. 25. A a a a
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fæpe tortus , & nodo ad apicem, quo nutare folet, fre
quenter exafperatus*  Stigma capitatum*

Rericavpium drupæ ovales, nigræ, 2, 3,4 bafes receptaculo 
fucculento immergentes*

Explicatio Tab. VItT*
Ramus Ochnæ fquarofæ, cum cyma florum infra folia*

a. calyx expanfus cum circulo filamentorum , cujus an- 
theræ deciderunt, receptaculum cicatricibus 5 germi
num notatum, ftylus cum ftigmate*  b calyx drupas 
continens, inter quas eminet ftylus, infra ftigma nodo 
exafperatus*  c*  flos nuper expanfus cum antheris, qui
bus fupereminet apex ftyli. d*  filamentum unicum 
cum an th era vertice crena to*  e. calyx expanfus*  cum 
5 drupis , e quarum centro prodit fubillatus ftylus, 
duplo longior*  f. Stylus ftigmate terminatus*  g*  nux 
transverfim fefla cum binis nucleis.

Om
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Om Inskriptionerne
paa Bürget Smal etter det faa kaldte Gebel el Mocateb.

ved

He r m a n Trefchow.

§< i-
'en Rob. Clayton, Biffop af Clogher, udgav den Journal, som 
MissionairerneS Forstander i Cairo havde holdt paa sin Reise til Bier

ger Sinai, og derudi yttrede sine Tanker om Inskriptionerne derpaa eller det saa 
kaldte Gebel el Mocateb, har dette opvakt hos alle Elffere af de Bibelffe 
Oldsager der Anffe; at disse Inskriptioner ncermere maatte opdages og bessri-- 
ves. Det fortiener derfor at undersøges, hvorvidt dette Anffe hidindtil er 
bleven opfyldt; og da de Reifende, snart ved deres Tavshed, snart ved Uover- 
eenstemmelse i deres Beretninger har syntes al gisre Virkeligheden af disse 
Inskriptioner miStcenkelig. Da nogle har anseet dem for scrrdeles vigtige, an
dre derimod for aldeles ubetydelige, har jeg i denne Afhandling fornemmelig 
foresat mig at besvare disse tvende Spsrsmaale: i) Kan man vcere forvisset 
om, at disse Inscriptions virkelig findes? 2) Kan man med Grund 
formode, at de ere vigtige?

2.
For at besvare det forste Sporsmaal og undersøge: Om man kan vcere 

forvissetom, at disse Inskriptioner virkelig sindes, er det fornødent at hore de 
Reisendes Beretninger, som selv have vceret paa Bierget Sinai. Jeg vil 
strabe faa meget mneligr i ar anføre samme at iagttage Tids-Ordenen.

§- 3-A a a a 2
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§. Z.
Epiphanias- Hagiopolita, som levede i det 4de Aårhundrede, raler 

i sin Bestridelse over Syrien, Jerusalem og andre hellige Stader tø) 
om Biergct Sinai, om der Kloster, som der sindes; og siger: (saaledcs lyde 
hans egne Ord i Allatii larmsse Oversættelse) Eadem in Regione flint 
H ebriorum Tumuli fexcentcivum O&oginta chili adum: Men mel
der inlet, om der paa de Steder, hvor der meenleö, ar disse Begravelser ssulde 
vcere, fandtes Jnscriptioner eller ikke. Imidlertid bcraabcr han sig paa i Slnr- 
ningen as sit Skrift tø), ar han havde selv reist paa de Steder, fom han be- 
striver, og seek alting med egne Aine.

§*  4*
De crldste Spor af Jnscriptioner paa Bierget Sinai, siravrdt jeg veed, 

findes hos Co fin as, lndicopleuftes i det 6te Aarhundrede under Keyfer 
Juftiniani Regiering. I Montfaucons Fortale ril Cofinæ bekiendre 
Skrift De Topographia Chrifliana tø) staaer felgende mcrrkelrge Sted. 
Cum autem (han raler nemlig om Joderne og Sinai ^rken) ferip tam a 
Deo Legem accepifient, ibi primum literas edidicerunt: ac So
litudine ceu quieto quodam literario ludo ufus Deus, ipfos totis 
quadraginta annis exarandis Literis exercere (ivit. Quamob- 
rem inTDefertoSinai montis, inque omnibus Hebræorum man- 
fionibus videre eft Lapides omnes ex Montibus delapfos Literis 
Hebraicis inferiptos, ut ego , qui iftac Iter habui, teftificor. 
Quas Infcriptiones Judæi quidam, qui ipfas legerant?, narrabant 
nobis ita habere : Profectio talis, ex Tribu tali , Anno tali , 
7nenfe tali; ut plerumque multi noftro ævo in Diverforiis feri- 
bere folen t. Illi vero, utpote qui nuper 1 i teras edidiciffent, fre
quentius feribebant, & Literas multiplicabant; ita ut ifthaec 
omnia Loca Literis hebraicis infculptis plena fint; quæ ut qui

dem
(a) Corp, Hifi. Byzant. Allatii Symmikta png. 22. Ed. Venek
(£) Pag. 24.
(c) Colleft. Nov. Pair, Tom. II, pag. 12.
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dem ?E{limo , Incredulorum caufa ha&enus fervantur. Cuivis 
porro licet adire Loca & ifthæc infpicere, vel alios fcifcitari, ut 
edifcat nos vera narrare. Af dette Sted, som i Besvarelsen af det andet 
Sporsmaal nærmere skal underfogcö, er i del ringeste klan, at omendffionl et 
egentlig Geb el el Mocateb ikke med Vished deraf kan udledes, dog faa- 
danne Infcriptioner paa Bierget Sinai allerede fandtes i Cofmæ Tid. Vi 
har, som Montfaucon paa samme Sted anmcerker, ingen Aarsag til nt kalde 
hans Troeværdighed i Tvivl. Thi omendffiont han i det ommeldte Skrift for
svarede den ugrundede Meening; nt Jorden var flad, og heller ikke paa det 
anførte Sked alle hans Tanker ere rigtige, saa var han dog et Aienvidne til det, 
som han skrev, og havde reist paa de Steder, hvor disse Jnseriptioner fandtes.

2 de folgende 5 Aarhundrede hersker hos Skribenterne en dyb Tanshed 
vm denne Sag. Vel taler en gammel grædsk Anonymus, hvis Skrift fin
des iblant Leonis Allatii Symmikta (d) temmelig omstændelig om Bier^ 
get Sinai. Procopius Cæfareenfis, som levede i det 6te Aarhundrede, 
nævner ogsaa den Kirke, som Keyfer Juftinianus lod bygge for Munkene paa 
Bierget Sinai, og beffriver deres strenge Levemande (e); men ingen af dem 
har været paa Stedet og melder ikke det ringeste om nogen Inscription. Den 
forste Reifende, fom efter Cofmas har givet nogen Efterretning om Bierget 
Sinai er D. Benjamin, som levede i det I2de Aarhundrede, og reifte imel
lem Aarene 1150 og 70. Han har selv befeet Sinai, men taler intet om 
Infcriptioner. Maaskee har paa de Steder, hvor han kom, ingen været. Maa- 
skee har han ogfaa af Mangel paa Opmærksomhed forbiegaaet dem. Thi fom 
et stort Beviis paa denne Mangel hos Benjamin kan med rette anfores; ar 
han har været i Cairo uden nt beste Pyramiderne og i sin Reife anføre dcm. 
I den meget forte Bcffriv.lst, font forekommer hos ham over Bierget Si« 
nai (/) fortæller han ellers noget, som ikke findes H06 andre; nemlig at Mun- 

A a a a 3 ken e

(d) Corp. Hifi. Byzanr. L. Allatii Symmikta p. 37. Ed, Venef,
(e) Proc. Ca:f I. T. Cap, X UI. Corp. Hili, Byzant, Ed, Parif. 
(/*)  Itiner, Lugd. Batav. 1633. p. 125.
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kene i Klosteret kaldtes Syriani, og at Beboerne talede chaldaisk. Forstaaer 
han dette om Munkene paa Bierget eller Indbyggerne i Egnen af Sinai? De 
forste cre som bckiendt Grceker eg de sidste Araber. HvorlcdeS kan han da sige 
euren om hine eller disse, at de talede chaldccisk? et Sprog, hvorom han dog 
burde vrrrct i Stand til at domme. Har han maajkee ved chaldaisk forstaaet 
Syrisk, da endeel af de Munke, som opholde sig i dette Kloster, vare syriske 
Munke ? Har disses Antal paa den Tid, da Benjamin var der, vævet det 
storste, og deres Sprog alksaa meest bleven talt? Har maaffce det Navn Sy
riani ogfaa heraf sit Udspring? Dette tillader mitAicmeed mig ikke her n«r- 
mere at undersege. Imidlertid har jeg dog ikke aldeles med Taushed villet for- 
biegaae denne Omstcrndighed.

§. 6.
I den Samling af Pillegrims-Reiftr, fom sorer dcn Titel: Reise« 

Buch des heiligen Landes (§), forekomme 9 Reiser, som ere giorte til 
Bierget Sinai, hvoraf de celdste ere den, fem Johannes de Montevilla, 
cn Engellrender, foretog sig i Aaret 1320 (h) og endnu en anden af Rudolph, 
Kirkeherre til Suchen i Westphalen, i Aaret 1336 (/). I alle disse Reiser 
findes ikke et Ord om nogen Inscription i Arken eller paa Bierget. Uden Tvivl 
baade fordi den Vey fra Jerusalem til Sinai ikke varden rette for at opdage 
disse Inscriptioner; Men ister, fordi de intet bekymrede sig derom; fordi man 
i disse overtroiske Tider meere segte Rcliqvier end Antiqviteter; meere at tilfred
stille en overtroisk Andagt end en lorrd Nysgierrighed.

§. 7*
De som i det 17de Aarhundrede have bessgt Bierget Sinai, og s for- . 

tiene at mcrrkeS, ere folgende. 1) Den rommerffe Patricius Petrus della 
Valle, som har reist i Egypten i Aaret 1616, har vceret paa Sinai Bierg, 
og siger: At han fandt paa adskillige Steder i Orken meget gamle Bog« 

staver

(g) Franks, am Mayn 1609. 2 Theile Fol.
(/j) P8g. 759-
(i) Pog- 8lZ-
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staver indgravede i Stene, som ingen knnde lwse eller forstaae. AL 
han holdt for, at de vare fra Jsraeliternes Tider, og det giorde ham 
ont, at han ingen Afskrift tog deraf. Folgelig vare Bogstaverne ikke ukien« 
delige eller ulcesclige; Men det som della Valle kalder, at ingen kunde lasse 
dem, vil allene sige saa meget, at Carakterene vare ham og andre aldeles ube- 
kiendte (k) . 2) G♦ Chrifioph. Neitzfchitz reiste i Aarene 1630. og fol« 
gende. Han beskriver iblant alle de celdre Reisebeskrivcre rigtigst og fuldstcrn« 
digst Bierget Sinai, og siger: at i den Have, som laae ved St. Elias 
Kapel / var en stor rod Steen , hvorpaa Israels Born have gravet 
ebraisk (Z) . 3) Tevenot ncevner nresten alle de Steder og Merkvcerdig- 
Heder, som de andre Reisende tale om; men ikke et Ord om nogen Inscription, 
som fandtes i Arken eller paa andre Steder. Han reiste i Aarene 1633 og fol
gende (7//). 4) Moncony har reist nersten paa samme Tid fom Theve- 
not. I sin Reife til Bierget Sinai (n) taler han om store Stene,paa hvilke 
Bogstaver og hele Linier med Skrift og paa de storste 8 a io Linier ere at losse, 
som han meener ikke at vcere indhugne med Mejselen, men indgravede med 
Skeevand i Henseende til Bogstavernes forskiellige Farve fra Steenen. Han 
siger paa samme Sted, at Bogstaverne vare ikke ukiendelige men temmelig ny
delige; men om det var latinffe, grcrffe, ebraifke, arabiske eller hieroglyphiffe 
Bogstaver, kunde han ikke bestemme, da hans Araber ikke gave ham Tid til at 
aftegne dem. Moncony maae have skrevet dette saa loselig hen uden Efter
tanke; thi den som har Tid nok til at kunde tcrlle Linierne og at underfoge, paa 
hvad Maade Bogstaverne'ere indgravede i Steen, maae ogsaa, dersom ellers 
ikke hans Uvidenhed er akt for stor, kunne adskille faa bekiendte Carakrerer som 
de anførte fra hinanden. Han kroer, at disse Infcriptioner ere indgravede af 
Israeliterne til Erindring om Manna.

§. 8>

(k) Den tydste Oversattelse Genev. 1674. Fol. 1 D- pag. 120.

(/) Merkwürdige Reisen heransgcgeben von G. Vettern Magdeb. 175z. 4to p. 167, 

(m) HanS Reise er trykt Paris 1689. 8vo 5 Vol.

(«) Den tydste Oversættelse Leipzig og Augsb. 4to p. 1024.
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§. 8-
I bet jgbe Aarhundrede synes de Reisende ar have meere henvendt deres 

Opmærksomhed paa disse Inscriptioner; Omendffisnl man ikke uden Forundring 
kan see nogle af de forste enten aldeles at forbigaae dem med Taushed, eller 
qandffe leselig at berore dem. Egrnond og Heyman , hvoraf den sidste 
har reyst i Aarene 1700 til 1709. og den forste fra 172011(23. (o), sige (’lot(p), 
At de ved Bierget St. Catharina fandt nogle Steene med Jnscriptio- 
ner af ubekiendte Bogstaver, som man holdte for meget gamle og 
skrevne af Jsraeliterne selv ; og Paul Lucas, som reiste i Aarnie 1714. 
og folgende melder ikke et Ord derom (q) . D. Shaw, som ellers har leve
ret os en af de beste og ril Bibelens Oplysning mecst tienlige Rcifer, siger 
intet videre (r); end at han var ikke saa lykkelig at see den beromte In. 
scription, som man stger at vcrre indgravet i Klippen, og som han 
ligesom Moncony troer at vcrre sat der til en Erindring om Manna. 
Aa ret af Shaws Reise til Sinai kan af hans egen Beskrivelse ikke med Vis
hed bestemmes; Dog er den formodentlig ff'eet imellem 1720 og 30. Da D. 
Shaw paa denne Reise siet ingen Steene med Inscriptioner har fundet, eller 
raler om, som dog andre Reisende har anmcrrket, synes blot Mangel af Op
mærksomhed og Undersogelse hos ham at have foraarsaget denne Tavshed, og 
altsaa kan den heller ikke blive noget svcrkkende BeviiS mod disse InscriplionerS 
Virkelighed.

§> 9-
Den forste Reist, fom toler om et Gebel el Mocateb eller Jnstrip- 

tions-Bierg, ev den, som Biffopen af Clogher har udgivet under Titel: A 
Journal from Grand Cairo to Mount Sinai and back again 
Lond. 175 3- 8V0- Denne blev i Aaret 1722 foretaget af Frauoscaner« 
nes Forstander i Egypten i Scrlffab as trende KiobmKNd og trende Misstvnai- 

rer,

(0) Deres Neise er udkommen paa Hollandsk , Leid. 1757. 2 Vol. 4to.
(p) 2den Vol. pog. 180.
Gj) Hans Neise er oversat paa tydsk og trykt Hamb. 1721. 3 Tom. gvo.

(r) Shaw’s Travels Lond. 1738, FqI, pag. 350. 
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tut, oti indeholder (s) folgende mcrrkelige Sted: „ Da Vi vare Fom 11C Ild 
ff fra Faraus Bierge fandt vi cn stor Slette, som var omringet med 
f/ Hsye. Hos Foden af en af disse udhvilede vi os under vore Talte 
„ indtil henimob Kl. halvgaaen Elleve. Disse Hoye kaldes Gebel el 
ti Mocateb, eller Inscriptions Bierget; Thi saasnart vi vare komne 
tf ud fra Faraus Bierge, gik vi i en Times Tid adskillige andre forbi, 
„ hvorudi vare indgravne gamle ubekiendte Karakterer. De stode paa 
H nogle Steder 12 ellcr 14 Fod hoit fra Jorden indhugne i den haarde 
„ Marmor Klippe, og omendffioitt vi havde i vor Scrlffab Personer, 
„ som forstode det arabiffe, graffe, hcbraiffe, syriffe, coptiffe, la- 
„ wisse, armeniffe, tyrkiffe, engelffe, lllyriffe, tydffe og bsmiffe 
,,^-prog, kiendte ingen af dem bisse Carakterer, som dog med den 
„ storste Flid ere indhugne i den haarde Klippe paa et Sted, hvor der 
„ er hverken Mad eller Drikke at bekomme." Harmar har allerede i 
sine famlede Anmerkninger til Bibelens Oplysning af Reifebeffrivelfer (£) er
indret det Fornodne imod Forfatterens Optegnelse af de nyere og Europcriffe 
Sprog, som her ikke kunde sinde Sted (zz) . Imidlertid synes intet med 
Grund at kunde indvendes mod Sandfcrrdigheden af denne Beretning, da 6 
Personer have vceret Hienvidner dertil. Jeg bor ikke her forbiegaae en Om- 
stcrndighed, som Prof, von Haven i sin holdte Journal paa Reisen fra Cairo 
til Bierget Sinai, som tillige med hans ovrige esterladte ffrevne Anmærknin
ger, det Kongl. Haand-Bibliorhek tilhørende, for ncervcrrende Tid ere hos mig, 
forrceller, og som ikke lidet tiener, enten til ar bestyrke den sidst anførte Beret
ning, eller til at fremstille et nyt, og i denne Sag ikke ubetydeligt Vidne. Prof.

von
O) Pag. 45-
(t) Den sidste forbedrede Udgave under Titel: Observations on divers Paflages of 

Scripture — i liti (hating by Means of Circumftances incidentally mentio
ned in Books of Voyages and Travels into the Esft, Lond. 1776. gvo. 
Hr. Prof. Faber har oversat den fsrste Udgave Lond. 1764. under Titel: 
Beobachtungen über den Orient ans Reisebcschreibnngen, Hamb. 1772—75. 
2 Vol. gvo. Forbedringerne, som findes i den sidste Udgave ere siden komne 
ti! i den zdie Deel, som er trykt Hamb. 1779. Det er af den tydffe 
Ovcrssttclse jeg har betient mig.

(«) 11 Theil p. 133, 

tlye Saml. II. L>. Bbbb
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von Haven siger: at en Aleppiesk Kiebmand kort for deres Afrejse fra Cairo 
fortalte ham; „ at han ougefar for 40 Aar siden havde giort en Reise til Klo- 
„ fleret, paa Bierget Sinai, nd i Salskab af en Franzos, en Pater Capuciner, 
„ en Pater Jesuit og en Engellander ved Navn Koch, som boede i Cairo og 
„ der drev KioLmandffab; at han med de andre havde paa deres Tilbagereife 
„ forlangt af deres Araber, at de skulde fore dem til Gebel el Mocateb og 
„ til Hamam Pharoun, som begge laae sydlig fra den lige Vey til Kloste- 
„ ret; at de ogsaa havde faaet begge Deele at fee; at Bogstaverne eller Jn- 
„ scriptionerne havde syntes dem at vare armeniske, eller at ligne de armeniske 
„ Bogstaver; at der havde varet en 30 Linier over hverandre hist og her paa 
„ Bierget; at det havde varet en halv Dags Reise, og at de ogsaa havde feet 
„ Grotter i Biergene. Paa det Sporsmaal, som von Haven giorde ham, 
„ hvor hoit Jnscriptionerne kunde vare fra Jorden? svarede han, at de vare 
„ ohngefar 3 eller 4 Alen hoiere oppe end Stedet, hvor man kunde gaae og 
,, lafe dem/*  Noiagtigere Efterretning undskyldte han sig for at give, da hans 
Hukommelse var fvag, og han fra 40 Aar siden ikke kunde erindre sig alleting 
faa tydelig. Da dette, font man af Journalen kan fee, er skrevet 1762, tref« 
fer «allen den Aleppieske Kiobmands Reise ind i det samme Aar fom den af 
Biropen af Clogher udgivne Reife blev foretaget, nemlig i Aaret 1722. Snart 
skulde man derfor falde paa at troe, at denne Alcppieske Kiobmand var en af 
de i ovenmeldte Reise omtalte; dersom ikke i Beretningen om det øvrige Reife« 
S al skab herskede en Forskiel, som falder temmelig tydelig iAine: Skulde 
vel den Aleppieske Kiobtnand have udelnkt af sit Reife-Salskab den fornemste 
deraf, nemlig Missionairerues Forstander eller Prefetto, fom han kaldes i 
Egypten, font egentlig forestod Reifen og i ommeldte Journal har beskrevet 
l»n? Dg skulde vel Forfatteren af Journalen igien have udelnkt den, i den Alep
pieske Kiobmands Beretning, omtalte Engellander Koch ? Men endnu en an
den vafentlig Forskiel findes der i samme Beretning, som gier, at man ikke 
kan holde det for en og den samme Reise. Den Alcppieske Kiobmand siger, at 
han og hans Reife-Salskab holdte for, at Bogstaverne i disse Jnscriptioncr vare, 
eller i det mindste, lignede de armeniske Bogstaver. Dette taler Journalens 
Forfatter siet intet om, men anfører tvertimoi) iblant de Sprog, fom deind- 
gravne Bogstaver ikke lignede, ogsaa det armeniske. Vi kan altfa« uden Tvivl 

med 
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med god Grund ansee den aleppieske KiobmandS Beretning som et nyt og be
tydeligt Vidnesbyrd om, ar der gives virkelig er Gebel el Mocateb, og at 
det er der samme som det i den engelske Journal omtalte. Thi den forskiellige 
Maade ar ansee Bogstaverne paa, og udsinde deres Liighed med andre i faadan 
en Frastand, beroer saa meget paa enhvers Forestilling, at man deraf ikke kan 
giore nogen Slutning til Stedernes Forffiellighed.

§. IO.
D. Pocock , Bissop af Ossory, har reist i Aaret i^g^. og folgende. 

Han raler i Beskrivelsen af stn Reise ril Bierget Sinai (V), om en Dal, som 
han kom ind udi, hvor han paa en stor Klippe, som laae i Dalen, blev vaer 
nogle Inskriptioner af samme Slags, fom han siden fandt paa Bierget Sinai. 
Det heder videre, naar han har talt om Jnscriplionen paa den Steen, fom lig
ger en f Miil Vesten for Klosteret (<r) , hvilken ogsaa Kircher i sin Pro- 
doreis Coptic, har aftegner (y) : „Der findes hist og her paaKlippen saa- 
„ vel blandt disse Bierge, som paa Veyen derhen, en stor Mcengde Inscriptio- 
„ ner med gammel Skrift. Jeg har afskrevet adskillige, og bemcrrket, at de 
„ ikke vare indhugne, men at man kun havde giert Granit-Steenen, formedelst 
„ en vis Materie, lysere. Thi hvor Sreenen var afstodr, kunde jeg see, hvor- 
„ ledes Materien havde trangt sig ind i Sreenen." Ved ar underfsge disse In- 
fcriptioner, hvoraf D. Pocock har leveret adskillige Prover (2); Ved at 
lagge Marke til Stedet, hvor de fandtes, og Maaden, hvorpaa de vare an
bragte paa Sreenen, synes det ar vare klart, at Pocock ikke har fundet det 
rerre Gebel el Mocateb, thi 1) fees det let, naar man sammenligner de 
Inscriptioner Pocock har aftegnet, med dem, som Montague (a) siden har 
leveret, ar Infcriprioncrne maae vare forskiellige; da de hos Pocock baade 
tre meget kortere, Karaktererne temmelig forskiellige, og hos Montague 

Bbbb 2 hist

(v) I den kydfke Qoerssttelft under Titel: Beschreibung des Morgenlandes, Erlan« 
gen 1754. 2 Vol. 4to pag. 227. 1 D.

GO Pag. 236. i D.
O') Prod, Copt p. 204.

(r) Dcil tydike O^crscrlcclse T D» p. 236. 54, 55, Kobbertavle.

(«) Philof, Transad. Vol. LVI. p. 56.
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hist og her blandede med Afbildning af Mennesker og Dyr, da derimod i Po
co cks Skristpreve findes ingen. 2) Har Pocock fundet sine Infcriptioner 
i Hebrons Dal, Montague derimod saavelfom Forfatteren af Journalen i 
en stor Dal, indfluttet af Brerge, ved Udgangen af FarauS Dal. 3) Beskri- 
ver Pocock dem, som saadanne, der ikke med Mejselen vare indhugne i Klip
pen , men Drevne derpaa,ved en vis flydende Materie, fom troengte sig ind i 
Stecnen. Forfatteren af Journalen derimod siger, at de vare iudgravne, og 
Montague , som endnu noiere havde undersegt dem, siger udtrykkelig (Z?) : 
They were not ftained upon the rock. d. e. stcenkede eller med en flydene
de Materie anbragte paa Klippen, fom de øvrige, hvilke han hidindtil havde 
feet, men de vare iudgravne derndi, og paa et andet Sted (f) , hvor han be
skriver Caraktererne endnu nøjere, heder dot: De ere hemnwd 6 Tomer 
lauge. Marmoren er hvidagtig, paa somme Steder rodlig eller kiod- 
farvet. De ere indgrav-te med et spids Instrument; thi man seer i 
Grunden deraf runde Marker af sammes Spidshed. Montague 
synes og fa a at have holdt for, at de Infcriptioner, som anføres af Pocock, 
ikke ere iblant det sidste Slags, da han siger (^) , at han, efterår vare kommet 
forbi Mahomeds Steen kom til en smuk Dal, hvor han fandt hist og her ad
skillige korte Infcriptioner—ftained on firme parts of the mountains. 
af det Slags paa Bierger Sinai og ved Meribah, som Biffopen af Ossory 
har antegnet. Hvor meget er det ikke i Henseende til Visheden og Noiagtig- 
heden af disse Infcriptioner at beklage, ar den lcrrde D. Pocock efter al For
modning har forfeylet dette Sted; og det er besynderligt, at baade han har kun
der forfcyle famine, og at Biskop Clayton ikke med et eeneste Ord har er
indre! det, eller neevnet ved denne Lejlighed Pococks Reise og de Skriftprs
ver, som han Har leveret, da han dog ved den ommeldte Journal paa adskil- 
lige Skederi sine Amncerkninger anfører hans Reife, og siger paa den aller
første Side, at D. Pocock har p. 147. i den første Deel af hans Reife ralt 
•m denne Journal. Man feer deraf tydelig nok, at Biskop Clayton selv 

ikke

(b) Philof. Transact, Vol, LVI. p, 50.
(c) P. 56.
(H Pag. 48.
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ikke har anseet de Inskriptioner, som Pocock har fundet, for de samme, som i 
Journalen ere bedrevne.

§. II.
Ikke meere hcrkdig, end Pocock, have vore Arabiske Reisende vcrret,fom 

foreloge en Reise fra Caico til Bierget Sinai i Aaret 1762. for at efterkomme 
den kongelige Instrux, der paalagde dem noie at underrette sig om disse Inskrip
tioner og aftegne samme. Hvorvidt Hr. Prof, von Haven , hvis Fag som 
Philolog dette egentlig var, herudi har opfyldt sin Pligt, sees best af den skrevne 
Journal, som han har holdt paa sin Reise; hvoraf jeg, da den er alt for om# 
stcrndelig i andre smaae og ubetydelige Ting, blot vil uddrage det, som angaaer 
de Jnscciplioner, hvis Opdagelse og Aftegning var el saa vigtigt Oiemed af 
deres Reise. Prof, von Haven forkuller, at Reise-Selffabet, da de vare 
nogle Miile fra Cairo, i Sancke, paa Veyen til Suez, saae nogle Hvide Sand
bjerge liggende Nord-Nord-Ost, som deres Araber kaldte Turbet el Jehud, 
d. e. Jodernes Begravelser, og at der, efter Araberens sigende vare Grav- 
sieene med Inskriptioner. Uagtet ingen Reisende, saavidr mig er bekiendt, har 
anmcrrket dette, undtagen vi ved denne Lejlighed vil erindre det ovenanforte 
Vidnesbyrd af Epiphanias Hagiopolita , forforme dog vore Reifende 
ncrrmere ar underfoge samme Bierge, som ikkun laae 2 Miile afsides, og over
lod, som Prof, von Haven siger, dette til andre Reisende efter dem. Siden 
mcerkede de intet til Inskriptioner, forend de kom til Gebel el Mocateb : 
Det er her fornodent, at jeg anforer Journalens egne Ord, paa dct man desto 
tydeligere kan fee Forffiellen imellem den Beskrivelse, som Prof, von Haven 
gror over dette Bierg og den, fom andre Reisende have giort. ,, Endelig kom 
„ den Dag, heder det, som ffulde oplyse os om Gebel el Mocateb. Vi 
„ rede bort paa vore Dromevarier om Morgenen tidlig med den ene af vore 
„ Schacher, fom havde hiemme ved dette Bierg. Thi heromkring boede 
„ Bornene af Leghat, til hvis Stamme han horte. Et par andre Araber 
„ giorde oö Scelffab i Haab om at vinde noget, og siden komme flere. Kl. 7. 
„ ankomme vi ved Foden afBierget; hvor vi maatte stige af, og efterlade vore 
„ Dromedarier. Vi vare komne igiennem adffillige fmaae krumme Dale, som 
„ paa begge Sider havde en graae, snart ogsaa en blaaeagtig Sandsteen. Vi

B b b b 3 „ saae 
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„ ff.ar Biergek for os, som vi ffulde bestige, og fa ae endnu ingen anden Slags 
„ Steen end bemeldte Art Sandstene. Vort Haab begyndte ak vanke. Det 
„var ingen Steen, som var beqvem til Inscriptioner. Vi bestege Bierget 
„ ffa 7i til Kl. 92 i to fulde Timer. Der var meget stellt. Der gik ingen 
,, Vey eller Fodstie, og vi maatte springe af en Steen paa den anden, eller klyve 
„ op ved Siden af Precipicer. Da vi vare komne op, faae vi hist og her no- 
„ get langt fra os adskillige Steene oprettede, som vi ansaae for Begravelsers 
„ Mrndetegn. Bicrget var bredt oven paa, ffient ujevnt, og havde maaffee 
„ en Times Gang eller meere tvert over. Da vi komme bedre frem, funde vi en 
„ lidcn Grotte, som efter al Anseelse var udhuggen i Klippen, og strap derefter 
„ en starre Grotte, som var 17 til 18 ordentlige Skridt i Lcengden cg 12 til 14 
„ i Bred en. Den var af en heel uordentlig Figur eller Omkreds, og blev 
„ understottet af to Pilastres, fom vare tilhugne af Klippen selv, cg havde 
„ maaffee hver et par Alen i Omkreds. Längere frem kom vi til de forbemeldte 
„ Gravstene, og fandt paa et Sted flere tilsammen end vi langt fra kunde see, 
,,men de vare kastede overende og ssnderbrudte. Nogle as dem, som endnu 
„ stode oprettede, havde Inscriptioner, men hieroglyphiffe. Den siorste Deel 
„ af disse Hieroglypher vare af Tidens Wlde udflettede, eller fordærvede. Saa- 
„ ledes var det beffaffen med alle dem, som vare kuldkastede. Iblant 8 eller 
„ 9 Steue, som^endnu stode oprejste vare der neppe 4, som havde en heel reett 
„ låselig eller kiendelig Side af dens Hieroglypher. Esterat have talt noget 
meere om disse hieroglyphiffe Steene, som ere de samme, hvilke IustitSraad 
Niebuhr taler om i sin Rejsebeskrivelse (e) heder det: „ Vi spurgte Araber- 
„ ne, hvor de mange Skrifter vare, og saae os om efter andre Bierge og Dale 
„ for der at opdage de lange og store Inscriptioner. De svarede, at delte var 
„ alt, og spurgte med Forundring, om dette ikke vare mange Skrifter? Kort; 
„ der var intet meere at see eller opsporge. Vi maatte sperge vore egne og andre 
„ Araber saa meget som vi vilde, saa forsikrede de os alle, ak de intet andet 
„ Gebel el Mocateb i hele Arken vidste af at sige, end dette. Vi have 
„ siden heller ikke paa den hele Reise kündet cpfperge noget andet Vierg, som 
„ bedre fortiener dette Navn." Prof, von Haven ytkrer siden sin Tvivl;

om
(f) Beschreibung von Arabien , 1 The il pag. 402. 
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em han og hans Reise-Scetskab virkelig har fundet det rette Bierg elfer ikke, og 
grunder denne Tvivl fornemmelig paa den Aleppieske Kiobmands Beretning, 
som oven for er anfort, omendffiont han urigtig troer, som jeg tilforn har be- 
viist, at hano Reise var den samme som den af Biropen af Cloghcr udgivne. 
Hr. IusiitSraad Niebuhr tvivler ikke om, at de jo ere blevne bedragne af de 
Araber, ssm ledsagede dem, men fortaller i Beskrivelsen over ScrlskabetS Reise 
til Bierget Sinai, som findes i den iste Deel af hans Arabiske Reises/) 
at deres Araber, som vare as den Stamme Leghad, forde dem op paa et Bierg, 
der tilhorte deres egen Stamme, for at vinde Penge for Tilladelse at copiere 
Inscriptisnerne; og der var det, at det omtalte Begravelses Sted fandtes.

§• 12.

Edvard Wortley Montagu som reiste' efter dem, har vceret' meer« 
lykkelig. Han leverer ei allene i det Brev, (foni er indrykket i Philofophical 
Transactions i det §6de Bind, Skriftprover af de ubckiendte Karakterer, 
som han fandt der, hvor han troer Gebel el Mocateb er beliggende, men 
han beskriver Stedet, hvor de fandtes, saaledes, at man neppe kan tvivle om, 
at han jo har truffet det samme Sted, som der i den af Biskopen af Clogher 
udgivne Journal tales om. Thi efterat han har ncevnet adskillige korte In- 
scriptioner, som han fandt hist og her strodde paa Klipperne, forend han kom 
ril Faraus Dal, og hvorudi Bogstaverne vare overeenstemmende med dem ved 
Bierget Sinai og Meribah, som Pocock har antegnet, fortceller han, at 
efterår vcere kommen igiennem en sier Dal, som laae mod Vesten, og Begyn
delsen af en anden Dal, fom var endeel af Arken Sin, der skiller Faraus 
Bierge fra dem, som gaae langs Kysten, saae han forst en liden Klippe for 
sig mcd indhugne ubckiendte Karakterer, og strax derefter, da de kom ind i en 
stor Dal, saae han alle de Klipper, som indstuttede den Vestre Side, skiulte 
mcd Karakterer. Dette er, legger han til, hvad man kalder Gebel el Mo
cateb eller Inscriptions-Bierget. Montagu tvivler altsaa ikke selv om, at 
han jo har funder det i Journalen omtalte Bierg, og den Overeenstemmelse, 

som

(f) Pag. 209—254. 
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fom findes imellem hang, Journalens, og den Aleppieske KiebmandS Bsretnin- 
ger, viser temmelig tydelig, al han virkelig har sundet det (g) .

§. IZ.

Efterat jeg saaledes har opregnet de fleste og betydeligste Vidner i denne 
Sag , synes deraf med Grund ar kunne uddrages folgende, a) At faa mange 
Skribenteres Taushed, font felo har reist til Bierget Sinai, ingenlunde kan 
fveekke drsse Infcriplioners Vished; da decks Uvidenhed og Skiodeöloshed; 
deels dsn forskiellige Hensigt af deres Reift; deels de adssillige Veye, fom de 
have taget; deels den store Vanskelighed, som var forbunden med at finde sikkre 
Veyledere til disse Steder og aftegne det, som fandtes, har hindret dem fra 
at melde noget derom. Paa nye at anfsreBtviftr herpaa, anfter jeg for over- 
flsdigt, da de ligge lydelig nok i endeel af de ommeldte Reifer, og ere i sam
mes Bedommelft allerede berorte. b) At de Inskriptioner, soul i disse Reifte 
tales om, ere af saa forskiellig en Beskaffenhed; at man nsdvendig, naar der 
u«vneö Inscriptioner paa Bierget Sinai, maae giore Forskiel imellem de aldre 
og nyere; Imellem dem, fom findes paa enkelte Stene, og dem, som staae paa 
Siderne af Klippen selv; imellem dem, som ere skrevne med bekiendte, f. Ex. 
groedske, arabiske eller ebraiske Bogstaver, og dem som ere skrevne med Carak- 
tcrer, som endnu hidindtil ere ubekiendte; imellem dem, som hist og her ere 
siroede paa Bierget, og med en flydende Materie anbragt i Stenen, hvorom 
Moncony og Pocock tale, og dem, som i hele Linier over hverandre 
findes indgravne i Klippen ftlv; af hvilket sidste Slags Jnscriptionerne ere paa 
det saa kaldte Gebel el Mocateb. Og c) at det ovenanfölte Vidnesbyrd 
ikke kan ncrgtes , at jo delte Sted virkelig findes. Efter altsaa, at have besva
ret det ferste Sporsmaal, skrider jeg nu til Besvarelsen af det andet, som er: 
Kan man med Gmnd formode; at de Inscriptioner som findes paa 
dette Gebel el Mocateb, ere vigtige?

Dette er ikke sia let afgjort. Paa saa manglende, saa Utilstrækkelige 
Underssgelftr af disse Inscriptioner, som hidindtil ere anstillede, ar grunde nogen 

Meening

(gj Phil. Transact. Vol. LVI. p. 50, 
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Meening og forsvare somme er vanffeligt. Jeg vil derfor forst undersege an
dres Tanker derom, og dernæst vove ar fremsatte mine egne.

§. 14-

Nogle have formodet, at disse Iuscriplioner kunde vcere fra Jstaeliter« 
HeS Tider og Levninger af deres Reise tgiennem Sinai ^Zrken. Paa denne 
Monde blev deres Underfsgelst hoist vigrig baade for det hebraiske Sprogs 
Skyld, hvis allercrldste Bogstaver ikke meere haves, og tillige for Indholders 
Skyld, som knude maaffee vcere Erindringer af en eller anden vigtig Tildra
gelse, og overalt blev det et af de arvrerdigste Monumenter for de bibtlffe Old*  
Sager. Iblanr dem, som ere bekiendte for at have haft denne Meening , ee 
Co fmas Indicopleuftes uden Tvivl den forste. Han kalder paa ovenan- 
forte Sked (/-) de Bogstaver, som vare ffrevne paa de fra Klippen i Sinai 
Orken nedfaldne Stene, eller som fandtes i Jodernes Huse, Ebcaiffe, og siger, 
ar nogle Joder, som havde lcest dem, sagde ham, at Indholdet, deraf var: 

At i det eller det Aar i den eller den Manned var af den esser den 
Stamme giort en Reise re. Disse Jnscriptionec ffulde Israeliteme have 
forsterdiget i Orken for at eve sig i den Skrift, som de forst havde lcrft ved Lo
vens Givelse paa Sinai. Cum autem, saaledes lyde hans egne Ord, 

(criptam a Deo legem accepiHent, ibi primum literas edidi
cerunt &c.; og siden heder det: Illi vero, utpote qui nuper literas 
edidiciflent, frequentius fcribebant, & literas multiplicabant, 
ita ut ifthæc omnia loca literis Hebraicis infculptis plena fint 
0. f. v. Montfaucon gier her ei allene den rigtige Anmærkning imoD Cofmæ 
Meening; at Jsraeliterne ftrst ved Lovens Givelse paa Sinai ffulde have l«rt 
at ffrive deres Sprog; At Mosts, forend Loven blev givet paa Sinai, fa aer 
den Befaling af Gud 2 Mos. B. 17 Cap. 14 V. Skriv dette til en Ihukom
melse i Bogen; og ft tg det til Josva ; at jeg vil visselig udflette Ama» 
leks Ihukommelse af Jorden. Og aftfaa maae Skrift iblant dette Folk 
allerede for den Tid have varer brugelig; Men han troer ogsaa, at de Inskrip

tioner,

(b) Colleél, Nov. Pair. Tom, p. ir.

IT7C Saml. IL 25. Cece
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tioner, fom her Cofmas taler om, ikke kan henfores fil Jfraclikernes Tider, 
og at han af Jodernes Foregivende har ladet sig bedrage. Saa meget synes 
mig, at man med Grund kan udlede af denne Cofmas Beretning; At han 
ikke felv har varet i Stand til at lasse og forstaae de Inskriptioner, font han 
fandt, og at han herudi har forladt sig, deels paa den Fordom, fom han selv 
stod ndi om samme; deels paa Jodernes Forsikringer. Thi ffulde Bogsta
verne i disse Jnscriptioner vcere Ebraiffe, maatte de enten vcrre af de allerceldste 
fra Moses Tider af; og disse vilde i nogle 1000 Aar gandffe vift vceret blevne 
faa forandrede, at hverken Cofmas eller Joderne havde kundet lcese dem. 
Eller og det maae have vceret de nu brugelig Ebraiffe Bogstaver, som Esdras 
efter det Babyloniffe Fcrngsel antog og egentlig ere chaldaiffe; Og om disse 
Slags Jnscriptioner melder ingen anden Reisende noget, som har vceret paa de 
Steder, undtagen Neitfchitz , fom (;) ikkun siger saa loselig hen, at han 
fandt en Steen, hvorpaa Jscaelirerne ffulde have indgraver Ebraiff, og Mon
tagu, som fortcrller (k), at han fandt en eeneste Inscription ffrevne med ebrai
ffe Bogstaver, og som bestod af to Ord. Altsaa ffulde vi antage, at Cofmas 
har fundet gandffe andre Jnscriptioner end andre Reisende, hvilket ikke er vel 
troeligt. Det rimeligste bliver altsaa at troe, at Cofinas forledet af Joder
ne har antaget disse Bogstaver for Ebraiffe, og at Joderne efter deres Scrdvane 
for at opssge deres ForfcrdreS Mindesmærker har som Montfaucon formo
der, bedraget ham. Imidlertid bliver det dog altid et markvcrrdigt Vidnes
byrd om disse JnfcriptionerS betydelige 2Elde, at de endog i det 6te Aarhundre- 

ikke har kunder låses og fsrftaaes.

§. 15.

Forfatteren af ten Journal, som Bissopen af Ctogher har udgivet, mee- 
uer (7) , at disse ubekiendte Carakterer indeholde nogle Hemmeligheder, og ere 
indgravne enten af Chaldcrcrne eller af andre kcenge for Christi Tid. Man ind
seer let, hvor vaklende denne Meening er, og hvor urigtig et Begreb han har 

giort 
(i) Meikwürd. Nr isen , p. 167'.
(å) Phil, Transaä. Vol, 56, p. 51*
(/; pag. 46.
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giort sig om de chaldaiffe Bogstaver for Christi Tid, fom ere intet andet end 
vore nu vcerende ebraiste Bogstaver uden Tvivl med nogen Forandring, og alt- 
saa maalte den i Scrlffabet, som efter hang eget Sigende forstode ebraifF kunde 
have (aft dem. Viff'open af Ctoghec har i en Nete til bemeldte Sted i Jour
nalen rigtig nok bemcerkec denne Feyl i Henftende til de chaldaiffe Bogstaver. 
Han formoder, cn disse Inskriptioner vare ffrcvne med det gamle ebraisse Al
phabet fra Mosts Tider, som er tabt for os, og fom Jfraelitcrne havde lcest 
paa den Tid, da Loven blev givet paa Sinai, eg i hvis Skrivning de havde 
fegt en Slags Fornoielft ved at anbringe disse Bogstaver hist og her paa Bier- 
get i de 40 Aar de opholdt stg i Arken. Ncrsten skulde man af den Overeen- 
stemmelfe, fom der er imellem hans og Cofinæ Meeuing troe, at han uden 
ot an fore famme dog tildeels har laant den af ham. Harmar, hvis Skrift er 
overfat af det engelle paa tydff af Hr. 9>rof. Faber under Titel; Be
obachtungen über den Orient aus Rrisebeschreibungen (?/) har ved denne 
besynderlige Meening giort den rigtige Anmcrrkning; At det vel ikke er let at 
udfinde, ved hvilken Lejlighed disse Bogstaver ere indgravne i Klippen; Men 
at det har kostet alt for megen Umage at indgrave Bogstaver, som efter Mon
tagus Beretning vare 6 Tomer lange 12 til 14 Fod hoit fra Jorden; ja store 
eg lange In script ioner blot til Tidsfordriv. Han meener derfor med Rimelig
hed, at dette kunde vcrre Gravskrifter enten fra Jsraeliternes Reise i Arken 
eller af andre giennemvandrende Krigsfolk, som der har begravet deres Dode, 
og af disse i Klippen indhugne Carakterer foger han ikke uhaldig at oploft det 
sidste Udtryk af de vanffelige Ord Hiob 19 Cap. 23,24 V. Gid mine Taler 
vare ffrevne! Gid de vare tegnede i en Bog? og med Jern Griffel 
og Blye til evig Erindring indhugges i en Klippe ! (o) Prof. Faber 
har tilfoyet en Note paa dette Sted, hvor han efter mine Tanker paastaaer i 
en alt for afgiorende Tone, at disse Jnscriptioner umuelig kan vocre fra Jfrae- 
liternes Tider og det af tvende Aarsager. a) Fordi Trcekkene i disse Bogsta
ver har ingen Lighed med de Ebraiffe, og b) Fordi der findes ester Egmonds 

C c c cL og

(») H-imb. 1774—79- 3 Vel. 8v0.
(0) 2den Decl p. 133.
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og Montagus Beretning i disse Inscripkioner Afbildninger af Mennesker og 
Dyr; og ere alkfaa blandede med Hieroglypher, fom ikke var tilladt Joderne 
ar betiene sig af. Mod der ferste kan med Billighed indvendes; deels, ar da 
vi ikke metre besidde de crldsteog paa den Tid brugelige Ebraiske Bogstaver, vi 
heller ikke kan af den Ulighed, som er imellem der ncervcrrende Ebraiske Alpha
bet og Caraktererne i de ommekdre Jnscriptioner flutte, at de ingenlunde kan 
vare fra Jsraeliternes Tider. Deels, ar det maae falde den, som fammen- 
kigner begge Skciftprover, let i Hine, at der virkelig i adskillige af Bogstaver
ne er en kiendelig Overeenstemmelfe med den af Montagu tagneCopie. Saa- 
kedes er for Ex. der Ebraiffe STOP temmelig tydelig efterlignede, og Bog
staverne i Jnfcriptionen blot ved meere uevede og ukonstlede Trak forfkiellige. 
Imod den anden af Prof. Faber anførte Aarfag kan indvendes: a) At der 
fom Egmend anfører om Jnfcriptionerne paa Bierget Sinai, ikke kan fores 
herhen, da han blot taler om nogle enkelte Steene ved Bierget St. Catharina, 
hvorpaa vare ubekiendre Bogstaver, men hverken navner Figurer af Mennesker 
og Dyr, ikke heller det Sted, hvoraf Montagu har copierer sin Skriftprsve. 
Omendfkisnt Ridder Michaelis har erindrer imod Jnstirsraad Niebuhr i 
den Recension af hans Arabiske Rejsebeskrivelse, som sindes i hans Orient. Bi- 
bliotheks 7de Deel; (p) At det Begravelfts-Sted, som han sandt, hvor der 
vare saa mange Steene med Hieroglypher, ikke, som Niebuhr formoder, kun
de vaere fra Jsraeliternes Tider, og har med megen Sandsynlighed i den 5te 
Deel af sin Mosaisches Recht (q) beviist, at vel ikke alle Billeder i Almin« 
delighed vare Joderne forbudne, men dog Steene med hieroglyphiske Figurer; 
Saa kan dog Dette Beviis efter mine Tanker ingenlunde gielde imod denSkrift- 
prove, fom Montagu anfører, og heller ikke paa Grund deraf, som Prof. 
Faber meener, nagtes Mneligheden af, at De kan vcere fra Jsraeliternes Ti
der. Thi a) ere disse Figurer saa sparsomme, at ikkun 4 forekomme i hele 18 
Linier meid Skrift, fom Montagu har kopieret. En Maade at ffrive Hie- 
roglypher paa, som faavidr mig er bekient, tingen hieroglyphic Inscriptio» 
forekommer, og altsaa synes disse saa Figurer her mindre at fortiene Navn af 
Hieroglypher eller Billedskrisr, som skulde indeholde Hemmeligheder end^Navn 

af
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af blotte Figurer hensatte maaffee aklene til et Slags Zirat. Derncrft ere disse 
Figurer saaledes uden al Kunst anbragte, at de langt fra ikke ligner de Hiero- 
glypher, som Norden, Niebuhr og andre har aftegnet, og med disse til*  
staaer Montagu selv (r) , ot disse Figurer har intet at bestille, og alksaa 
falder her den Formodning bort, som Faber sammesteds yttrer om en Begra
velse, fom ffulde vatre i Egyptisk Smag ,. fordi her findes, som han meener, 
Hieroglyphs ligesom paa det Sted som Iustitsr. Niebuhr fandt. Og ende
lig er det et stort Spsrsmaal: Om virkelig disse Figurer hore til Inscriptionen 
selv eller ikke. Om de ikke ligefaavel som adffillige af de Arabiffe, Saraee- 
niffe, Grceffe Jnscriptioner, som efter Montagus og andres Beretning fin
des hist og her paa Bierget, kan vcere siden indgravne imekem Bogstaverne af 
andre, og altsaa have en nyere Oprindelse.

§. 16.

Hr. Justiisraad Niebuhr yttrer fine Tanker om disseJnscripiioner pa» 
tvende Steder i sin Beffrivclse over Arabien (r) , nemlig Pag. 96. hvor det 
heder: „Die Innschriften in der Wüste am Wege von Suez nach dem Berge 
„ Sinai sind der großen Erwartung nid}t gemäß, die man sich von ihnen ge*  
„ macht hat. Ich habe zwar keine Felsen gesehen, die halbe Meilen lang be- 
„ schrieben wären, wohl aber verschiedene Innschriften angetroffen, die alle von 
„ der Art waren, welche Pocock vor und Montagu nach mir kopiert ha- 
„ ben. Weil alle diese Schriften, welche mir bloß Nahmen der Reifenden 
„ zu seyn fchcinen, nur auf rauhen Steinen eingchanen oder vielmehr einge- 
„ schlagen sind, so haben meine Abschriften nicht deutlicher werden können als 
„ diejenigen, welche die erwähnte Reisenden abgeschricben haben." Og Pag. 
402. hvor han taler om det Gravsted, som han fandt, hvor de mange Steene 
vare med Hieroglyph r, heder det: „Dieser Berg ist zwar nicht der Gebel 
„ el Mocateb , weswegen wir eigentlich von Suez in die Wüste reiferen. 
„ Er ist aber merkwürdiger als die beschriebenen Bierge, welche andere Rei- 

C c e e Z „sende

(r) Vid. pog. 51.
0) Beschrribuag von Arabien, Copenh. 1772. 4ko.
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„ sende am Wege in dieser Wüste gesehen haben. " Hvoraf vidste vor Reisen
de, at disse Inscriptioner vare meere mærkværdigere end de paa Gebel el 
Mocateb , da han ligcsaa lidet fom Pocock har seer samme? Lod han sig 
maaffce fcrlede, ar fcelde denne usordeelagtige Dom, af den engelffe Envoye i 
Constanlinopel Hr. Potter, som efter von Havens Beretning i sin Journal 
forsikrede, at det ikke var vcrrdt at umage sig til Sinai Bierg, omendffiont han 
ikke selv havde v ceret der, eller og cif Montagu, so ru uden noget videre Be- 
viis siger, at han tvivler om, naar man endogsaa kan opdage disse Inscriptio« 
ners Indhold, al det vilde lonne Umagen. Meget havde det dog ticvret at 
suffe, ihvor ubetydelige endogsaa Hr. IustitSraad Niebuhr troer disse In« 
scriptioner med ubekiendte Carakterer at vcere, ar han havde leveret de Skrift« 
prover deraf, som han vel paa samme Sted lover, men endnu skylder for at 
knude sammenligne dcm med de andres; thi da faa Reisende ere saa gode og 
noiagtige Tegnere som Hr. Niebuhr , og det tillige er klart, at Pococks 
Inscriptioner ere forffiellige fra Montagu’s og Hr. Niebuhrs formodentlig 
ogsaa vilde blevet forffiellige fra begge, havde man tiåret saa meget nærmere 
ved Maalet til at kunde domme baade om InscriptionerneS Forffiellighed og 
Overeeustemmelse og tillige udlede deraf et Slags Alphabet, som ikke nu forme
delst Mangel af, tilstrakkelige Afffrifter kan haabes.

§. 17.
Montagus Gisning om disse Inscriptioner (t} er endnu tilbage. Eft 

terat han forst har forkastet den Tanke, at de ffulde vare fra Isracliternes 
Vandring i Arken paa Grund af de Figurer, som fandtes hist og herimellem 
Bogstaverne, og som MoseS efter hans Formeening ikke vilde tilladt Jsraeliter- 
ne at hugge i Klippen, (en Grund, hvorom jeg nylig har ytkret mine Tanker) 
underkaster han folgende Formodning andres Omdomme: Han formoder, at disse 
Inscriptioner ere fra de fsrste Christne Tider ffrevne af de omvendte Joder, fom 
uden Tvivl har giort nu og da Pillegrimö-Reiser fra Jerusalem til Bierget Si
nai, og at disse Bogstaver vare de sædvanlige ebraiffe Bogstaver i Christi Tid. 
Han beraaber sig paa, at han viiste dem til nogle Rabbiner i Jerusalem, som 

vare
(r) Philof. Transact. Vol, 56. peg, 50, 51. 
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vare nf samme Meeving, og han gior sig Umage for af Bogstavernes Lighed 
at udfinde adskillige Ebraiffe Ord. Endogfaa understettet af de Herrer Rab
biners Bifald bliver denne Gisning altid meget fvag, ja en af de svageste, 
omendffiont den beviser mod dem, som paastaae, at der er ingen Lighed imel
lem disse og de Ebraiffe Bogstaver, at denne dog maae have faldet saavel Mon
tagu som Rabbinerne i Aine. Det som i Særdeleshed svakker denne Mee- 
ning er, deels Ubeviisligheden ja endog Usandfynligheden af, at disse Bog
staver ffulde vetre de Ebraiffe Bogstaver i Christi Tid. Thi er det vel rime
ligt, ar det Ebraiffe Alphabet siden Esrce Tid, som antog de chaldceiffe Ca- 
rakterer, ffulde have undergaaet faa stor en Forandring? og naar er der da 
igien forandret til den Form, som det nu har? Cofmæ Vidnesbyrd i det 6te 
Aarhnndrede, som nylig er bleven undersogt, vil neppe vcere tilstrækkelig ril at 
godtgiore dette. Deels kan der ogsaa mod denne Montagus Meening med 
rette indvendes, hvad Harm ar indvender derimod i de Forbedringer, hvor
med han i Aaret 1776. paa nye har udgiver sit ovenanforte Skrift («) , hvor 
han sporger: Om det vel er troligt, at Bogstaver 6 Tomer lange indhugne i 
drn haarde Klippe og der nogle Alen hsir fra Jorden ved saadan Leilighed fful
de vare blevet indgravne? Skulde disse Pitlegrimes Navne vare i saadan en 
Mangde, at de kunde udgisre heele Rakker af Linier, og Klippernes Sider, 
fom Montagu siger, ffiules dermed? Man kunde endnu lcsgge til. Er det 
troeligr, ar paa den Reife fra Jerusalem til Bierger Sinai ingen af alle de rei
fende Pillegrime siden den Tid ffulde have lagt Mcrrke til disse Infcriprioner, 
naar de ner op vare faldne i deres Vey? Og pleye vel Pillegrime ifcrr i Arken 
ar opholde sig faalange, at faadanne vanffelige Arbeider kan foretages? Har
mar fporger videre, om det ikke er meere rimeligt vel at rillorgge de Reifende, 
som opholdt sig der en gandffe kort Tid en eller anden af de korte Inscriprioner, 
som ffrevne enten med Arabiffe, Saraceniffe eller Grceffe Bogstaver efter 
Montagus og andres Forsikring ikke sige andet end: Paa den og den Tid 
var derr, eller den af det Navn der; Men tillige at adffille dem fra de 
andre indgravede med ubckiendre Carakterer i Klippen, og som enten indeholde 
Gravskrifter eller ere forfattede ved andre betydelige Lejligheder.

§. Ig.
(tt) See Beobacht- über den Orient, 3 Theil pag. 207.
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§- 18-
Skal jeg sige mine egne Tanker om disse Inskriptioner eller det saa kaldte 

Gebel el Mocateb, da er det kortelig disse: At jeg endnu anseer der alr for 
kidlig at fcrlde nogen Dom derover, og enten tillcrgge dem en altfor stor eller 
en alt for ringe Vcrrd. Mine Grunde ere felgende: g) Ere de, som har feet 
disse Inscriptioner, ikkun faa, og Montagu den e nieste, so ni har aftegnet no
get deraf, b) Kan man umuelig af dette Sted allene og uden vidtlsftigere 
Skriftprsver og flere Infcriptioners Aftegning afgisre; enten disse Inscriptioner 
ere fra en og den samme Tid, af ct og det samme Slags, eller og de ere blan
dede. Altsaa var det gandske mueligt, at Inscriptioner af den sterste Vigtig
hed kunde findes paa det famme Sted, hvor de ubetydelige fandtes, c) Ere der 
ntange Omstcendigheder, som gisre det meget rimeligt, at disse Inscriptioner endnu 
ved andre Reisendes Flid og nsiagtigcre Underfegelse kunde blive hoist vigtige 
for oS. Stedet selv, hvor disse Inscriptioner findes. Israelirerncs langvarige 
Ophold i Orken. De adskillige mcrrkelige Tildragelser med dette Folk. De 
betydelige Nederlage, fom baade skeede iblam dem selv eg paa andre, som mod
satte sig dem (#). Den Skik hos de orientalske Folk at forevige noget, som 
var moerkeligt, ved at indhugge der i Steen og i Klipperne felv, hvorpaa vi 
iscrr finde Bcviis i de Steene, fom der tales om 5 Mos. B. 27 Cap. 1—9 V. 
hvorpaa Loven efter Moses Befaling skulde indgraves og overstryges med Kalk, 
formodentlig for at bevare Bogstaverne desto bedre for Luftens og Veyrets An
greb. Alt dette, siger jeg, kan ikke andet end endnu opvakte hoS alle Alder
dommens Elstkere og iscer alle Efterforskere af de bibelske Oldsager, det samme 
Huske, som Biskopen af Clogher har yttret, at de Skeder, hvor disse Infcrip- 
tioner findes, faavelsom Inskriptionerne selv, nsiere end hidindtil er skeed, 
rnaae af andre Reisende underssgeS og beffrivcs.

(x) Og bvortil maaffee det Tyrbet el Jehud tflcr JsderneS Begravelser, som vore 
Arabisk Rusende forssmte at underssge, giver tt Vink.

Kort



5 69

Kort underretning

Om Eger Sognekald
i Aggerhuus Stift i Norge.

af

Hans 8trom -

§. i.

ger er et af de sterste og folkerigeste Præstekald i Norge, fkisnr ikke der 
vidtlsftiaste, da det kun indbefatter tvende Kirke-Sogne, Hoved Sognet

Eger og kct litte Annex Sogn FrskllM, fom tilsammen strcekker sig i Lcengde fra 
VSV til ONO , 3i M'le, og i hpieste Brede 2 Mile. Dcto Folkcmcrngde 
er anseelig og bestred 1769 af 5678 Stale, nemlig 2672 Mandkion og 3006 
Qvindekion. Ak Antallet siden den Tid er temmelig forsget, kan stuttes af 
Commumcanterne, som alkonc i Hoved-Sognet ere i de sidste 10 Aar tilvoxede 
fra 26 ro til 3054, folgelig soregcde wcd 444 Stale. En stor Aarsag til Folke- 
riahcden er denne, at Indbyggerne paa nogle Steder for Tralast Handelen og 
Gav Mollernes Skyld boe samlede i visse Dorper, saasom SSefifofieil as 550 
Stale, Hougsuttd af henad 420, foruden nogle mindre.

2.

Det« Beliaaensied er midt imellem de Byer' Bvagnes og Stromsse 
(tilsammen kaldte Drammen) og Bergstaden Kongsberg, af hvilke de forste 
ligge 2 Mile nedenfor, og den sidste ligcsaa lungt ovenfor Hovedkirken, der 

Uye Saml. N B. Dddd omtrent 
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omtrent ntzgisr Middelpuueten af det helePræstegield. Den store Elv Dram
men, fom lober midt igiennem Hoved-Sognet, giver Indbyggerne megen Nce- 
ring, deels ved Transport til Bergstaden og Jernværkerne, Lecls ved Træe- 
kasten, fom derigiennem nedbringes tik Vejerne. Mene af Bielker gaaer 
aarlig igiennem denne Elv 12 til 16000 Tylker foruden det Tommer, som 
i dette Præftegield skiæres til Vrsder, hvis Tal i det mindste udgior aarlig 
535000. Megen Jernmalm transporteres og igiennem denne Elv fra Vester- 
lanvet eller Christicmfand Stift, til Jernværkerne Hassel oz Eidsfoff, hvor
imod Stangjern og andet gydef Arbeide igien udskibes. Det nyelig paaGrænd- 
serne af dette Prceftegirld anlagde Koboltværk med sine 200 Arbeidere stkal og 
herigienmm have stn meeste Tilforsel.

§ 3*

Situationen er her som paa de fleste Steder t kander en Afvexling af 
Vlerge, Dale og Elver, allene med den Forffiek, at Dalene ere meere brede, 
Elverne t fær Hoved-Elven meere stille lebende, faa man med fmaa Fartoyer fan 
style 2 Mils op, og Viergene, fom paa begge Sider mdflutte dem, mindre 
Hoye og steile end paa ds fleste Skeder i Landet. Derover er dette Sted 
bersmr af sin Smukhed, fom endog af fremmede og udsulaudsks beuudrcS. 
Sse Pres. Fabricii Miss nach Norwegen S. 137.

§• 4-

Om Luftens Vessa ffcnhcd kan jeg ikke sige meget. I de 2X Aar jeg 
har varet her, har man haft stark Varme og Tecke om Sommeren, i sar 1781, 
ra bande Korn og Hoe forbrændte. Samme QI at indfald c ven største Varme 
den 27de Junii, da den paa Fahrenh. Therm, gik tik 84 Grad, ligesom Aaret 
tilforn den 9de og 12 August til 83 Grad. Kulden har ligeledes om Vinteren 
været temmelig stærk, men ingen Tid ft øm end ven iste Jannari i dette Aar 
1782 , da den 9if til 32 Grad nutzer Salis Ammonfø-ci Kulde, fom gisr 
29Z Grad paa Reaumurs Scala, ja paa Ksngsberg steeg den paa Reaumurs 
Therm, ril 32 Grad, Men denne Kulde varede kun kort, og for der meeste

•j ; ' • har
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har man i bett ne Vtuter haft mildt V?yr af V. og S. Mcerkvttrdig er den her 
saa kaldte Field-Tse om Vinteren, da Sneen oste opleer paa Fjeldene, medens 
derer skarp Frost i Dalene, som dog kun varer indtil Nytaar, eller Hell. 3 
Kong, ester hvilken Tid Kulden er (Tørre paa Fieldene end i Dalene. Det 
ferste synes at kunne udledes af de milde Dampe og Vinde fca Soekysterne, 
der stryge over Fjeldene, men kan ikke trcenge ned i Dalene. Til det andet 
kan Solens høyere Gang paa den Tid af Aaret vcrre den største Aarfag.

§- 5-

Jordarten er meget beqvem at frembringe alle Slags Korn-Sorter afHves 
de, Rug, Byg og Havre. Dog faaes og avles meeft af sidste Slags af Man
gel paa ©iøbning; thi da man for den idelige Kiørftl til Biergvoerkerne, maa 
holde mange Heste og følgelig et desto mindre Antal Kiser, nsdes man meeft at 
at b ettene sig af den Soed, som rager ril Takke med den mavreste Jord. Det 
synes derfor, at Skovhugsten fsrst maatte ophore, og Biergvcerkerne nedlegges, 
naar Landet fkulde blive saalcdes dyrket, fom det fortiener. Imidlertid er dog 
Agerdyrkningen her som andensteds i Tilvaxt og Forbedring. Humle- eg 
Frugt-Haver haves vel mangesteds, men med det første Slags gier man sig 
dog ikke ncer den Flid, som i Oplandene, Hvor Humle-Avlingen er bragt i den 
Stand, at mange Aar lidet eller intet indføres deraf til Drammens store Told
sted; Og med Frugt-Haver er Naboe-KaldetLier ulige bedre forsynet. Klok
ken-Urter ere derimod desto meere i Brug, saa der er neppe nogen, som jo 
har en Kaal- og Urte-Have ved sine Huuse. Hamp og Hor saaes og tilFor- 
nsdenhed og eget Brug.

§. 6.
Paa Steenarter og Mineraiier ere faa Steder i Landet saa rige som dette. 

Det overste af Biergene bestaaer af den grove Granit, hvori Qvarh, Felde- 
spath og Gltmmerdelene ere meget tydelig adskilcte; en Steenart, som mig ikke 
er forekommen Nordenfielvs, hvor man i den Sted ikkun har det sædvanlige 
Grander g eller HvNlberg saavel i Heyden, som i det Lave. Graniten er her 
me.st rod, men og hvid og graa. Af den sidste Sort har MonC Paul fen 

Dddd s her 
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Her forfcerdiget ffisnne store Mslkesteene, faavel til sin Oljenwlle, fom til Ko- 
boltvcrrket. Efter Graniten folger Kalkfleelt, hvoraf det inderste af Bierge
ne og de fleste Klipper i det lave bestaacr. I Kalksteenen fees mangfoldige Pe- 
trifacter af Nautilus re&us eller de faa kaldte Orthoceratiter, paa langs 
og paa tverts, ofte ogfaa Crystall-Wbler (runde Kloder, fom indeholde Sparh- 
Crystaller), item de af Linné fa akald te Valvulæ echini (*),  fom altsam
men ankre ffes her paa famme Maade, som i Kalksteenen paa Aland, hvorom 
kan efterlcefts Linnés Alandffa Refa, S. 41,136 og 147» Kalksteenen benyt
ter man sig her ikke meget af til Kalkbrcrnderie, hvorimod man i Affer- 
Sogn 3 til 4 Mile herfra, broender desto meere deraf og giør dette til en besyn
derlig NceringSvey. Paa nogle Steder fees neden for Granit- og Kalkbjer
gene Porphyr og Trap i Mcengde. Den første rsdgraa med bleegredt Feldr- 
fpalh,og den anden rsd, lignende en Jaspis, men dog blødere og følgelig en Jaspis
artig og markialff Leer. Schieffersteen udgior, ligesom Kalksteenen, mange 
lave Biergstrcekninger i Dalene. Paa mange Steder er den kun en grov > 
haard og jernschnffig lapis cotaceus, fom fonderkiles eg bruges med Nytte 
til Steen-Gicrrder. Paa andre Steder er den af blödere Art og tienlig til 
Hvedsteene. Hist og her er den en Schiftus fcriptura atra som kunde 
her ligesom i Sverrig søndermaleS til Sværte, men bruges dog ikke dertil. 
Paa mange Steder ved de alfare Veye er den meget les og fthieffrig og kan 
let hakkes ud. Denne Art kaldes Skallbeeg og bruges til at opfylde og for
bedre Veyene , hvortil den er meget tienlig. Ved Christiania t hvor den lige
ledes falder i Mcengde, ffal den endog føres paa Agrene, hvor derved at 
fmulne, forvandles til ffisn Agermuld. I Schieffersteenen fees ellers ad. 
ffillige Aftryk af Jnfeeler, Pectiniter og andre Ski«l, fom jeg her ikke vil op

holde

(*) Disse fan dvg efter min Meening ikke vart Valvula echini eller Stykker cif Kraft 
bolden (Echinus marinus) fom Linné meener, men blive nok eqentkige Dyr 
af det SkaqS Prof. Briinnik kalder Trilobiter. See Nye Samling af 
Kiob- Selskab. Skrifter iste Deel famt Afbildningen til 392 Side, hvor 
ten nederste Tegning ligner disse nasten i alle Ting. See og Tegningen 
i Linnés Aandssa Steffl Sidt 147.
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holde mig med. Hviid Qvartz-K'iesel haves her god Forraad af, og af saw' 
we benytter man sig nit til Koboltens, ligesom tilforn (da Glaspusieriet var i 
Gang) til Glassets Smeltning. Andre ringere Steenarter gaaes her med 
Flid forbie.

§. 7-
I Henseende ril Erher og Mineralier fortiener ak anmcerkes, at Her 

gives Guld og Sold i Ven her i Kaldet beliggende SkaraGrube, som horer 
til Kongöberg. Den drives vel egentlig paa Selv, men faa ofte Spath« 
Gangene, som indeholde Solvet, igiennemstkicereS eller medes af O.varhen, 
er Selvet gyldig, faa at i Mark Erh gemeenlig indeholder rv Lod Guld og 6 
Lod Selv. De Staffer jeg selv har derfra, viise dette tydelig. I Holte« 
Fields har ligeledes vceret rige Solvgruber, men de ere for neervarende Tid 
indstillede. Af Kaaber-Ertz gives her og Prover,men hvoraf Centneret ikkun 
giver 5 Lod Kaabec og 2 Qvintin Solv. Om det Kaaber- og Blye. haltige 
Iarlsbergfke Solvvark vil jeg her intet melde, men kun sige faa meget, at 
dette Kald indsiuttes af tvende Biergstrakninger, der ere meget rige paa Sslv 
og Kaaber, og hvoraf den nordre hsrcr til det Kongsbergffe, men den sondre 
til det Iarlsbergfke Bergvcrrks District. Paa samme Sondre Side ned til 
Stromsoe Bye, cr den hele Fieldstrakning faa opfyldt med Jern, at de Krea- 
ture, som der gaae i Beed faae Buglob deraf. I det mindste er det en ved
tagen Meening blank dette Steds Beboere, at Sygdommen kommer asGrasset 
paa denne jernagtige Grund, og den megen Iern-Ocher, som legger sig paa 
Bladene deraf. Her ligger Narverud og hoyere op Saasen-JermGruber, 
hvor Erhen brakkes i Kalk og er meget let flydende. Den fores derfra til 
Dikkemark- Hassel- og Eidsfoss- Jernværker. I Nord derfra og hcnved 
overst Ende af Kaldet ligger Hassel-Iernvcerk med sine Gruber, hvor Jernet 
salder kaltbruchigt, og maae forsattes med Vefterlands - Malm (Malm fra 
Christianfand-Skift) og fra Saasen Gruben. Paa forommeldte Sondre Side 
af Sognet ligge endnu trende Gruber: i) Magnet-Gruben, som vel nu 
omstunder ikke drives ordentlig, men hvoraf Naboerne deromkring dog tag« 
mange fkisnne Magnetsteene, som de i sier til de Seefarendeö Tieneste vide at 
sorfardige. 2) En Vlye-Grube ncer derved, som ikke heller er i Brug, 
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siden detJarlsbergskeKaaber- ogVlye-haltige Sslv-V«rk blev nedlagt. Man
ge ere dog af den Meening, ot dette Vcerk burde optages iglen, og ot man 
hidindtil ikke har forstaaet den rette Maade at skille Kaaberer fra Selvet og 
Vlyct. 3) En Kobolt-Grube, som for blev drevet paa Jern og siden for
ladt, fordi Kobolten, som man den Tid ikke kiendte, hindrede Jernets Smelt
ning, men drives nu paa Kobolt, og er belagt wed en Snees Arbeydere fra 
Kobolt-Vcrrket, som ligger omtrent 3 Mile -derfra i Modmn Praftegield. 
AlltN-Schieffer gives i M«ngde, faavek i dette, som Modmn Kald. Den sam
me er af lige Art og Godhed med den, der sindes ved Christiania / hvor Alnn- 
Varket er, men er hidindtil ikke bleven bearbeydet.

§. 8.
Paa jernhaltige, eller egentlig faa kaldte SuurbköNd-Vande er her in

gen Mangel, desuagtet er ingen af dem hidindtil fert i Brug. Paa min 
Prcrstegaard udkommer i en Strikning af et Bessernd en halv Sneeg Vand- 
aarer af dette Slags, udrindende af en tor Sandbakke, og jeg har allerede 
ved Prsver befundet samme Vand gandske fundt og godt, ffiont endnu ikke 
chymisk undersogr det. Dog kommer det meget oveceens med de Suurbrsnd- 
Vaude jeg har fundet Nordenfields i Bergens Stift, hvor jeg fsr boede, og 
som af mig i en anden Afhandling ere beskrevne. Nyelig har jeg fundet en 
Saltvands-Kilde, hvis Salt efter alle de Prover, jeg har kunder anstille, ikke i 
noget vcrftntligt er adskilt fra andre bittre Saltvande, saasom Eger og Seid- 
liher-Vande i Böhmen, og felgelig kan bruges med samme Nytte. Prsver 
af dette Vand tornker jeg ot indsende tilLandhuueholdnings Selffabet for neycre 
ar underssges og bedommes.

§- 9-
Af Jord- og Leerarter har jeg hidindtil inker besynderligt observeret, tt 

Slags graaet og pibet Leer undtage»,, som er afen kiendrlig salt Smag, fkisnt 
Meere uden paa end inden i. Det samme flikkco begicerkig af Kreaturene o- 
«des meget af de vilde Duer, fom sammesteds opholde sig i M«ngde. Dette 
er og Aarsagen, hvorfor den lille Dal, som imellem disse Leer-Bakker formee- 

res,
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ns, kaldes Due Dalen. Sand og Leer ere ellers de almindeligste Jordarter 
her paa Skeder, hvorimod Muld-Jorden er meere rar. Aarfagen dertil er 
nok ingen anden end denne, at hvor Elven nu har sit Leb har før været en 
Fiord eller Arm af Havet, fom da har bragt denne Sand og Leer med sig. 
Til Bcviis vil jeg kun anføre dette, at Sand-Jorden heele 2 Mile op fra El
vens nuværende Udløb er opfyldt af mangfoldige Havffiel, faafom: Myti
lus edulis , Mytilus barbatus, Anomia pacelliformis, Cardium 
edule , Mya truncata, Venus cafina, Nerita marina, Turbo 
littoreus , Buccinum undatum , foruden mangfoldige Tubi verrni- 
culares og store Stykker af Madrepora per tufa, hvorved dette er mær
keligt, at just disse antreffes alle meget hyppig ved Søekysten i Bergens Stift, 
hvor jeg fer boede, hvorimod jeg ikke veed, om de falde ved Ssekysterne her 
i Stiftet (*),  da jeg ey har haftAnledn'mg at underfege det.

§. 10.

Skoven er i dette Præstegield for det meeste udreddet, eller i det mindste 
meget medtaget, ved Anledning af den stærke Udferftk af Træelast, samt den 
megen Veed og Kul, fom bringes til Værkerne. Men ligkfom Skoven har 
aftaget, saa er igien Jorden tU Ager og Eugbund opreddet. Nogen Fyrre- 
og Gran-Skov har man vel endnu, men det meeste fom Her igiennem udskibes 
og paa Sav-Mollerne ffiæres, kommer dog fra Oplandene. Af Lov-Skoven 
betiener man sig, deels til Veed og Kul-Brænden, deels at famle Lovet af til 
Foder for Kreaturene.

§. II.

De mærkværdigste Urter ere Acorus calmus , Acroffichum il
ven fe & feptentrionale, hvilken sidste bruges med Nytte mod Been- 
brud, Alisma plantago, Anchufa officinalis , Aquilegis vulga
ris , Aftragalus alpinus , Bidens tripartita, Carvi i stor Mængde, 

fom

(*)  Ditte er dog troeligk, og ftadfcestes desuden afj Hr, Etat-raad Muller i hour 
Reise igiennem Avre-Teklemarken S- ai.
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fem dog ikke herfra udføres i denMcrngde, fem fra Oplandene , Cichorium 
intybus , Clinopodium , Convallaris (igill. Salom. Chryfofple- 
nium alternif. Cynogloffum officinale , Daphne mezereum , 
Echium vulgare , Eryfimum barbarea , Geum urbanum , fom 
man nyelig har giort saa ffienne Forsøg med i Dannemark , Humulus, dm 
vildvoxende falder her i temmelig Mængde og hsldes for meget ypperlig. Im
patiens noli tangere, Iris paluftris, Lithofpermum officinale, efter 
Flor. Nor veg. rar i Norge, Lyfimachia vulgaris og thyrfiflora , 
Matricaria chamomilla , Ononis non Ip in ofa f mitis , fom herlig 
bepryder Engene, Pifum arvenfe, Prenanthes murale , Rhamnus 
catharticus , Sedum telephium , Setinum paluftre , Solanum 
dulcamara , Spiræa filipendula, Verbafcum thapfus & nigrum , 
den sidste bruges her ligesom NordenfiskdS v»ed Nyrke mod Hoste og Lunar-Sot 
hos Kreaturene. Af GraSarter ere disse meest berømt?: Anthoxanthum 
odoratum , kalder Trydsee Ther, fordi den af nogle drikkes fom en B yst« 
og Mavestyrkende Tbee. Fefhica o vina kaldet Smolve eller Smillie, 
voxer her overalt paa Fjeldene, og fltør Kreaturene overmaade fede; den prusts 
derfor af alle fom den beste Gasart, ikke allene for Faar, men for Heste, Kisev 
og alle Slags Kreakure. D 't fnnme stadfcrster og Gmelin i sin Flora Si
berica. MllfcTlS Iflandicus vorer her paa Fjeldene i Mcengde, og efter 
tn nyelig givet Opmuntring fra det Kongel. Cancellie, arbeyder man nu paa, at 
giere dm meere b kiendt for Almuen, fom ct facra anchora i HungersNed 
at hensiye til, i Steden for den for brugelige stkiont meget ringere Fyrre.Bark.

§. 12.
Af Fiirefoddede Dyr vil jeg kun neme Cervus Alces,Elsdyret, som 

sees her undertiden: LeM(kN, Mus Lem mus , fom uaqtet den st cerke Varme 
i7gE, opholdt sig her den heele Sommer i Mængde. Den Mus terreflris 
som og kaldes Muldvarp, er her ligefaa skadelig i Haverne, fom deu egentlige 
Muldvarp, hvilken sidste dog ikke opholder sig her; maa!?ee ikke heller nogen 
andensteds i Norge. I dens Rede eller Hull r har man fundet en Mcengde 
Carvi'Rsdder, fom den famler til Vint r-Forraad. Alle Sl igs tamme Krea- 
fure holdes her fom andensteds, i feer ssisnne Heste. I Hestestalden har matt 

gierne 
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gierne en Gedebuk, af hvis Ud'dampning Hesten skal trives ves. Disse Kres-- 
ture komme ellers meget vel overmens, og dct er fornoyeligt at see, hvorledes de 
kan lege med hinanden. Dog saa vidt Kongsberg-Bergvcrrks District ganer, 
maae Geder og Bukke ikke holdes for den Skade de gior paa Skoven. Til 
Faarcavl er dette Sted gandsse beqvemt. I feer trives Faarene meget vel paa 
Leerjord, og kun blive ugemeen fecde, endog paa de mavreste Leer-Ekrer (igien« 
lagde Agre), hvor neppe et Grcrsstraa er at fee undtagen en anden liden Mym 
the (Mentha arvenfis) som er dem sar behagelig og narsom. Ordentlige 
Schafferier veed man her ikke af, dog har Hr. Capitain Xolfnyelig begyndt 
dermed. Ellers haves cn temmelig god Art af Faar, hvoraf man forsynes 
vred Uld til egen Fornodenhed.

§• 13-
Af Fugle vil jeg ligeledes kun opregne nogle faa, fa a fo tn Slag-Arnen, 

aldeles liig den Beskrivelse man har over deniNorsseSlssab. Skrifter 4Deel, 
Side 420. hvor den ansees som en Artforandring af Falco Chry fa et: Li 11- 
næi. Rullen (8colopax rulfrcola) her meget almindelig, vt den enten 
overvintrer eller sildig flyver herfra maae sluttes deraf, at jeg har seek den skudt 
Midt i November. Noddessngeu (Corvus cariocatoEles) gicmmer Ned« 
der i Jorden og viser deri et Slags Skionsomhed, at den samler de allerbeste, 
hvilket forsikres af dem som have fundet dem. De Sangfugle, som her ge- 
meenlig holdes i Buur ere, Alauda arvenf Fringilla cælebs & (pintis, 
Loxia Enucleator &c. Paa Fuglevildt af Tetrao Urogallus, Te- 
trix , Lagopus & Bonafia , cr her ikke gierne nogen Mangel. Gran- 
gaasen (Anfer ferus) sees hvert Aar fsrst i Maji i store Flokke at flyve hec 
forbi mod Nord. Turdi pilaris, Emberizæ nivalis & citrinellæ 
Ankomst til Husene, betyder Snee.

§♦ 14‘
Med atlehaande Fisse og Fisserier er dette Sted ve! forsynet. Dcu 

midt igiennem Pecestegicldet lobende Drams Elv giver dertil de,» beste 9(nleD*  
ning, og gier 2 Mile op et Vandfald, hvor Laxen, som tdelig soger at springe 
derover, bliver paa cn kt og behændig Maade fangen. See Fabricii Reyse 
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S. 141. Den Lax som paa Venne og andre Maader fanges indbringer aarlig 
omtrent 3000 Ndlr. Eger Lux er og meget berømt of sin Godhed. I fær er 
Axingen (Salmo Trutta) som ganer til om Høsten meget tender og Micat. 
De øvrige Fiffe ere Abor (Perea fluvial.), Brasen (Cyprinus Brama), 
Rodfittrittg (Cypr. Idbarus), Priik eller Blikker (Cyprinus Albur
nus) , Mort (Cyprinus rutilus) , HErflmg Cypr. Dobda, Giedde 
(Lucius), Flynder (PleuroneEt. Flefus), den samme som de Nigffe Byt
ter, men smaa og maver, ^cuenaugen (Petrömyzon fluviatilis) som 
dog ikke spises her, og neppe nogen andensteds i Norge. Slik (Salmo La
vare tu s) , Ared (Salmo lacmlris), Forell (Salmo Fario), og endelig 
Tommerdrager fimilis Salmoni Fario , fed maxilla fuperiore lon
giore , maculis novem lateralibus quadratis fulcis, punEtis ru
bris minimis fupra & in ipfa linea laterali retta , Cauda bifurca, 
Radii pinnæ dorfal. primæ 13. fecunda adipof-a , Pecb 12. 
Ventr. 9, lateribus minime albæ , Ani 9. Vente bræ >9. ad 60. 
Squamæ vix ullæ. Accipenfer Sturio og Yboca vitulina gaae un
dertiden hoyt op i Elven og blive der fangne.

§. 15.
Insecter og Orme vil jeg for Vidtløftigheds Skyld ey opregne, men kun 

i Korthed anmærke, ot Larva Cantharidis fufcæ sees her undertiden paa 
Sneen om Hosten, naar den forste Snee er optøet) og nye Snee har fulgt der- 
paa, hvilket ligeledes er observeret i Ungarn og Sverrig. See Schwedische 
Ac adem. Abhandl. 1749. S. 79. De Orme som i de haarde Aaringer 1741 og 
42- lode sig i disse Egne see paa Sneen i Mangfoldighed, have efter Rimelig
hed, og saa vidt man af Tegningen i Norg. Nat. Hist, kan slutte, været Larva 
Lbalænæ Noel, fuliginoße^ siden jeg 2 gange har feet samme Nordenfields 
i Mængde paa Sneen om Foraarct, hvorpaa har fuldt kolde og ufrugtbare 
Somre. Cimex baccarum holdes her ffadcNg for Sæden i fær Bygget, 
som den med sit Sueror ffnl igiennemstinge og æde Marven af. Formica 
Cefpitum (varietas) holder her til i Skorsteens^Piber eller Kakkelovns Rør, 
hvori sielden kommer Varme. I Julii og Augusti Maaneder kommer Han og 
Hun udflyvende af Kakkelovnen og opfylder Huset. Af Orme eller Snoge har 

jeg
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jeg kun stet Anguis fragilis og Cciluber natrix , hvilken sidste her ofte 
opholder sig i Elve og fsrske Vande. Land-Snegle med og uden Huse fore
kommer kun sielden. Endog Limax ater og Helix Pomatia sees kun lidet. 
I Elven har jeg ster Mya Margaritif. Mytilus anatinus og den liNe 
Teliina Amnica Müller Zoolog. Dan. Af Mollufca vil jeg kun 
ncevne Gordius filum, som her antrcffes splittet eller klyfket i den eene Ende, 
som Hr. Muller og har observeret i hans Hi ft. verm. og en uden Tvivl nye 
Fafciola tentaculis quatuor glo bo fis fpinofis retradilibus, som jez 
Nordenstclds har fundet i Afello virefe. men her i Laxen.

§• 16.

Indbyderne ere smukke og anseelige Folk, men ey saa hcrndige font an
densteds i Norge, ikke heller saa arbeydsomme i at forfærdige alle Ting selv, 
men kiobe del meeste de behove for rede Penge. Formedelst Folkerigheden og 
den starke Penge-Roullance ved Nærheden af Solvvcerket, ere Fodevahre og 
Arbeydslon i hsyere PriiS end andensteds paa Landet i Norge. Af samme 
Aarsager har Pppigheden saa steerkt tiltaget, at der neppe er nogen Bonde og 
Bondekarl, som jo har sine Manchesters Beenklcrder samt een eller flere KlcrdcS 
Klædninger, gemeenlig med Sslvknapper i. O-vindfolket har ligeledes deres 
Skiorter, Troyer og Kaaber af Damask eller andet Silketoy. Dog ere de deri 
at rose, at de selv vo:ve og forfcerdige ey allene deres daglige Klceder af Vadmel, 
grove Stoffer og Linnet, men og smukke Forklceder, knyttede Troyer og virkelige 
Klcedesvahre til Heders. For et Snees Aar siden kiobte ncesten enhver Pige 
en rod knyttet Engels Troye, som hos Kisbmanden kostede 3 a 4 Rdlr. hvor
imod de nu alle forfcerdige dem felo, ligefaa gode, og enten farve dem selv eller 
lade dem farve hos Farverne, ligeledes fabriqveres nu i de fleste Bonderhufe 
virkelige Klcrdevahre til eget Brug, hvilke de lade valke i en her indrettet 
Valkemolle, samt overfFirere og farve i Kiobstcederne. Lige det samme skeer 
og af fornemme eller conditionerte Folk, skiont de dog ikke have bragt det saa- 
vidt deri, som paa Toten Hedemarken, Guldbrandsdalen 0. s. v. hvor man 
fabriqverer og salger adskillige Slags vcrvede Toyer, som her og flere Skeder 
passere for Mesterstykker.

§• 17-E e ee 2
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§. 17-
Fabriqver og Manufacturer her paa Stedet, ere foruden de forbencevnte 

4 ssisnne Gryn- og Sigtemoller ester Hollandsk Facon, i Oljemosfe, som 
for en stor Deel forsynes med Herfrse fra dette og flere Steder i Oplandene, 
i Sabefyderie, r Spigcrfadriqve, i Valke- og Stampemolle, 2 Kalk
brænderier , 2 Teglbrcrnderier, 44 Savmoller, 2 Stangjernhammer. 
Mange Kakkelovne stobcs paa Der her vcerende Hassel-Iernvcerk, hvor tillige et 
Smedene cr anlagt for Iernplader. Er stork Glaspttsterie har og vcerer her, 
men er nu andensteds for styrter, for ar spare paa Skoven. Dog staae Byg« 
uingerne endnu, og del kan hende, at Varrket om en kort Tid bliver igien 
herhid forflyttet.

§. 18-
Til Alderdommens Levninger kan henregnes den store Grundmurede og 

med Blye bedcekre Hovedkirke kaldet St. Perri Kirke; negle gamle Forssands- 
ninger opbygke af löse Steen?, men tin forfaldne, hvor og er funden i Jorden 
en Ringbrynje (en Brynge sammenlankec af smaa Jernringe) gamle Kicrmpe« 
Sverd, 0. s. v. Paa PrcrstegaardenS Grund fandtes for et Snees Aar siden 
en stor Guldring og nogle Solvpenge. Paa et andet Sted har man ligeledes 
i Jorden fundet endeel Romerske Selvmsnter, 2 af Keyser Gordiano og 1 af 
Keyser Claudio, hvilke jeg selv har hast i Hrender. Endelig kan og hertil hen? 
regnes visse gamle Herregaarde, i dette Kald, som endnu have enLevning til
bage af deres gamle Privilegier.

Lorents
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Lorents Spenglers
Anmærkninger

Over de forffiettige Meeninger, om hvorledes de mangfol
dige See-Legemer ere komne i Jorden, samt Beffri- 
velse over en metallrseret Lituit, fein en nye og hid
indtil aldeles ubekiendt sielden Art. Med Afbildingen.

llerede for lang Tid siden, da Natur-Historien begyndte meere at opklares, 
da Morkhed og Taage deri cfterhaanden forsvandt, da nran eudcligen ei

tangere ansaae der i Jorden og paa Bicrgene i uhyre Mcengde nedlagde Muskel- 
vcerk for idel Natur-Spil og Bagatelier; have de Lcrrde, fom sogde at giore sig 
fortienre af Natur-Historien, stridet med hverandre om Maaden, hvorpaa disse 
sande Oldsager af den gamle Verden have kundet komme til vores faste band, 
ofte over hundrede Miile op fra Soen, og der blevet ffiulte i Jorden eller paa 
de heieste Bierge.

Den forste og naturligste Meening, som af mange blev bifaldet, satte 
Skylden paa den store almindelige Oversvommelse, nemlig Syndfloden, saale- 
Les som den af Moses erbeffrevet os. Det kunde let forklares, hvorledes Ha
vets overordentlige Bevcrgelser formedelst de dertil komne mange fremmede Van
de, kunde oprore disse Soeff,.bringer af Havbonden, hvorpaa de laae, og hen- 
skylle dem til fremmede Egne, hvor de ved Vandets Afleb blcve liggende, skiulre 
af Soefliim, og ved BiergeneS Tilvexr indelukkes i og under dem, hvor disse 
Naturens og deres store Skabers Underværker nu i Jordens Skiod, som troe- 
vnrdige Vidner cm den almindelige Oversvommelse, giemmes ril vor Betragt
ning; thi ellers ffulde Originalerne af de allerfleste, stråledes i Jorden ffiulte 
Snekker, vel aldrig vcrre komne for vore Ayne.

Nyere Naturforskere have just ingen Smag fundet i denne Meening, 
men meget meere sogt at vise Unun ligheden deraf, og at den Noachiffe Synd
flod havde varet gandffe Utilstrakkelig tU at bringe den beundringsvardige 
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Mcengde Soelegsmer, (om paa den heele beboede Jord i store Lav ere indflut- 
tede i Biergene cg Klefterne, hen paa disse Steder. De udlede denne Begi
venhed nf gandffe forffiellige Forandringer, som Jordkloden har vcerct under
kastet, nemlig store Jordffielve, idelige Oversvommelser, Vandenes Udtorrelse 
og Tilbagetrædelse, o. s. v. hvilke vor Jord i saa mange tusendeAar har varer 
udsat for, saa at baade Skikkelsen og Beliggenheden af de Egne, fom i st g ind
befatte saa mange Soe-Muffler, er blevet gandffe omskabl og forandret; r faa# 
ledes ar der, hvor nu er tort Land, har tilforn varet Hav, som har gaact over 
de heyeste Bierge, og da varende Havbugter ere nu blevne til tor Jord.

Den beremte Venetianske Abbed Anton Lazzaro Moro i stt Skrift: 
Nye Undersogelser om Jordklodens Forandringer, har med megen Skarp- 
stndighcd udarbcidet en gandffe anden Hypothese, hvorledes den store Mcengde 
Soe-Muffler kan vcere kommet ned i Jorden og i Biergene. Han soger at be« 
vise, at alle Lande med deres Bierge, fom i stg indelukke saadanne See-Lege- 
mer, ere eene og allene ved Jordffielv opdrevne af Havet, og have derved 
tillige opdraget alle disse Soe-Skabninger. Til Beviis anforer han den be- 
kicndte Begivenhed af 1707, da en ny £>e blev til i det Graffe Archipelago, 
hvilken ved et Jordffielv i mange Menneskers Paasyn blev opffudt af Havet. 
Han anforer endnu mange saadanne Begivenheder, og stutter deraf, at alle 
Steder og Bierge, ja alle Lande, fom i deres Indvolde giemme Hav-Musk
ler, enten de saa ligge nar eller nok saa langt fra Havet, have allesammen lige 
Oprindelse med sorbemeldte Ae, og ere paa samme Maade ved Jordffielv op
komne as Havet. Derimod nagter han aldeles, at Syndfloden kan have den 
ringcste Deel i Forsteenelserne, da det har varet en overnaturlig Begivenhed.

Hr. von Jufti i fin Jordklodens Historie, udledt og beviist af 
dens udvendige og underjordiffe Beffaffenhed, vil as Forsteenelserne flukte, 
at vor Jord maae vare mange hundrede tusend Aar gammel. Han ffriver, at 
Havet adffillige gange har forandret sit Sted, og at det tilforn har veerctHav, 
fom nu udgier det faste Land. Vor Jords Overflade er adffillige gange ble
vet beboet. I Jordens Middelpunkt er en underjordiff Ild, fom har drevet 
de fleste hoie Bierge op over Jordens Overflade. Jeg troer ikke at nogen vilde 
bifalde disse -ristige Formodninger.

Den
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Den lcrrde Hr. Pastor Meineke har i dct sidste eller attende Stykke 
af Naturforskerne indfort en Afhandling, som vist maae synes fa (fom for mange 
Elskere as Natur Historien, under den beskedne Titel: Hypokheliff Formod
ning, at de mange Forstenelser ere Levninger afen prceadamiff For
verden. Allene derfor nt formode en prceadamiff Forverden, fordi Origina
lerne til en stor Deel Forsteenelftr endnu fattes os, synes efter mine Tanker at 
vcere temmeligt langt hcntet; det fatter og visseligen mange Vanffeligheder for
ud, fem ey ere fan lette nt oplofe.

Deri er jeg eenig med Forfatteren af denne lcerde Afhandling, at den 
allerstorste Deel af de Forsteenelstr, som ved forste Ayekast synes nt have al 
muelig Liighed med de bekiendte naturlige Soe-Legemcr, dog ved noye Under- 
sogelfe i meget mange Deele afvige dcrsra. Denne Bemærkelse og Sammen
lignelse har jeg alt for oste havt Leylighed til at giore i min Naturaliefamling; 
men derfor indseer jeg ikke at man har nodig at tage sin Tilflugt til en celdre 
Jordklode end vores, af denne Aarsag, ikke engang for de Stykkers Skyld, 
af hvilke end ikke det ringeste lignende er blevet os hekiendt i sin naturlige Til
stand. Jeg vil ikke her anføre hvad faa ofte er blevet igientaget, at maaffee 
Originalerne til de Legemer, som vi allene kiende forsteenede, opholde sig paa 
Bonden af det dybe Hav, og komme aldrig ncer til Strandbredden. Skulde 
man end ikke kunne tror, at diste Arter Dyr kunde aldeles vcere undergangne i 
den store Katastrophe af den Noachiffe Syndflod, fam dog var mueligt, faa vil 
jeg dog fporge, om alle Verdens Have ere faaledes giennemreisede, at intet 
Haab meere er tilovers for os, at Mennesker endnu skulde kunne komme til faa- 
danne Egne i Verden, hvor de ikke ffulde kunne sinde nogle hidindtil useete 
Originaler? Og, ffulde vi endog altid fattes den sisrste Deel deraf (thi ad- 
ffillige har man dog sundet, cm hvilke man troede, at te aldeles vare for
gangne) er det da vel derfor afgjort, at disse Skabninger ikke ere til, fordi vi 
endnu ey ere komne, eller ikke kunne f An nie, til de Skeder, hvorpaa de op
holde sig? Med hvor mange nye Slagter og Arter afConchylier have ikke En- 
gelcrnderne nu giort os beki ntte ved deres Reise til Sydlandene, som dog alle, 
meere eller mindre afvige fra de allerede bekiendte. Ey allene ere de for den 
sterste Deel anderledes byggede, og smykkede med de opsindelseörigeste Figurer 
og Gestalter, fam nodvendigen maae fatte den Betragtende i den storste Be

undring ;



584 S. Aumcrrkninger over de forffietlige Meeninger,

undring; men enhver Deel af dem er endog anlagt og udziret med ben stsrste 
Fiiuhed. Farverne ere hsye og brandende, og Perlemoderen blaut alle disse 
Skienheder kan ey lignes uden med den beste Smaragd. Om nu, for Exem
pel, nogen ferend denne Opdagelse havde viist 06 saadan en Snekke i en For- 
steenelse, skulde vi da strax domme, at den niaatte vare ftä en aldre Planet 
end vores', fordi Originalen endnu ikke er blevet 06 bckiendt. Jeg vil endog 
forbigase mange andre nye Arrer, fom vi her eye i Samlinger, og ove komne 
fra lcenge be fient te Steder, saafom det Magellanisse Strcrde, Ceylon, Nikobar 
og Trankebar, hvilke endnu ikke ete bekiendtgiorte eller bessrevne. De som 
have Leylighed at sammenligne store Samlinger af Conehylier og Forsteenelftr, 
og neyagkigen at under sog e dem, kunne altid fcrlde rigtigere Domme i denne 
Materie, end de, som maae behiclpe sig med et ubetydeligt Fotrolad, og des
uden for den storste Deel mangle de kosibare Verker, som ere ssrevne i denne 
Videnskab. Jeg forundrer mig over, at de Lcrrde, fom maaffee for Nyche
dens Skyld, ere saa indtagne afen Proeadamiss Forverden, ey have tcrnkt paa 
den fortræffelige Rumphs Vatter Noachs Schnlpe, eller de maaskee ikke 
have havt Lcylighed til at lasse ham. Thi denne amhentiske Veretning havde 
kunnet give deres Hypothese en stor Vergt. Paa og i de hoyeste Hietoiske Klip
per i Amboina, ret bagved Hitoelamma, finder man Chamå Gigas Linnæi, 
Chama montana eller Vatter Noachs Schnlpe, som den kaldes as de der 
Indfodte, forstcenct, og faa overordentlig en Storrelse, at Rumph, fom et 
Ayevidne, beretter, at sex Mand med Moye ere i Stand til nt beere Halvpar
ten af begge Skallerne. Ester at denne Natnrkyndige har igiendrcvet mange 
Formodninger, hvorledes disse tunge Sse-Mussler ere komne paa de hoye Bier- 
ge i denne store Ae, troer at de bor ansees som de allerceldste Vidner om en 
almindelig Syndflod, efterdi de allerede over 4002 Aar have lagt i Jorden, 
og paa disse hoye Klipper. Han 'siger*  nt denne Formodning meget vel stem
mer overecns med disse A.-boers Meeuing, som ved Tradition af deres Forscedre 
og sornemmcligen de Me visse Pruster paastaae, at disse Muffler ere virkelige 
Levninger fra Nabbi Nochs Tid, thi saaledeS kalde de Noah. Vil man 
endnu dertil regne, hvor mange hundrede Aar der ndfovdredeS, inden disse 
Musslcr i Havet fluide faae faa stor cn Vext, saa kan man i Sandhed ikke 
nagte dem en hsy Alderddm. Det her verrende Kongelige Knnsikammer jires 

af
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af saadan en Mussel i fin naturlige Tilstand, fo ni veyer imellem stre og ftm 
hundrede Pund.

De forste af de foranforte Meeniger om paa hvad Maade den store M«ng« 
de Soe-Mussler er kommer i Bierge og i Jorden, kunne paa denne Maade for*  
eenes, ar forst er en stor Deel ved Syndfloden kastet blant hinanden i alle Ver
dens Egne; derncest have de mange store Forandringer, fom vor Jordklode har 
vsrcr underkastet, foreger deres Antal, faafom naar Seen et Sted har dra
get sig tilbage, eller ved Jordssielv mange Seer forvandlede til tort Land, lige
som der ogfaa er uncegteligt at en Mcmgde -Her ved Jordssielve ere opdrevne 
af Havet. Dersom man ey antager det for en Virkning af den almindelige 
Oversvømmelse, kunde man vel neppe forklare, hvorledes det gaaer til, at man 
under vor kolde Himmelegn finder faa mange forunderligen dannede Soe-Lege- 
mer i Jorden, om hvilke vi uden al Modsigelse vide, at de hore hiemme i Oft- 
og Vestindien. Paa famme Maade kan man ogfaa best begribe, hvorledes de 
store Lag Asters ere komne i Jorden, fom findes i mange Lande, og forncm- 
meligen i Frankrige, liggende gandsse horizontale i Jorden, naar man veed, 
at disse Lande tilforn have staaet under Vand, og varet Hav, og siden ere 
fremkomne af Havet, ligesom forhen er beviist om heele Aer. Kun den sidste 
og nyeste Hypothese, at det er nsdvendigt at rroe en prceadamiss Forvcrden, 
uaar vi ville betragte de mange Forsteenelfer, hvortil Originalerne fattes os, 
har for mig ikke det mindste Skin af Rimelighed; og Mosis Bessrivelfe, hvor
ledes Gud har ssabt Verden, som t Skabningens Begyndelse var ode og tom, 
maatte derved lide en alt for kunstig Forklaring. Dog jeg kommer alt for langt 
bort fra mir Maal; min Hensigt er denne gang ar giorc det Hsystcerede Kon» 
gelige Selssab bekiendt med et i Jorden metalliferet meget sieldent Soe-Legeme, 
af hvilket ingen Original endnu er kommet for det mennesselige Aye, og hvilket, 
endog som forvandlet, maassee er det reneste Stykke af sin Art.

Dct er nemlig ni til tæt Kies forvandlet Lituit , eller Bissopstav. 
Denne Art hsrec til de mange kamrede Snekker, og synes ar totre en Middel- 
Art imellem Orthoceramerne og Ammonilerne. Thi da Lituiten bestaaer af et 
lige Ror, som paa den forreste og smaleste Ende endes i ro, hsyst tre runde 
Omvindinger, saa ncrrmer den lige Deel sig til Orrhoceratiterne, og den ind
rullede til Ammonirerne.

Uye Saml. II B. Ffff
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Den berømte Danzigste Lrerde Hr. Breyn, har givet denne Siegt det 
Navn Bistopstav, af den Liighed, fom den har med de Stave, hvilke Bistop- 
perne i den Romerste Kirke plcye at 5cere. Den hører til de sieldneste Forstee- 
nelser, hvilke mange store Kabinetter endnu maae undvcere, ligesom ogsaa 
mange Naturformere allene have havt Leylighed til at Irere at tiende den af 
Tegninger. Ogsaa denne Merkvrerdighed havde vel for evig blevet stiult for 
Menneskets forstende Hye, dersom den ey, ligesom alle andre Forsteenelser 
var blevet gietut for 06 i Jordens Skiød, paa det at den i fin Tid kunde hielpe 
til at udfylde et Hul i de naturlige Seestabningers Historie. De hidindtil be- 
kiendte Lituiter ere alle indsttutede i en Marmor-Art og forsteenede. Moderen 
og den forsteenede Snekke selv ere for det meeste af en og den samme Materie; 
kun de indvendige Kammere pleye gemeenligen at vrere opfyldte enten med Gibs 
eller med Spat. Saavidt jeg veed findes Lituiterne aldrig uden for deres Mo
der, da de ere fast forvoxede dermed. Man stierer altsaa Steenen i Tavler, 
som maae poleres, hvis Forsteenelfen skal sees tydeligen. I Almindelighed er 
Biskopstavenes lige udstrakte Deel rund og cylindrist, men de ved den forreste 
Ende indrullede Omvindinger afstaae fra hverandre, og den eene rerer ey den 
anden. Det heele indvendige Rum er ved Skillerums-Vregge inddeclt i Kam
mere. Disse Skillerums-Vregge flutte tet til Snekkens Rand, og udgiere 
maafkee den fierde Part af en Cirkelbue , hvis hvelvede eller convexe Deel ven
der mod den forreste Side, og den concave mod den ncderste eller videste. Midt 
igiennem alle disse Skillerums-Vregge indtil den yderste indrullede Spidse, 
gaaer et Nerverør, som ved Nautilerne og Orthoceratitcrne, stiønt Nerverø
ret hos disse fidste ikke altid ligger i Midten. Dette er en kort Beskrivelse af 
de almindeligen bekiendte Lituiter.

Gandste anderledes forholder det sig med det nrervrerende metalliseette 
Exemplar, som i alle Hovedeele overmande meget afviger fra den nycligen be
skrevne Art. Materien, hvortil denne fieldne Limit er bleven forvandlet, er 
en markasitartig Kies, som er tret og compact, af den Slags, som aldrig for- 
vittrer, og ligesom en Flintesteen, giver en Mrengde Gnister. Den er uden 
for sin Moder, saa at man ikke engang fornemmer det ringeste Spor af den. 
Den lige udstrakte Deel er rund, stor og tyk, nemlig en Tomme, fem Linier 
i Giennemsnit. Dette Lituiternes egentlige Scermcerke, som stiller dem fra 
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Ammoniterne, er til ydermeere Bekræftelse og Vidnesbyrd om dens Sl«gt ey 
allene lige, men endog boyet tilbage i en kort krumboyet Linie. Den forreste 
indrnllede Deel har den ffionneste Proportion mod den lige og tykke Ende, og 
udqior en vidt Cirkelbue, som neppe togange inddreyer sig, og stutter til den 
forste Omvinding, da Omvindingerne tvertimod hos de fadvankige staae fra 
hverandre. I dens Midte er en stor rund Aabning, paa hvilken man ey kan 
marke at noget af den inderste Omvinding ffulde vare forkommet. Men denne 
Aabning er meget almindelig hos de forsteenede Lituirer. Dog kunde det meget 
vel vare mueligt, at Originalen, i det den komi Jorden, kunde have mistet 
den spade yderste Deel af den indvundne Spidse, hvoraf denne Aabning nod- 
vendigen maatte komme. Intet er almindeligere ved alle disse Biffepstave, 
end at den underste lige Deel aldrig sindes saa fuldstandig, at jo den kammer
lose Deel, eller det Sted, hvor Dyret egentlige« opholder sig, er gaaet forlo
ren. Dette har og indtruffet her; man seer tydelige«, at ddn yderste Ende af 
den lige Deel er afbrudt lige til Skillerums-Vaggene. Men hvor meget eller 
hvor lidet den egentlige« har mistet, kan ey med Vished bestemmes: dog synes 
mig rimeligt, at hverken meere eller mindre er afbrudt, end just den Deel, 
hvori Dyret pleyer at boe, da Skillerums-Vaggene nodvendigen maae forstarke 
Skallen, ar den ey faa let kan brekkes, som paa det Sted, hvor disse mangle. 
Snekkens heele udvortes Overflade, er ligesom alle KieS-Legemer, gandffe ujevn, 
hvas, ligesom e« Chagrin-Hud seel^jA.l. Altsaa finder man ingenStriber eller 
Folder, som kunne udmcerke de indvendige Kammere, og som gemeenligen pleye 
at vise sig paa Ammons-Hornene. Derfore troer jeg, ar efterår Forvandlin
gen allerede havde antaget heele Originalens Skikkelse, endnu, formedelst des 
underjordiffe Varme, den med Svovel eller Arfenic, eller og med begge tillige, 
gicnnemblandede Jern-Jord, har tiltremget og anlagt de her anfloyne Kies- 
Deele ved et stark Tilflydelft deraf. Til denne Formodning bringes jeg ved et 
Stcd paa den eene Side af den indrullede Omvinding, ffm er blevet frie for 
denne Tilflydelft, og hvor man meget lydelige« kan kiende den naturlige Skals 
egentlige Figur, font tilkiendcgives ved ophoyede Folder paa de inderste Skilte- 
rums-Vegge. Man feer tillige, hvor og hvor tyk den overflodige Kies-Ma« 
tcrie i Anfluget har opholdt at udbrede sig over Snekken. Man mcrrker denne 
Tilstelning over det heele Legeme, men best indvendig, da man aldrig kan fore- 
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stille sig Lituitens naturlige Skul at have varet faa tyk og siark. Saa meget 
giver denne Snekkes udvendige Deel os at betragte, men der mcrkveerdigste er 
indenfor skiult i Concamerationem-. Jeg var derfor betankt pan, uagtet dens 
Haardhed, at lade den giennemffiere i Midten. Dette lykkedes mig ogfaa 
efter Sistke, og nu faae jeg forst det sieldne af denne heelt igiennem metalli« 
serede Snekke. Her acbner en behagelig Prospekt sig for Syet. De aabne- 
de og tildeels med hvidt Spat opfyldte Kammere; de dobbelte og bolgedanncde 
Skillerums V«gge, af hvilke til begge Sider gaae store Kanaler, som i deres 
forreste Ende deele sig i mange Greene; den sine Nervegang, som paa en gand- 
ske ualmindelig Maade stutter ril Skallens Ryg, uden at have noget Sam
fund med Kummerne; alr dette hos denne Snekke Art er aldeles uftrdvanligk, 
nyt og sieldent, og giver paa nye Natur-Elskeren Anrfag til Beundring. Jeg 
har allerede fagt at de i Marmor indstnttede Biskopstave, som alle ere forstee- 
nede, allerider havde Skrllerurns-Vcrggene convexe mod den overste, og concave 
mod den nedersie Ende, og dertil gandske glatte; samt at Nervegangen har 
just sit Scrde i Midten, tvertigiennem Skillerums-Vcrggene, ligesom det i 
denne Fald forholder sig med Naurikerne. Men med vores Biskopstav forhol
der det sig gandske anderledes. Skillerums Vceggene ere her aldeles, som mon 
ogsaa finder dem hos Ammons-Hornene, nemlig boyede ind og udad, eller Bol- 
gcdannede. Kammerne ere her for den storste Deel aabne, kun i den indrul
lede Deel ere de opfyldte med Kies. Ved de aabnede Kammere bliver man 
overbeviist, at heele Snekken baade ud- og indvendig er blevet marcasit-artet, og 
aldeles igiennemtrcenget af Kies; men ikke noget anstoyct af Kies, faaledeö som 
mange Ammonirer og andre Muskel-Arter pleye dermed at vare overdrage. 
Det er mcrkvcrrdigt at man, blank alle af Jorden opgravede Conchylier, allertiest 
finder Ammoniterne metalliserede, og kun meget flclden andre Arter. Og da 
man endnu ikke kan anfore nogen anden til KieS forvandlet Limit, bliver dette 
Stykke« Sieldenhed derved end meere ophoyet. Som noget besynderligt maae 
endnu anmcerkes, at de stammede eller .bolgedanncde Skillernms-Vcrgge i vor 
Biskopstav ere dobbelte. Man seer paa hver VcegS overste polerede Kant, at 
en sort Streg i Midten deeler den i to Deele, fa a at man med en Pennekniv 
kan strkke dybt ned derimellem. Den Sal. Hosraad Walch beskriver i Na
turforskerens forste Stykke, p. 159. en i oelandsk Marmor forsteenet usadvan- 
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lig Lituit, og regnes det blank dens storste Sieldenheder, at Skillerums-Vag« 
gene vare dobbelte, hvilken Omstændighed end da aldrig var blevet beopagm 
hos Lituiterne, men vel undertiden hos Orthoceratiterne. Jeg kan endnu ikke 
forlade ver LituitS Skillerums-Vcrgge, forend jeg har fsgt tuyere at udforste 
og bestrive dem i deres naturlige Tilstand. Man maae ikke forestille sig disse 
afmaalre Afdeclinger, fordi jeg kalder dem SkillerumS-Vcrgge, som en enten 
hvelvet eller bolgedannet Vcrg, som deeler et vist hunlt Rum i flere smaa, saa» 
ledeS som disse Vcegge ere bestafne hos de andre forsteenede Lituiter, Bclemni- 
ter, Orthocerariter og Nautiliter. Her udgiore Skitterums-Vceggene meget 
ulige kunstigere Hvelvinger, fom ere opfyldte afidel hule Kanaler, som begynde 
fra Hvelvingens Middelpunkt, og ligesom en Trcrsiamme fordeele sig i mange 
Redder, og derpaa fast og teet flukte til Snekkens yderste runde Vcrg. Dog 
flutte disse, Seekoraller lignende Greene ey allene til Snekkcrorets Vcrg, men 
ogfaa vexelviis til de foran og bagved dem staaeude Skillerums-Vcegge, faa at 
disse, tilligemed Redderne, eller de koraldannede Kanals fra den forste til den 
sidste Voeg, udgiore kun eet reneste Legeme, som forbinde Snekkens Ror med 
deres Hvelvinger eller Skillerums-Vargge med hinanden, og bestytter dem for 
Forstyrrelse. Alle Kanalerne ere lukte, og paa ingen af dem seer man noget 
Tegn ril nogen Udgang eller Aabning. Denne forunderlige Forbindelse mellem 
Hvelvingerne indbyrdes, og det udvortes Snekkeror, kan nogenlunde, stisnt 
meget ufuldkommen, fees ved Fig. 2. a. b. c. Saadanne Skillerums-Vcegge 
have tildeels ogfaa Ammonirerne; men de ere ingensteds efter deres Vcrrdig- 
hed af Lithologerne anforte eller bestrevne. Alle concamererede Snekker have 
en Nervegang, som fra Snekkens yderste Spidse sirskker sig lige til dens ne» 
derste Underdeel. Men Beliggenheden af denne Nervegang er ey eens hos 
alle Arter; endog hos een Slcrgt er den allerede meget forstiellig. For Exem- 
pel: De fleste Orthoceratiter have denne Nervegang i Midten, dog ere der 
ogfaa mange, som have den imellem Midten og Snekkens yderste Vceg, og hos 
endnu andre ligger den langs ad Snekkens Vag. Hos nogle er den meget smal, 
men hos andre overordentligen viid. De ftrdvanlige og forsteenede Lituiter, 
have den, ligesom Namilerne, just lige i Midten. Det saa kaldede Posthorn, 
«ller Nautilus fpi rula Linnæi, har sine Nerveror ved den indvendige kor
tere Side, efter hvilken Omvindingerne ere inddreyede. Paa samme Sted 
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findes den hos alle Ammoniter. Som en stör Sicldenhed er forst for kort Tid 
siden blevet opdaqet, at der gives Ammoniker, hvis Nerveror ligger paa Ryg
gen af Snekkeffallen, og denne Beff.ffenhed har ogfaa vor Biskopstav. Jmel« 
lem den udvortes Skals Vcrg og de faa kaldede Skillerums-Vcrgge, ligger dette 
Ror indsiuttet; og man behover gode ovcdc Ayne kil i Forskningen at opfoge 
den. Den indvendige Viide er ved den nederste ey storre, end at en tynd fiin 
Traad kan netop faae Rum deri. Ved Fig. 2. d. e. feer man dens Belig
genhed og hvorledes den i Slibningen er blevcn aabnet. Saa meget ufcvDvan« 
ligt har denne Snekke forud, fremfor de forhen bekrcudte. Af de aåbne Kam
mere cre to opfyldte med Spat. Man holder for, at opleste animalisike Deele 
gemeenligen forvandles dertil. Denne Snekkes Beboer har npaatvivleligen 
maattet finde sin Grav paa det Sted, hvor hans Huns ffulde metalliferes, og 
altfaa felv give Materie til denne Spat-Forvandling. Hvad jeg forhen har 
sagt om Snekkens yderste Overdrag, at det nemlig ikke er faa glat og jcevnt, 
som paa mange til Kies blevne eller med Kies anffeyne Ammoniter; mener 
smaakornet, ligesom en Chagrin-Hud, som de bekiendte SvovelkieS-Kugler 
pleye at vare; det samme gielder sgsaa om de indvendige aahnede Kammere. 
Alle Vcrggene og de som Redder-dannede eller Koraltrceer lignende Kanalror, 
ere overdragne med en fiin krystalliseret Skorpe. Men her have alle disse Deele 
ikke faaet et nyt Anfiug etter Tilsætning, men ere noyagtigen udtrykte i derer 
Figur, ligesom den speede Original har efterladt Indtrykket i Jorden. Farven 
er rodagtig og ligner aldeles den yderste Hud af nylig stobt Kobber eller Mes
sing; uden paa er denne Farve noget morkere. Efterat denne metalliserede 
Snekke var bleven igiennemffaaret lige i Midten, saa blev den siebet glat og 
poleret, hvorved begge Halvdeelene have faaet en Glands som et Speyl; og 
her har Metallet en bruunguul Farve.

Nu stod endnu tilbage ak navngive det Sked, hvorhenne mcerkvcerdige 
Levning fra Syndfloden har lagt i Jorden og bleven forvandlet; men jeg maae 
tilstaae, at jeg ikke er i Stand ril at kunne siae det med Vished, da jeg har 
tilkiobt mig dette Stykke af en stor Naturalie-Samling, som blev adspredt. 
Men naar jeg sammenligner den med andre metalliserede Conrhylier, fornemme, 
ligen med Ammoniterne, thi dette er dog den ncermesie Slcegt, hvortil vores 
Likuit kan henfsres (og dette falder mig ikke vanskeligt, da jeg t min Naturalier 
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Samling eyer Exemplarer fra alle bekiendte Steder, hvor man finder metallise
rede Ammonö Horn) fem kan jeg med megen Rimelighed formode, at vor Bi- 
skopstav er kommet fra Hen Shepcy i Engelland. Denne Se er meget vigtig 
for Naturhistorien: Om Sommeren drager den mange Botanik Elskere over til 
sig, formedelst de mange merkvardige Havplanter, fom da blomstre der. Man 
gier paa denne Se Jern-Vitriol og Svovel, altsaa er det intet Under, at blant 
d.e mange Forstecnelfer oasaa opgraves meget smukke metalliserede Ammoniter og 
til Kies blevne Fiste. Disse Ammoniter have i Henfigt ril Materien al muelig 
Liighed med vor Bistopstav, faa at der er meget timeligt, at den kan vcere kom
met fra bemeldte Se.

Da jeg tilforn haver fagt, ot man endnu ikke har fundet nogen Original 
til Lituiterne, saa maae jeg nu forklare dette mil Udtryk, paa det at det ej) 
skulde syneS, som om jeg ikke havde vidst det, eller ogsaa selv sagde mig imod. 
Hr. Dr. Bianchi har i Anhanget til sit bekiendte Vcrk de conchis minus 
notis, Tab. I. (ig. x. o. ladet afbilde en meget liden mangekammered Snek
ke , som har megen Liighed med Limiternes Figur som bliver allene funden af 
Soesandet ved Livorno, da den paa den eene Ende er gandste lige udstrakt, og 
paa den forreste Deel et par gange indrullet i sig selv. Jeg har i en Afhand
ling om microscopjske Conchylier af M rode Havs Sand, beskrevet en just lige- 
saadan Lituikdanned Snekke, og tillige ladet den afbilde. Den findes i Nye 
Samling af det Kongcl. Danste Videnstabers Selstabs Skrifter, forste Deel 

p. 365. fig. 4. og i den felgende Afhandling em samme Materie, p. 373. 
fig. 10. lit. f. g. en hidindtil ubekienkt Art med Kammere, som er gandste 
lige og ved Spidsen indrullet. Jeg vil h r ikke opholde mig med al undersoge, 
hvorvidt disse tre anførte Arker kunne h'nregnes til Lituit-Sleegten, men jeg vil 
allene erindre felgende: Om endog disse smaae Snekker gandste og aldeles lig
nede de almindelige til Steen forvandlede Limiter, vilde dog vel ingen derfor 
paastaae,'at m n st ulde amage dem som Originaler for den bestrevne store 
Art? Thi diss smaae Ex mplarer blive altid de samme, uden nogentid at blive 
fiorre. Man finder dem endog forstenede i denne mikrostopiste Sterrelse, og 
saadanne ere beskrevne as den berømte Ngurforster, Hr. Xlein, i det Danzig- 
ske naturforstende Selskabs Skrifter, men Originalen, som jeg har fundet der
til, var ham ubekiendt. Jeg forvarer et par saadanne Steene, med Jntrykke 
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af sådanne fmaa Limiter i min Samling. De ere opgravede of Jorden i 
Egnen ved Danzig, og deraf fees, at de aldrig findes stsrre. Man har end 
visere blank de namrlige Conchyliec et Slags Ammons Horn, fom allerede er 
af en gandffe arlig Storrelfe, nemlig Nautilus fpirula Linnæi , etter 
Posthornet hos Rumph, Tab. XX. Fig. I. Da de forreste Omvindin
ger paa denne Snekke ikke bersre hinanden, fom paa de almindelige Limiter, 
og da den forste Omvinding afstaaer temmeligen fra de ovrige; har den Sal. 
Hofraad Walch og Hr. Pastor Schröter i deres Skrifter udgivet den for 
Originalen af Biskopstaven, ja den forste har endog paastaaet ar være dens Op
finder. Det kan vel ikke nægtes, at jo denne lEgck-mrede Snekke har me
get afLituitcrnes Skikkelse, men det væsentligste fams den dog. Den neder- 
ste Deel af Snekken, fom hos Likuiterne er gandffe lige, er her buedannet. 
Vilde man end antage, ot denne Snekke endnu aldrig er kommet fuldstændig 
i Menneskers Hænder, og den nederste manglende Deel, hvori Dyret boer, 
maaffee kunde have været lige; faa kan derpaa fvares, at nysomtalte buedan
nede Figur, om der endog kom nok faa meget til den, desuagtet vilde udgisre 
et Segment af en Cirkelbue, og at altfaa en lige Underdeel aldrig kunde have 
Sted. Fremdeles ligger denne Snekkes Nerversr tæt paa den indvendige Si
des Væg, fom hos de fleste Ammoniter, da den tvertimod hos de sædvanlige 
Litniker ligger lige udi Midten. Efter min Indsigt bliver altfaa denne nette 
Snekke snarere et Ammons-Horn, end en Original til Limiten, endffiont den 
har meget af den sidstes Skikkelse paa sig, hvilket kan have bragt bemeldte store 
Lithologer paa denne Meening. Men efter denne Anmærkning blive Limiter- 
ne endnu foruden nogen bekiendt Original.

Til
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Til Pifoniæ buxifoliæ Beskrivelse, som Side 5 37. endes, 

folger felgende Oplysning, som et nyelig lued Skibet 

Tranqvebar fra Ostindien af Hr. Dr. König mig til

sendt Exemplar, har forskaffet.

^Xfime Plante er cif Hunkionnet, forfptefftfl fra de andre som tilforn mig og 
rvLJ andre Botanicis var tilsendt. Dens Kalk og Blemster-Krands var af 
Skikkelse og Ii.ddecling som Hannernes, men Stevstoiglerve fcylcde aldeles, 
i hvis Sked midt paa Skiven ftaacr en rung eegagtig Artigt Knub, fta hvilken 
udgaaer et feert, pi ot og 3-kantet Ror, som oven til endes udi 3 Spidser, 
hvoraf den eenc er of (lebet paa ftraae nedad. Frugt fandtes ikke; men af Hr. 
Dr. König var omegaet, nt samme var et Bcer, at Planten herte kil [)iæ- 
cia , og det seedvanligste Antal af Skövstengler vare 5. De 2 Arter som 
Ridderen de Linnce har fort til Pifonia , i Spec PL edit. 1763 , 
have begge ester Plunders og van Rhe ed es Figurer en Kalk foruden Blom- 
ster-Krandsen; og den sidste Art P. mitis meget stärkere og lcrngcre Torne 
end den ferste, hvorfore Author eg i det nyere Udgave af Syftem. Plant. 
1767. har anftrt Jåcqvins Pifonia miris'i Skeden for den malabanife, 
som er en gandske forssieltig Plaute. Da P. buxifoliæ (StøvjlenpLr staae 
paa Skiven saavelsom Plumiers Pifoniæ efter A dan fon , og det haarde 
Legeme i Hanblomsternes Middelpunkt kan ansees fer et ufuldkommen Ger
men , kan den fores kil Polygamien, og skiller sig ikke saa meget fra Pifo
niæ Slcegk, ar er nyk for denS Skyld allene behover at iudferes, jeg vil derfor 
ikkun tilfoye til min forrige Oplysning den botanize Beskrivelse over Hunblom
sterne , som siden under Bogstaver f paa Kobbertavlen No. IV. tig. I. ere 
lilsatte.

LTye Saml. II. 25. G g g - Fcemina



5P4 Be strive! se over nogle Planter fra de malabanste Kyster.

Fæmina Pi fo nice buxi fo Præ.
Calyx Pcrianthium ut in mare.
Corolla' ut in mare.
Stamina O.
fifiillum Germen oblongo-ovatum , pilis ere&is, rigidis, 

candicantibus hirtum. Stylus era flos , (trictus , tri- 
querer, longitudine corollæ. .Stigma trieufpidatum ; 
eufpidum una oblique truncata.

Kan i gi am Pcricarpium bacca juxta Kænig.

Observation
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Observation
paa

Maane - Formorkelsen den io September i?8z.

ved

Thomas Bugge.

58 den Tid, da dct kongelige Observatorium fra Begyndelsen af 17*77  har 
vcvret miq anfortroct, ere indtrufne adffitlige Maane-Formørkelser, eg 

iblanr dem kvende meget merkelige og totale. Det indtrufne dunkle Vcrir og 
merke Himmel har ikke villet tillade mig at observere flere end en af dem, nem« 
lig den som indtraf den 10 September 1783.

Forud maae jeg bemcerke, at Tiden er besternt ester Transit Instrument 
og den observeerte sande Middag den 10 og 11te September, og at Formorkel- 
sen er observeret med en 4 Fods akrornatiff Kikkert. Stsrre Kikkerter ere til 
disse Observationer ei saa ticnlige, efterdi den halve Skygge eller Pruumbra 
ved dem ville endnu blive nicer mærkelig; og alrsaa giøre Pletternes Indgang 
i den sande Skygge endnu meer tvivlsom.

Drive-Skyer forhindrede at bestemme Formørkelsens egentlige Begyn
delse. Kl. 10. 38'*  6" var den med Vished begyndt; og formodentligen er 
dette Tidspunkt 2 Minuter sildigere end det burde, faa at den rette Begyndelse 
er indtruffet Kl. ioh. 36*.  6". hvilket jeg stutter af Skyggens Fremgang i lige 
Tid i den Kant af Maauen.

Gggg 2 Köper»
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Kopernictts var qanfcfFf inde i Skyggen Kl. IO. 48^. IO"; hvilkes dog 
formedelst Döive-Skycr er noget triblfdmL

BulialdNs var forinorket Kl. io. 58'. 34". Plato begyndte ot gaae 
ind i Skyggen Kl. 10. 59'. 25". Den var gandffe qaaet ind Kl. 11. o'. 34''«

Manilius og Tycho begyndte at formørkes Kl. II.Z^. 27" ; og de vare 
handske formerkede Kl. 12. 7'. 12". Menclous begyndte at komure ind i 
Skyggen Kl. ir. 9*.  16" ; og var gandffe forniørfct Kl. 11. 10'. 4". Pliuius 
begyndte at formerfes Kl. ii. 12^.38", og var gandffe formørket Kl. 11.13'. 37". 
Den vestlige Strandbred af det krisiffe Hav (Mare Crifium) eller den Kant, 
fom er lcrngst fraMaanens Rand, begyndte at berøres af Skyggen Kl. 11.24^.23" 
og den var gandffe i Skyggen Kl. n. 25'. o*'.  Den estre Kant af famme Hav, 
hvilken er ucermest ved Maanens Rand, begyndte at formørkes Kl. ir. 29'. 14"; 
og den var gandffe formørket Kl. 11. 30'. 5". Endeligen gik den Hecke Maane 
aldeles ind i Skyggen og den totale Formorkelfe begyndtcs Kl. n.35'. 22". 
Atter kom der nogle fortredelige Skyer fom hindrede, at man ei mcd fuld Vis- 
hed kunde bestemme den totale FormorkelfeS Begyndelse; da det blev klarere 
Kl. ir. 37'.o", kunde man med Vished fte, at den totale Formørkelse allerede 
var begyndt. Den totale Formorkelse endtes og Maanen begyndte at trade 
frem af Skyggen Kl. 13.15'. 23"; og Kl. 13. 15'. 58". havde Maanens 
Kant med suld Vished faaet noget Lys. Grimaldus kom ud af Skyggen 
Kl. 13.17*.  53"; Aristarchus Kl. 13.24'. 13" ; Copernicus Kl. 13. 34'.4"; 
Plato Kl. 13.38'. 10"; Tycho begyndte at komme frem Kl. 13. 39'. 9" og 
den var tilforladelig kommet ud Kl. 13. 40'. 14". Manilius begyndte at gaae 
ud af Skyggen Kl. 13. 48'.39". og aldeles ude af Skyggen Ki. 13. 49'. t8"*  
Menelaus begyndte sin Udgang Kl. 13. Al". 12"; og den var gandffe frem
kommet Kl. 13. 51'. 52". Plinius gik ud Kl. 13.56'. jo". Den østlige Kyst 
af det krisiffe Hav begyndte at komme frem Kl. 14. icV. 41"; og den var gand
ffe fremkommet Kl. 14. u'. 19". Tilstdst syntes Skyggen at forlade Maanen 
Kl. 14.14'. 49". Den salffe Skygge eller halv Skyggen begyndte at gaae ud 
Kl. 14. 15'. 44". Halvffyggcn havde gandffe forladt Maanen, den havde 
igien faaet sit fulde Lys og Formørkelsen var aldeles til Ende Kl. 14.16'.26", 
J øvrigt havde Maanen mider den totale Formørkelse det sædvanlige rødagngr 

Skin,
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Skin, hvisket formodentligen kommer af Soelstraalerneö Brekiung igienucm 
Jordklodens Dunstkreds. Jeg forestiller mig at de oplefes i Newtons Farve
billede eller Regnbue-Farver, og at af disse allene det rede Straalebrndr kom
mer til at naae Maanens Legeme; fordi de rode Straaler have den siorste Re- 
fraugibiliker eller Vrekke Lighed.

Den Deel af Maanen, over hvilken Axelen eller Middelpunktet af den 
sande Skygge gik, var aldeles merk, oz det var ikkun Udkanterne, som havde 
ommeldte rode Skiair.

Hr. Abraham Pihl, Candidat i Theologien og tillige meget vel svet 
i Astronomien, har observeret denne Formorkelse med en 4 FodS akromatisk 
Kikkert, og han har befundet:

Indgange.
Platos Indgang i Skyggen Ilt. oz. v"

Manilius og Tycho ♦ IT. 7. O
Menelaus . . TI. 10. 52
Plinius . ■ n. lZ. 35
Den vestre Kant af det knslske Hav 11. 24. 19
Dcn ostre Kant af samme ii. 29. 36
Begyndelsen af den totale Formorkclse .<• . H..35- 52

Udgange. ■ ■

Tychos Udgang ♦ 13*38.  50
Manilius . . ♦ 13. 48. 27
Menelaus . • 13. 5 r. 12
Plinius . . 4 13*55*  30
Ästlige Kant af det krisiffe Hav 13. io. 41
Formsrkclsenö Slutning 4 14. 16. 30

Disse Hr. Pi his Observationer stemme meget vel overeenS med mine forhen 
anserte, og de bckrcrfte hinanden indbyrdes.

Foruden at man ved Maane FormorkclserS Observation kan rette og for
bedre Maane- oz Soel-Tavlerne, saa riene de og til at bestemme StcederneS 

G g g g 3 Lcengde.
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Lorngde. Dog udfordreS hertis, at man ffal have flere Maane-PlcetterS Im- 
mersioner oq Emersioner observerte paa begge Stader. Ved at tage Middel« 
Tallet imellem de saalcdes fundene Bestemmelser, undgaaer man den Indflydel
se, føm AiesynetS Forfkiel og Kikkerternes Virkning ville have paa Lcengden. 
Dog maae jeg herved giere en Vcmeerkning, fom jeg ikke finder at nogen for
hen har giort. Nemlig i Midten af Maanen projeeeres halv Skyggen nceften 
paa et Plan; ved Udkanterne prsj. ceres den paa en fphcerillk og meere rundet 
Overflade, og alksaa vil dens fynlige Brede blive storre. Pletterne ved Maa- 
nens Udkanter vil da blive sangere i halv Skyggen, og det bliver faa meget meer 
vanskeligt at bestemme faavel deres Indgang fom Udgang af den fande Skygge. 
De i Midten af Maanen verrende Pletters Formorkelfe kan bestemrnes til en 
Vished af io å 20" Sekunder, og altfaa med famme Noiagtighed fom Jupi
ters Drabanterne. Men paa Formorkelfen af Pletterne i Maanens Udkanter 
er man uvis fra 30 til 60 Sekunder, og de bor ei bruges uden i Tilfalde af 
Nødvendighed.

Hr. König , Astrsnøm i Manheim, har meddeelt mig sin Observa- 
tion paa denne Formorkekfe. MaanenS Fremkomst af Skyggen eller Enden 
af den rotale Formorkelfe indtraf i Manheim Kl. 13. o', ig"; Formørkelsens 
Slutning eller Skyggens Udgang af Maanen Kl. 14. o'. 1". Naar disse 
Momenter sammenlignes med mine modsvarende Momenter, findes Man
heim Vesten for Kiobenhavn . . . oh. 5*.  40"; oq oh. 16'. 27". Mid
deltallet giver oh. 16'. 3". Andre astronomiske Observationer give 16\ 6f,t 
imellem Kisbenhavns og Manheims Observatorier.

Hr. WefTel 0 som med faa megen Berømmelse har arbeidet ved de 
geographiffe Opmaalinger hos es, og nu efter Salffabets Tilladelse forretter 
de trigonometriske og astronomiske Observationer ril et gcographiff' Cartes For- 
fcrrdigelse over Hertugdemmct Oldenburg, har sendt mig sine Observationer 
paa denne Formørkelse. Driv > Skyer og mørk Himmel har forhindret ham 
fra at faae en fuldstændig Observation. Menelanö fautt han at begynde 
sin Indgang i Skyggen Kl. 10. 51*.  22". Den ostre Kant af det fri ft tf C 
Hav sandt han at vcrre kommer aldeles ud af Skyggen Kl. 14. 11'. 19".

» Efter
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Ester den ferste Observation, fanmunlißnet med min modsvarende, bliver 
LcvngdeForssiellen imellem Kiobenhavn oa Oldenburg —r o'. 17'. 54"; og efter 
den sidste = or. 17*.  45; og ved et Middeltal bliver Olvenbm'g Vesten 
for Kiobei'.havu or* 1 ?z. 49I".

Hr. Capitain Kick og Lieutenant Wiibe , hvilke med megen Fliid 
<g Noiagtighed have opgaaet den heele Grcendse fra Fridrikshald til Noraas 
og Trondhiem ved trigouomekrisse og astronomiae Observationer, have ind
fundet sig i Trondhiem for at observere de tvende totale Maane-Formsrkelser 
i Maris og September indeværende Aar; men tyk Himmel har forhindret 
dem fra at faae nogen af disse Observationer; hvilket er saa meget nicer be
klageligt, som man ikke veed Lonrgdeisi af Trondhiem eller noget andet Punkt 
af Norges vestlige Kyst med nogen taalelig Noiagtighed; og det var hoieli- 
gen at onsse, at nogen duelig Mand, forsynet med forneden Kundssab, Virk
somhed og Instrumenter, maatke blive boesat paa et Sted Vester paa Norge 
i Christiansands Stift, da man kunde forvente, at denne for Handlen og Sse- 
farren vigtige Ssekyst ville blive bestemt med astronomiss Noiagtighed.

Nogle
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Nogle nye Opdagelser
ved

, Fipstiernerne ß i Persens, o og i Skytten , samt ß i
Sleenbukkerr

ved

"Tho mas Bugge.

orend jeg har den '2Ere at forelLgge Salffabet nogle faa nye Opdagelser, 
hvilke jeg har qiort ved adskillige Fixstieruer, maac jeg forud forklare,

hvorledes man med math<inatiff Vished bcftcnuiifc Fixstiernernes syulige 
Stsrrelser.

Det er en Fordom, fom nesten alle optiske og astronomiske Skribeutere 
have ndbredet, at Fixstiernerne seere igiennem Kikkerter blive til geomclriffe 
Punkter, og at de paa ingen -Maade lade stg forstorre. Hvoraf da ffulde 
folge, at alle Fixsti«rncr igierniem Kikkerter ffulde synes lige store, og deres 
Inddeelingec udi Stierner.af forsteg anden, tredie, sierde, femte cg stelle 
Storrclfe, ncesten aldeles falde bort , .naar der handles om Syn igiennem Kik
kerter. Men naar man bruger akronratiffe Kikkerter af sire Fods Lcrngde og 
derovcr, faa forholder stg Sagen gandffe anderledes, og der er en vcesturlig 
Forffiel imellen» den synlige Storrclfe, Klarheden og Glandsen, af Fixstiernerne 
of I, 2, 3,4, 5 og 6le Orden.

Saa vidt mig er bekiendt, har man til Inddeclingen af Slierncrue til 
disse Storrelser og Ordener betient sig af der blotte Oiesyn uden Kikkert, og 

man
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man finder meget ofte, at en Astronom heuforer samme Stierne til en Orden , 
og en anden ril en anden Orden. For i den Sag at naae mathematisk Vis
hed, kan man sammenligne Firstiernen med det horizontale Traad i den 6 Fods 
achromatiffe Kikkert paa mural Quadranten. Denne Traad er as stint trukket 
Selv, og ved en Forstorring af 86 gangeø underspcrnder den en Vinkel paa 
Himlen af g Sekunder. En Fixstierne af forste Srorrelfe overskicrreS afTraa- 
den og man seer f Deel af den over Traaden, og | Deel under den. En 
Fi.cstierlte af anden Stsrrelse overstkioeres af Traaden og man feer f Deel af den 
over og ligefaa meget under Traaden. En Fixstierne af kredie Stsrrelse over- 
stkiceres endnu af Traaden, og man feer et stink Glimt af Lys over og under 
Traaden. Stierner af fierde Stsrrelse ere net op af samme synlige Stor- 
reife som Traaden , og de bedcrkkeS noiagtigen af den. Stierner af femte og 
siette Stsrrelse kan paa denne Maade ei lcrngerc udmaales, men maae ans«t- 
teS efter Aiesynet; hvilket nu er veiledet ved saa mange foregaaende og grad- 
vi i 5 aftagende Bestemmelser. Jeg har anseet det fornodent, at forklare denne 
Udmaalings-Methode for at erholde desto storre Troevcrrdighed, og for at over
bevise andre, at dct ikke er efter en Slutning, og vilkorlig Gietning, men 
med mathematiff Præcision, at jeg har udfundet adffillige scrr mcerkelige For
andringer ved FixstiernerncS Sterrclfe.

Hans Excellence Hr. Gehcimeraad og StatSfekretaire Guldberg be
hagede i Sommer at underrette mig om, at man ved Algol havde observeret 
nogen mærkelig Forandring, dog uden at det offentlige bestemte, hvorudi Sa
gen egentligen bestod. Ester at jeg siere Dage i Rad noie havde betragtet 
Algol eller/3 i Perst u s, som er af rrcdie Storrelse, fandt jeg, at den regel- 
mcrssigen tager af og ril i sir Lys, og bliver som en Stierne af femte Stsrrel
se. Dens mindste Lys eller phafis minima er observeret.

Julius d. 25

28
August 17

20
August

. . I2h. O' 

.4 9- IS 

. . I-. o 

. 4 9' 0

HH HHn,e Saml. II. B. September
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September 6 . . I5X o*
9 . . 12. 7
ii.. 9' 0
28 . . IS* 10

October 1 . ♦ 12. 14
4 . . 9* 10
7 . - 6. 15

Af disse og mange fleere Observationer, som anseeS for unødvendige at ans 
føre, flutteS, at Algols mindste phafis indtræffer ef er hver 2 Dage 21 Timer 
7 Minuter.

Aarfagen til dette mærkelige Phänomene kunde man maaffee troe at 
være en omkring Algol som en Soel betragtet gaaende Planet, hvilken , naar 
den traf ind i Linien imellem Fixstiernen og Jorden, da ville bedække en Deel 
deraf, og foraarfage, at den saae mindre ud. Men, da Algols periodiske 
Afvexling gaaer fra den tredie til den femte Slorrelse, paa hvilken der er en 
saa gaudjke mærkelig Forskiel, nt dens synlige Størrelse tager af i Forhold 
af omtrent 3 til 1, faa skulde Størrelsen af denne til Algols Systeme 1 hen
hørende Planet være omtrent f af dens Soels Størrelse; og i Masse og kubisk 
Indhold 57 afdeusSoels Massa. Dette strider imod den almindelige At
traktions Love og Natur, efter hvilke enhver Soels Masse maae være bety« 
delig storre end Summen af alle dens Planeters Masser. Der strider imod 
Analogien! vor Soels Systeme, hvor Soelens Masse og Størrelse 6co gange 
overgaaer Størrelsen af alle Planeterne tilsammen tagne.

Man kunde dernæst holde for, at denne Aftagelse og Tiltagelse kunde 
komme nf Pletter pan Algols Overflade. Men det synes og at stride imod 
Analogie, et*  saa store Parter af en Socl skulde skinkes nf fa a store Plætter, 
og endnu meere besyndeiligt var det, at foranderlige Pletter kunde have en 
saa regelmæssig og periodisk Orden af 2 Dage 21 Timer og 7 Minuter.

Der synes altsaa intet andet at være tilbage end at antage en af Hr. 
Maupertuis først fremsat Hypothese. At nogle Fixstierner ere flade og sam- 

^Pentrykre Kugler. Naar da Algol ved (in Omdrejning om sin Axel vender 

den
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den fladere Side imod Jorden, har den sin mindste phafis , og naar den 
vender den rundere Side imod oe, saa har den sin sierste phafis, og dette 
Phenomenon lader sig forklare af ^l§olsOmdrejning om sin Axel udi 2 Dage 
21 Timer 7 Minuter.

End videre har jeg vedo 03r i Skytten bemcerket, at o, som i For
tegnelserne over Fixstiernerne anfores for en Stierne af tredie Storrelse i Ju
lii, August og September Maaneder, har ikkun været en Stierne af femte 
Storrelse, og at tf, som anfores for en Stierne af sierde Storrelse, har varet 
efter foranforte Udmaalings Methode en Stierne af anden Storrelse. Om 
disse Forandringer ere periodiff'e, men af et längere og storre Tidsrum, kan 
jeg ikke med Vished sige, ferend disse Stierner fremkomme fra deres Konjunk
tion med Solen, hvor de nu ere. Men faa snart de fremkomme af Soel- 
siraalerne skal jeg ikke efterlade nærmere at undersege denneSag.

Endelige« har jeg ved ß i Steenkukken i Aarene 1781 og 1782 observe
ret en liden teleskopisk Fixstierne, som kom i Meridianen 144" for Hoved
stjernen, og denne liden Stierne hari dette Esteraar været aldeles borte, og 
ei været at see.

Hbhh -



A.
Abildgaard, (P. C.) om Quarts' og 93 h 

triol-Syre 3l2 følg.
Accoucheurer, Fodfelshielpere, Franste 

118- Danste irz. 128 134136.
Adogit, et Folk, paa Øen Schanzia 
Afdrivningssm«ade, So iv-Prøves, den 

forholdsmaeffigr og bestemte,derpaa beroer 
Probeerkunstens Sikkerhed 173.

Afslibning, Conchylierncs 226. Foran» 
bringer deri 238.

Agnodice, forklæder sig som Mandfolk, for 
atl«re ogøveL«gk- og Iordcmoder.Kvn, 
sien 114.

Ager og Eng, i Sielland og Msen, hvor 
mange Tønder de kan udgiøre 399. i 
hvert Amt Ister 4co.

2lgerdyrPerstanden, er ikke fodt til Live» 
gen stab 435.

Albu mazar, sect en nye Stierne, i det 9de 
Aarhuudrede 216.

Alderdommens Levninger, fundne i E- 
gcr Pra:steaie!d s8o-

Allun Schiesser, hvor findes t Mtrngde 
574

Aloeiste ;Ser, hvoraf n.avnqivne346.
Amagerland, hvor mange Fold Afgrøde 

dets Kornfird aarlig afgiver 403.
Amuleter, brugte af de romerste Jorde

mødre 11$. af tt dunste 14$:
Ancherø, (p. Rofcd> Meening om Bry

der 443.
Angler, paa Qen Britania 6.
Annmoninm, hvad Virkning, naar det 

blandes med Solv 175.
Aste, hvilken Sort, der er den bestell! 

Capeilcr 163.

Astronomer, de a ldstc og Middelalderens, 
har kun opdaget faa Kometer 215.

Atkelaber, norske, med deres Arter 59.
Attraction, Planeternes, hvad Forandring 

den kan giøre i Beregningerne om Come» 
ternes Tilbagekomst 219.

Austrogorher, et Skytistt Folk 12.
Axler, dk mindste Comctbaners, hvor store 

224.
B.

Balsamering, ^Egypternes, hvorpaa de« 
grunder sig 326.

Bartholino (Th.) Betragtninger om 
Jordemoder Videnstaben i Dannemark 
122. 143. 147. har ikke selv udøvet den 
l25

Barselgvinder, hvor mange indkommne 1 
Fodsclshospitalet 151«

Beda, hvorfor December vg Januarii Maa» 
nrder af ham kaldes Iulcmaamder 17.

Been, Ore Koc- eller Faarc, hvorledes bor 
behandles til Capeilcr 163.

— O renes Bag be en, hvilke Arbcider deraf 
kar», dreies 214.

Behemoth, hvilket Dyr under den kan for. 
siaacstri.

Beregning, gcographist og geometrist, over 
Siclland og Møens Amter 394. f.

Berg, (Magnus) har forstaaet den Kunst 
at bevare Elfenbeens Arbcider hvide, og 
frie fer Sprcrkkcr 210.

Berger, (Lhr. Joh.) bringer Fodscis 
Didcnffabcn i Flor i Dannemark 128 
133. hans Disciple 134-

Bielker og Breder, hvormangc Tylter aar# 
tigen fores gicnnem Drammens Elv 570.

Bil.
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Billeder, ikke alle t Almindelighed vare 
Joderne sorbudne 564. Romerne SUb 
seres udstaarne paa Conchylie , Skaller 
2Z--

Billcvstøtter, de allerceldste, af hvilken 
Materiede bleve udarbcidede 201*

Bing, (Jan.) forbedrer den Ruffiste Tang 
12;.

Bismerkrogen, hvortil brugt i trange Fod, 
fler 145.

Blatter, norste, med deres Arter 65. 66. 
Blye, Tilsats deraf, hvad Egenstab det 

mcddeeler det under Solvet sig befindende 
Kobber 156. hvilken Beskaffenhed det 
bor have, naar det stal anvendes til dette 
Brug 168.

Blye/Grube i Eger Pr«stegield, hvad 
Meening mange have om den 573.

Bonde, hvad var i Oldtiden 460.
Borysthenes, hvor Oionylius lader denne 

Flod have sit Udlob 16.
Brahe (Tyge) hvorved han forst udnnrr, 

kede sig 216, var den forste, som bevii, 
sie, at Comcterne ikke hsrte til den sub. 
lnnariffe Verden 218. af hans Observa, 
tioner har de lo Lunde bktiknt sig til 
at forsatte Tabeller over Planeterne 470.

Brentii, (Joh.) Forklaring over Lche- 
moth 457.

Brettland, hvad vore gamle nvrdisteFor- 
f-vdre derunder forstode 22.

Britanien, PrvcopiiBcstrivelse ovcrdenne 
6. og overdeFvlkcflag, som beboede den 7.

Brittia, hvad Procopius har fvrstaaet UN« 
der denne Øe 20.

Bruunsteenen, hvoraf brstaaer 426.
Bryder, deres Vilkaar efter Lovene 435. 

til hvilket Slags Bonder stal henfores, 
er vansteligt at bestemme 436. Ordets 
DEldc vg Oprindelse 437. Trcrlle kunde 
setres dertil; men ogsaafrie M^rnd 438- 
naar Tralle bleve det, streg de i Veer, 
dighed 440- under dem kan ft forstaaeS 

Ridesvcnne, eller Avlskarle 441. vare 
frie M^nd 444. men ringere end Bon« 
der4^. ringere end BoelagSimrnd 446 
kunde ikke virre Varge eller N<rvninq 
447- kaldes Frels 452. tabe c i borger« 
lig Frihed 453. kunde forlade og op, 
sige fin Brydie 4$ 5/ Lovens Ord herom 
457« var ei stavnbunden 458.

Lrynuicb, (M. Thi.) om den barbugede 
Pampelfist og Skrnkketrolden 319. f-lg. 
Beskrivelse over en Mumie 326 folg.

Brcendsel, deraf har Sielland og M-cn, 
saa meget som behoves 406.

Buchwald, (Balthas. Joh. de) anleg« 
ger cnJvrdemoderstole iKiobenhavn 12z. 

------------(Friderich) udover Fodsels Vi, 
dcnstaben i Aalborg 124.

Succinit, en enkelt, hvortil forvandlet 315. 
Bugge, (Thom.) om den nye Planet 215. 

folg- om Saturn, Jupiter, Mars og 
Venus i Aaret 1781. 365. følg. om 
Saturns, Jupiters og Martis Oppost« 
tioner med Solen samme Aar 461 følg, 
om Observationer paaMaancns Formor, 
kel se 1783. 595 følg, om nogle nye Op« 
dagclser i Fixstiernerne 600 følg.

Bnstvext, en nyeSlcrgt, hidsent fra Ma. 
lacca, Thottea grandiflora 529.

Bygninger, avigvarende, for hvem allene 
nyttige 380.

Bøder, for Harrvaerkpaa en Brydes Lem, 
mer, hvorledes deelte 446.

Søgetræer, hvor mange der kan voxe paa 
en Tonde Land 406,

Børn, hvor stort et Antal, dererfodt idet 
frie JordemodcrhuuS og Fodsels Hospi« 
talet 131. dr Sperdes Behandling, hvor
ledes hos os forbedret 150.

Sørnevogterenø Opfindelse forbedret 156. 
C-

Lalcedonien, hvad Laud derunder kau for^ 
staaes 23.
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Callifens (H.) Dessrivn.overrt Foster med 
tvende Hoveder 94. ftlg. om cn Cuur 
pan et blindfsdt Pigebarn 106. ftlg.

Lantharer, norsse, med deres Arter 60. 
61.

Lapeller, brugbare, hvorledes de maae 
forfcerdigcs i6g- 169.

Laraber, norsse, med deres Arter 64.
Larpathiffe Bierge, hvilke Folk der have 

boet 447.
Jaspisse Hav, til detS Indlob have gamle 

Skribenter udstrakt de nordostlige^Kan« 
tcr af vor Halvoc 15.

Lasse, for ulykkelige Borns Frelse, hvor« 
for afskaffet 131.

Lelter, et Skytiss Folk, 12.
Lelsno har meget forbedrctFodsels Viden- 

ssabeu iro.
Lerambyceo, uvrsse, med deres Arter 

59-
Lhalusns-Floden, hvad derunder forstaaes 

362.
Chemnitz, (I. H.) om Conchyliernes Af 

stibning 362 Mg. om Hippopotamus 
510 ftlg.

Lhrysomeler, norsse, med deres Arter 55 
Licader, norsse, med deres Arter 55. 
Lirindelcr, norsse, med deres Atter 67. 
Cimbrer, hvad Vci taget, cftcrat virre 

overvundet af Romerne 11.
Cimices, norsse, med deres Arter 69.
Litrongeift, paa hvad Maade bekomme 

428.
Loccineller, norsse, med deres Arter 55.
Lonchylier, bestaae af lutter kalkartige Dele 

231. hvad der er Aarsag til deres Tyngde 
og Lethed 232. deres indvendige Skion- 
heder 236. 237. hvorledes de begvem« 
mere kunde inddeeleS 238. adssillige nye 
Arter og Slcrgter fundne af Engellien« 
verne paa deres Reiser i Sydhavet 583.

Cayphaena tpus hessmet Zry.

ister.

Craeclkr, hvilke Elkphauttirudn, derunder 
forstaaes 204.

Cveii (Lor.) om Syrenes Forssdclse, isivr 
Salpeter« og Saltsyrens 430. ftlg.

Lrystalpoduren, beskrevne 303.
Lumaner, hvad for et Folk, de have 

ret 482.
Lurcnlroner norsse, med deres Arter 56.

Cusp anus seet en nye Stierne i det fierde 
Aarhundrcde 216.

Lu urer, adssillige, forsagte med Orens 
Kildevand 417. ligeledes med det paa 
Gaarden Merle 424.

D.
Dannemark, hvilke Lande, der i ikldgam« 

mel Tiid, har fort Navn heraf 19 f.
Danorum gente«, hvorledes inddeelte 0g 

hvor boede 18»
Der me sier, norsse, med deres Arter 50.
Dikkiloppers Land, hvad Herbcrstcin der« 

om beretter 14.
Dis fpy ros gLberrima beskrevet 540.
Drabant Veneris 219. Fl'xstiernernes, 

hvad de vel cre 217.
Drone, hvor dette Land, har vieret 14. 
Dvcergpoduren bessreven 307. 
Dyrknings Omkostninger, en Tsnde Lands 

27.
Dyrplante, hvorpaa dette Navn grunder fig 

278.
E.

Ebentrcee, eller tkbenhole, de Gamles De« 
ssrivelse derom 537. Rumphs ;z8. Kö
nigs $39-

Eburfofliie hvor opgraves og forarbeidkS 
213.

Efterbyrden, dens iilf«rdige Udforelse, 
hvad Skade foraarsager 146.

Eger Sognekalds Situation og Luftens 
Beskaffenhed 569. dets Jord« og Steen«

Arter 



Register.

Arker 571. dets Erher og Mineralicr 
573. Snurbrondsvande 574- Skov og 
mcrkverrdigste Urter 565. Fircfsddede 
Dyr 576. Fugle og Fiffe 577. Insecter 
og Orme 578. Indbyggernes Egcnffa- 
der S79- Fabriker og Alderdoms Lev*  
vinger 580.

Elarerer norske, med deres Arter 62.
Elbens Udl-bs Brede, hvorledes af Pto*  

lcmco bestemt 354.
Elefanter, hvor deres Fædreneland er 

20; hvilke af deres Tcrnder, der er det 
egentlige Elfcnbeen 203, hvor den for, 
modcntlig storste af disse findes 204. kaste 
ikke deres Tender 206.

Elftttbeen, dets Egcnffabcr 20 r. Gamle 
grerffe Konstarberder deraf 202, dets 
Materie har mange Fortrin men og Feil 
203. det Ceilonffc holdes for det beste 
205. at det kan giores blodt er Usand« 
hed 213. det Sideriske s. Ebur fossile.

Ellevetallet/ Provo Regning dermed 184. 
er opfunden af C von Clausberg 185. 
hans Methode 187. en kortere og sikkrere 
Maade 187*189-  dens Anvendelse paa 
Addition og Subtraction 191, for under 
visse Betingelser at oplosc en Ligning, 
som har tvende ubestemte Storr elfer 192 
paa Geometriske Proportioner, samt Re
gula de ni 193. ^aa Multiplication og 
paa Ovadrat-Regumgen 194. paa Cubik« 
Regning og paa Division 195. paa holi
ere Ligningers specielle Oplosning 117 
paa at oplosc adffillige hoyere Ligninger 
under visse Betingelser 199.

Elvehest s. Hippopotamus.
Ephemerer, norffe, med deres Arter 90. 
Epsdemie imellem Larstikoner, naar gras' 

serede 151.
Extenfio, urigtigt oversat, hvad har give 

Anledning til 1354.

F.
Fabricius (Joh. Chr.) oM Hore RcdffaberNk 

hos Krebs og Krabber Z75.
Fabricius (Ott.) om Tinte-Ormcn 287 f^lg. 

om nogle lidet bekicndte Podurer og en 
besynderlig Loppe 296 fplg.

Lart, et Skibs, i et Dogn, hvor forfficl- 
lig bestemt af de Gamle 352.

Farvefforper, Conchyliernes, hvorledes af 
Naturen indrettede 235. deres indvendige 
Skionheder 236.

Field,en merkvcrrdig 571.
Fixstierner, nogle, l/ave en periodisk Orden 

i deres Fremffinning og Forsvinding ri6. 
adffillige bestemte, som ei findes i de over 
dem udkomme Cataloger 224.

Fladormstrekkeren dens Parring 267, 
beskrevet 275.

Forki-lelse, hvorledes man tilforn bevogt 
tcde Barselkoner derfor 148-

Forsteenelser af Soelegemcr, dertil findes 
altid Originaler 459.

Fortcrndcr, Riilhestens, er til visse Slags 
Arbcider bedre end Elfenbenet 214.

Fricbrydcr, havevåret Stammefadre til 
adfflUige adelige Slcrgtcr 433. hvor, 
for de kaldes saaledcs 459.

Friedender, naar de ere opkomne 459.
Fruentimmere, hos Gråkerne, have baadk 

ndovet Lergekunsten og Fodselshielpen 
114- ligeledes hos Romerne og de an*  
drc sydlige Nationer 115. hos de Dan*  
ffe og de andre nordlige Folk 116.

F-dsels-^idenstaden, hvad den har VUN« 
det i Dannemark ved Fodstis Hospita, 
lets Stiftelse 112 f.

Fødsler, fuldstatndige, deres sande Sam
menhæng og Dcffaffenhed er allerforst 
rigtig beffrevet af de danffe 137.

Feelligbryde, hvad dcrnnderforstaacs 447» 
448. Fortrin for Brpden 453«

Stte«
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Mchornene InsecterncS, hvad dm Sven
ske Clerk aufeer dem for 375.

Fcrrgespilleren beskrevet 276. hvor findes 
270. og hvorledes parre- 271.

Fødsel, denfuldstarndige, hvor ofte forekom
mer imod een unaturlig 137.

G-

Gab, Pampelfiffens, undcrssgt og beffre- 
ven 323.

Gallicia og Ludomi ria, deres forfficllige 
Navne 471. deres Beliggenhed 472. 
deres sidste Indvaanere 476. deres Hi« 
stone fra yde til 14de Seculum 481- 
hvad Tid den christcligc Religion der blev 
indfort 484- Keiser Josephs Paastand 
paa diste Lande 508. deres Fvlkcrighed 
509.

Gaflrochæna, saaledes kan en nye Slagt 
af toffallede Muffler kaldes 174- Arter 
af dem 176. 179 igo. 182.

(Sauter, et talrigt Folk, paa Thule 5.
Gebel el Mocateb, s. Inscriptions Bier g. 
Seplder, hos dem opsoge Hcrulcrne fig 

nye Boliger 3.
Germani, hvem saaledes kaldtes, i de arldste 

Tider 6.
Gerlachs Oplosning paa Sporgsmaalet 

vm Jordens Trykning mod Mure 384-
Germaniens Ryst, hvorledes forestillet af 

Ptolemaro 362.
Guletings Lov, Hagen Adelsteens, hvad 

deri findes om Bryder 438.
Gieder, til hvad nytte i Hestestalden 576 
Gaus (J. M ) Anmærkninger over Bereg

ningen af de Muures Styrke, som ere 
udsatte for Sidetrykning 379 følg

Gilding formodes den her opviklede Mu
mie at have været 339-

Glands, Fixsticrnernes, er uregelmssig, og 
undertiden foranderlig af Lys og Farve 
216.

Gleichen von, hans Meninger om Infu
sionsdyrenes Parring, undersoges 263.

Gl^dspilleren, hvor findes, og hvorledes 
fortplantes 269. beskrevet 275.

Gmelins Methode med Saltsyrens For
sodelse, hvad har givet Anledning til 425.

Gotland s. Jylland-
Granitsteen, i Eger Sogn , hvad Farve 

den har, og til hvad Brug den anvendes 
57*-

Gryller, norske, med deres Arter 66.
Grcrfke Skribenter under hvilke Navne 

talt om Thule, og de ovrige her i Nor
den liggende Oer 13.

Grcvsning, af hver Tsnde hvilende Ager
land, dens aarlige Vsrd, beregnet 27. 

Gnardeins, hvad de meest beffieftige sig 
med ved Sslvprvberingen 154 f. hvor, 
ledes de best kunde benytte fig af de fore, 
stagne Probeer Ovne 162.

Guld, blandet med Zink,, hvad Virkning 
157-

Guldplet, en glindscnde, fandtes i'-Mu
miemuttneu paa en her opviklet Mumie 
343

*9*
Haller har igiendrevct den Mening, at 

Modrenes Indbildningskraft har Ind- 
stydelse paa Fosteret 104.

Halnifoderets priis, i Hensigt til Tiende, 
hvorledes kan beregnes 27.

-Harespilleren beffrevet 273.
Hartkorn en Tsnde, hvor mange Tonder 

Land dertil t hvert Amt i Sielland, kan 
hcufores 400, hvad deraf aarlig kan vsre 
t Brug 401.

Hemerobier, noisike, med deres Arter 92. 
Herregaarde, visse gamle norske som endnu 

have en Levning af Privilegier, hvor fin
des 580.

Heruler, deres Boepsl, Sarder og Krige 
2. 3. ere et nordifft Fvlk 8. uvisse For, 
modninger om Tiden, naar de udvandre, 
de 9. hvilken Vei de have taget 10. have 

varret 
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vKret vel drevne i Ssevassenet og Soe- 
rovere ri-

Herzholm har ssarpsindig undersogt vors 
donste Love 443. 451.

Hierne, Insekternes, hvorledes indfluttet 
377'

Highulsnda, en malebarist Plante 556.
Hipparchus ev den forste af de Gamle, som 

har feet en nye Stierne 215. har ved 2I< 
stronomiste Obiervalioner bestemt nogle 
Staders Polihoider 350.

Hippocratis Grundsætninger og Regler til 
Fodsclsvidenstabcns jUdovclse 119»

Hippopotamus dens Hoved Knoglebygning 
510. dens forstielligc Navne 512- til hvil
ken Classe i Doreriget den henhorer 
513. Linnés Beskrivelse over den 514. 
hvem dcr udforlig har bestrevel Den 515« 
hvor den horer hicmme 517. dens Dsegt 
og La'ngde ibid, dens Kiod spises 518' 
Bestrivelse over den S Tcrnder 5*9.  dens 
Gab og hvoraf den lever 520. forsticllige 
Meninger om dens Ophold i Vandet 521.

Hi^ebörn,hvorrnangcndsattepaaLandkti32 
Homer og de crldste Skribenters, hvor 

mange Etterner de anfore i Plejademe 
215-

Homeri Tartarus, hvor maae sogcs 23. 
Humle Avlen, hvorledes dreven paa sins 

Stader i Norge 571.
Horn, det lange omvundne, af Narhvalen, 

hvad det ligner 214.
Hospitaler, Fodsels, i London, Edingborg 

og Strasborg 129, ere cu Plantestole 
for Fodselshrelpere og Iordemodre 129. 
andre af dette Slags hvor findes 129. 

Hyen og Hion, hvad der under forstaaes 
439-

Hcrrfkak), hvad demarker 4^5.
Hore,Rkdstaber, bemærkede hos Hummeren 

og Krebsen 376. hos Krabben 377.
Hörig og lydig, derunder forstaaes ei 

Livegen Tiener 451»

2-
Iagello, Storhertug i Litthauen, ved hvad 

Leilighed han bliver Christen 50g.
Janus bifrons» Virkning af sammes Bille, 

de 95.
Ibis, den hos Egypterne helligede Fugl, 

sendes balsameret til London 327.
Jdacius, hvad han vidner om Herulerneg. 
Indbildningskraft, Modrenes hvad Virk

ning paa Fosteret, man i de attdre Tider, 
har tiltroet den 95-

Infusions Dpr, paa hvilke Maader de fort
plante sig 240. steer hos nogle ved Deel, 
ning paa tvers 244, hos andre paa langs 
246, ogsaa ved levende Unger 247, og- 
saa ved A§g 249, paa alle tre Maader 
tillige paa engang 250. visse Arter parre 
sig 2^6. bevises mcd Exempler af flere 
nye Dyr 267. Deres Forlosm'ngsmaa- 
dc 271.

Inscriptioner, paa Dierget Sinai om vir» 
keliq findes 547. Spor derpaa t 6te 
Aarhundrcde 548- i 12te 549 i syttende 
550, i attende 550. Pockocke fandt 
dem ikke 555/ vort Arabiste Rctse-Sel« 
f/ib ei heller 557- men Montaigu fandt 
dem 559. om de ere vigtige 560. For
modninger om deres tzElde og Indhold 
56t. Niebuhrs Tanker herom bedom- 
met 566. -

Insekter, findes ikke r'Orens Kildevand 414» 
— — norske, deres Bestrivelse 49. 
Iordemrdre, hvoraf dette Navn har sin 

Oprindelsen8 hebraisteerede crldste 1»4. 
de aridste i Dannemark og de andre nor, 
diste Lande 118, hvor mange lærte og ex, 
amr'nrrede t Fodselshoipitalet 134. ad, 
stillige Misbrug asstaffede, som tilsom 
var i Brug hos dem 139'145«

Iordpoduren, bcstrevcn 296. 
jornandes, hvad hatt beretter om Herulerue

8. 10. ligeledes om Den Seanzia 14«
Iiii Jule,
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Aule fortid, dens Helligholdelse i de celd- 
ste Tider 16, hvoraf dette Navn hårfin 
Oprindelse. 17*

Aulemaanever, s. Beda-
Jupiters observerte Steder, sammenlignede 

med Halleys oa de la Landes S'aoler 372. 
dens sande Oppositions Tid med Solen, 
dens Lcrnqde oa nordlige Brede 467.

^tilbringer, s. Trutunger.
Iylland, hvorledes kaldtes i den ældste Tid 

19 hvad der er Aarsag i at Schonmg 
har forestillet dets Beliqacnbed, saaledes 
som det findes paa hans Kort 35z.

K.

Kali (Abr.> om Pr demaet Beretning Dili 
vor Cimbriste Halv Oe 348. f^lg

Kalkstten oa Kalkjord, hvoraf den har sin 
Oprindelse 315.

Kupler, seer en nye Stierne 216-
Kiow, en Stad i Rusland, paa hvad Tid 

den bar v<rret Hovedstaden fordelte Rige 
4S4

Kiseljord, hvoraf dens Oprindelse 315-
Kister, til Mumier, hvorledes indrettede 

319. hvilke Prydelser derpå« findes 
330. 33r.

Klasesnurreren beskrevet 274.
KlcrdevaresForarbeidigelse, hvorvidt bragt 

paa sine Stcrder i Norge 579-
Kobolt-Grube, i Eger Sognekald, hvor« 

ledes drives 574.
Kornfede", hvor mange kan, i hvert Siel' 

lands Amt 404.
Kometer, ere kuns sielden blevne observerte 

af Middel Alderens Astronomer 218; 
men desto flittigere af de nyere 219.

Krabbe, en liden vis Art, er en Snylte- 
qtcil hos Skinkemusselen322.

Rrabbern-tt Hore Redstaber 375, f-lg' 
Ki ebfener Hore Redstaber 375.
Krukkehvirvleren beskrevet 273.

Kugler, af Jern eller Metal sindes ofte ind
skudte i Elsenbeenet 206. f.

Kæmpepoburen, beskreven 302.
Königs Fortienester as Indiens Naturhi« 

storie 322.525.528.539.
L.

Lamberts Tavler over Veneris formeente 
Drabant, til hvad Nytte 219.

Larefangst, i Egers Praestegield, hvad aar« 
lig indrenrer 540.

L er, hvoraf den formodentlig har sin Op« 
rindelse jig.

Leprin er, norske, med deres Arter 59 60.
L bell',ler, norske nnd deres Arier 93
Lligb> d, imellem Dyr og Ven Riget, hoS 

Infusions Dyrene 252 25?
Linnet, Bomulds deraf bestod Svobet og 

Omviklingen paa en Mumie 332.
JLituit, en metallist ret, beskreven ^85- For, 

modninger om hvorfra den er komiuen 
591-

Lodomer, Lndomiria, i hvor stort et 
Morke dets astdrc Historie er indviklet 
48 k. see Gallicien.

Lo^spilleren bcstrcvet 274.
Loppe, den orede, beffrevet 309. hvor de« 

fandtes 31 r.
Luthers Tanker om Misfostere 103. Han- 

Forklaring om Behemoth, grunder sig 
et paa Naturhistorien 521.

Lægekunsten udovet af Fruentimmere hos 
Grcrkerne 114. hos Roimrne n$. hos 
de dauste og andre nordiste Nationer 117.

M.

Magnet Grube, hvor sindes i Norge 573.
Mangifera glauca beskrevet 5 34.
Marciani Heracleotæ Bestrivelie Over O'« 

Britania 2
Merefchallus, N. er ikke den Skribent ma« 

kan saiste Lud til i gamle Ting 9-

Marti»
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Martis observers Steder sammenlignede 
med Haileys og de la Landes Tavler 373*  
dens sande Oppositions Tid mcd Solen, 
^nqt'C vg nordlige Brede 4-0.

Msflabala Haly har seek (Il nye Stierne 
i det 9de Aarhundrede 216.

M pyers (LKr.) Bemærkelser over Fixstiernes 
Drabanter 217. 218.

Mennester, hvor mange der regnes paa 
hver Qvadratmiil i de danffe Oer 404. 
hvor mange der ere i Sielland og Moen,
405. hvor mange paa Amager og Salt
holm 406 hvor mange i Gallicien og 
Ludomirien 509. hvor mange i Eger Sog« 
nekald 569.

Mcnneste.Offere i Brug hos Herulerne 
2.

Medier hvor utrccttclig og lykkelig i at 
udspeidc Cometer 2,9.

Metroxylon Sågu beskrevet 527.
Morvilles (N.) Afhandl- om at bestemme 

Storrclsen af det Stykke Jord, som kan 
vcrre tilstrækkelig Vederlag for Tiendes 
Oppeborse! 25 følg. om Prove-Regning 
med Elleve-Tallet i84^f2lg- gcogr. og 
gconi- Beregning over Sielland ^c. 391. 
følg.

Mosernes Indhold paa hver Amt i Siel« 
land 398.

Mospoduren, beffreven, 299.
Muffeler, af hvilke Materier best giores 

170,
Mumier egyptiske af Mennesker sindes 

paa mange Stcrdcr i Europa 327; men 
i seer i Kiobcnhavn 328. en opviklct og 
aabnct paa Kiobcnhavns Universitets Na
tur Theater 329. taaler ikke at fores 
til Lands 331. beffreven 332 dens Far
ver undersogt 334. det afviklede Legems 
Stilling 338. Hovedet og Kroppen un- 
dcrsogt 341. ligeledes Arme, Laar, og 
Bcem 346. og Haendrr oz Fodder 347. 

ru ure, som have Sidetryknina, hvad der 
forst bor fastsettes, fo rent) deres Styrke 
bestemmes 382. forffiellige Mecuingcrvm 
Jordens Virkning paa dem 384. deres 
nodvendige Styrke beregnet 386. Ind- 
vendninger derimod. 387*  kan opfs- 
res langt svagere 388- men foruden 
Skraahed eller Dossering 389-

Mufcus iflandicus til hvad Nytte for Al
muen i dyre Tider 576.

Müller (F. H.) om SolvetsPrsvklse 15;» 
følg.

Müller (O. F.) om Infusions Dyrenes For, 
plantelses Maader 240. følg, om et be
synderligt Waffen i Strandvandet 277. 
følg.

Maeotis palus, derover gaae Herulerue 
mcd 5co Skibe.

Mynter, gamle romerske, opgravne iNorge 
580.

N.

Naphta, hvorledes frembragt af den forso, 
dede Salpcterqeist 429.

Narverudo og SaasensIerm Gruber, hvad 
Erts indeholde 573.

Naturen, overladt til sig selv, hvad virker 
ved Fosterets Fodscl 146.

Neitlchitz og Montagu, hvad de fortælle 
om Bogstaverne paa de fra Klippen i 
Sinai Orken nedfaldne Steene 562.

Nestor, en ruffiff Historieffriver, hvem 
han beretter at ffulle allerforst have givet 
Russerne dette Navn 479*

Newton og Hevelius, hvad de i Hensigt til 
Cometerne have beviist 218-

Niebuhrs Meening om Bierget Gebel el 
Mocateb 565.

Nie,Ilii 2
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Nietakket, Prsveregning dermed, er aandsse 
«sikker 185- dansse M«nds Skrifter der
om 184-

Niilhesten, s. H:ppotamus.
Norden, de Gamles Kundssab om samme 

i Proeopii Tid efter Ptolemaeus 348.
Ncrsesnurreren Bessrevet 274.

O.

Observationer, sammenlignede medHalley's 
og de la Landes Tabeller paa Planeterne 
Saturn, Jupiter, Mars og Venus 36$. 
f. og paa deres Oppositions Tid med So
len i Aaret 1781. 461. f.

— — — hvor mange »beregnede de 
de la Cailie har efterladt sig 366.

Obotrieer eller Abodriterhvor boede 48 l. 
Ochna fquarrofa beskrevet 545.
OVoacer, Rugiernes Konge, regieret til

lige over Herulerne 10.
Onifeus eremita beskrevet 319.
Oppositions Tid, Satnrns og Martis i 

Aaret 1781- 463, folg-
Ormehuus, det kronevirrende, bessreven 

175-
Ormer^r, steenssallede, hvor besynderlige 

deres Slaegter ere 175. tre nye Arter 
af dem 176. »79- 180, f. Gaftrochacna.

Orvarr-Odd, en indfsdiNorss, er Fyrste 
over Rufferne i Kiow 483.

Other, fra Helaoland, de« ældste af de 
dansse Jordbessrivere, hvilke Reiser han 
har foretaget sia <9

Ortho, en Belo Crobatiss Fyrste, hvorfor 
han af Conftantinus kaldes den store 
478. not. *.

P.
pampelfifk, den barbuggede, bessreven 

319
Papilioner, norsse, med deres Arter 69. 

70.

payinaker, hvor boede 435. 
Perforatorium et FovselS Instrument opfu«, 

det af Bmg 125.
peuciner, et schytisst Folk tL. 
phalcener, norsse, med deres Arteri7t.89. 
pholave.Dprene, hvad Liiahed de; have 

med Ormersrerne 182. 183.
phryganer, norsse, med deres Arter 9 l. 

92.
Physiognomie, en Elvehests, hvorledes 

Lavater udtrykker sig om den 520.
pinddyret, bessreven, 278.
Pifonia buxifolii bessrevet 536. 593. 
planet, den nye, bessreven 215,225.

Tavle over dens vbserverte Rcctascension 
og Declinationer 222. Grunde hvorfor 
den et kan v«re en Comet 223. dens 
Lsrrgde fra Solen 224.

planeter, naar forst fette, i Nærheden af 
Solen 461.

planter, nogle, fra de makabarisse Kyster, 
beffrevne 525. en nye Slergt, hidsint 
fra Ceylon 531*

Plinii Attagorac eller Attacottae, hvad fvr 
et Folk de have verret 15. har i sin Na
tur-Historie over Hippopotamus ladet 
indlobe meget gruodftlsst 515. hvad haa 
beretter om dette Dyrs Blod 517, 

podurer adss'llige livet bekiendte bessrcvut 
296. folg.

pokal af Elfenbeen, indfattet i Guld og 
Solv, af hvem forfardiget, og hvor fin
des tto

Probeer-Ovnes beste Indretning 159.
Procopius, hvad han beretter om vort Nor, 

den j • hans Sammenligning imell m 
Britanien og Thule 13, er den fsr.ie 
Skribent, som sirtter vs Dansse udm 
for vor Halvoe i8- hans Beretning om 
Den Brittia, hvad bor! ansees for 22. 
er eu lettroende og ovettroiss Skribent 
2Z,

PrK 
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prøvelse, Solvets, til Nytte for Mytttvoe« 
sener oa Soivhandeicn 153.

prøve Regning, fee Ellevetallet, Metallet, 
prøve Lal. hvad derved forstaaes 134.
— — — ders udsindelse efter Claus, 

bergs Maade 187.
— — — dets Bestemmelse paa en bruq- 

barere og kortere Maade med rihoyet 
Deviis 187-18 8-

— — — dets Brug, for at paa nem« 
meste Maade udfinde, om et foregiven 
Ta! kan gaae op i 11, 189.

— — — hvorledes udfindes sfen Sam« 
ling af Tal af forstiellig Navn- ibid.

— — — hvorledes udfindes til et fore*  
given Tals Qvadrat, Cubik eller hsyere 
Dianitcr uden at dertil vide andet end 
Rodstorrelsen. ibid.

— — — til Rodstorrelsen, hvorvidt 
deraf kan stums til Dignrkktens Prove- 
$at 19°

— — — til den eette Coefficient, hvor« 
ledes man deraf stal kunde fhttre sig til 
Provetallct at det heele Produkt, ilud-

— — — af heele og Brok hvorledes 
udfindes. 196.

Ptokmaei Beskrivelse over vor Cimbriste 
Halo-Se bedommct 348- folg.

Pul ex auritus albicans beskrevet 309.
r Puppeaflangeren bestrevet 274 

pærebugteren, dens Fortplanttlses Maa- 
de 245. bestrevet 273,

Q.
dlvabratmite, geographiste, hvor mange, 

Siclland indeholder 398- hvor mange 
Tonder Land af Agerland og Haardbonds 
Eng i hvert Amt 401.

LLvart«, behandlet med Vitriolsyre, hvad 
frembragte 313.

LLvarts-Risel, hviid, hvor findes i stor 
Mængde 573'

st er.

R.
Raphldier, norste, med deres Arter '9^. 
Rav. hvor i forrige Tider hyppig og i 

store Stykker funden 360.
Retracttønen, et kiendt af de Gamle, hvad 

har givet Anledning til 350.
Reise, en aleppist Kiobmauds, til Klosteret 

paa Bierget Sinai 554-
----- en Dags, hvor forstiellig bestemt af 

de Gamle 352.
Religion, Skritfinnernes bestreven 5.
Renselse, Solvets, hvorpaa beroer 158. 
Rensninger, stærke og overstadige i Bar

selsengen, hvorledes tilforn betragtede 158.
Rogal-nd eller RygarfMe, hvis forste 

Boepæl formodes at have tørret 10.
Rothe (T.) om Bryder 433. følg.
Rottbölls (C. F.) Bestrivekse over nogle 

Planter fra de malabariste Kyster 525. 
sølg. Tillæg dertil 595.

Rueff, eti Tydster, beriger Jordemoder« 
Videnstaben, med Tangen 121. forbe
dres i Dannemark af I. Bing 125.0g 
af B. Wichmann «27.

Rngier, hvor de tilforn have boet 3.
Redder, Vegetabiiiernes, hvad Skade for, 

aarsage i Mure 389. Sago Træets, 
hvorledes af Naturen forvaret 526.

S.
Sagstraret, dets Slægt Deffettbfgtorf $27.
Sands, en eller anden Mangel, i fær Sy- 

nets, hvad Virkning 107.
Saltdeele, anstudte i Krystaller, hvor fand

tes 342.
Saturns observerede Steder, sammenlig« 

nede med Hallcvs og De la Landes Tav« 
jer 371. Dens Oppositions Tid med 
Solen, Længde og nordlige Bredde 465.

Saxtorphs (Matth.) om den Tilvcrt, For
bedring og Nytte, som Fodsels Vidensta
ben har vundet ved Fodsels-Hospitalets 
Stiftelse 112 f-lg.

Sea.



Register,

Scaraberer, norske, med deres Arter 49- 
5c.

Schöning (Gerh.) om de Gamles Kunb- 
stab om Vort Nordm ester Ptolemaei 
Tid i følg.

Schritfinner, Procopii Efterretning om 
dem s-

Schulpe, Vatter Noachs, forsteenet, hvad 
den kunde give Anledning til 584- een 
stor af den, hvor findes 58 5«

Segepider, et Skytist Folk, 12.
Seier-Skiorte, hvad derunder forstaaes, 

og Isrdcmsdrenes Overtroe derved 147- 
Servien, det nu varrende, af hvilket Folk 

det har faaet fit Navn 480.
Silpher, norste, med deres Arter 5;.
Sicellcrnds geogr. Karter, med hvad Noy, 

agtighed affattede og stukne 392. deres 
Fortrin til derefter at giore Beregninger 
394-

Sicrllands heele Overflades Indhold 398. 
Indhold af Skovstrækning, Moser ibid, 
af Soe Plan af ovrige Jorder, af Ager, 
lands og Haardbonds Jorder 399.

— — hvor mange Tonderland Ager og 
Eng overhovedet til hver Tondc Hart« 
korn 401.

— — hvor mange Tonder Land af Ager 
Jord og Haardbonds Eng for hver Qva« 
drat Miil 402.

— — Forholdet mellem den til Ager« 
dyrkning brugbare og den ubrugbare Jord 
ibid.

—. — hvor mange fuldvoxne Arbeider 
Sicelland kan kornfode 403*404.

— — Folke-Mamgde beregnet 405.
— — hvor mange Mennester fieere kan 

kornfedes, end der er i Landet ibid.
— — hvormange Tonderland der er 

overhovedet til hver Menneste i Siaelland
406.

— — hvor megen Skov*Strcekning  der
er overhovedet til hver Familie i Sieel- 
land- ibid-

— — og hvor megen Torvestiarr 407.
— — hvor meget i aarligJordskyld sva

res i Durksnit af hver Tonde Agerlands 
aarlig Udfald 401.

Skiboormen, dens Bcstrivelse 182. 
Skinkemustlen, t den tager en vis Krab» 

be-Art sin Boelig 323.
Skrukketrolden, en Snylte - Gkaest hos- 

Pampelfisten 323.
Skoven, t Eger Sogn i Norge, i hvilken 

Forfatning befindes, og hvorledes nyttes 
575-

Skovenes Indhold paa hver Amt i Siel, 
land 394. følg.

Slug.Fladorm, en Infusions Dyr, hvor
af narrer sig 248.

Snekkestaller, hvortil afen Wienst Kunst
ner anvendt 231.

Soraber eller Sorber, af hvilket Folkeslag 
formodes at vcrre 480. folg.

Spengler (Lor.) om tostallede Mttsteler 
Gaftroehaenae 174. ft>lg, om Elfenbecnct 
og hvorledes Konst-Arbeider deraf holdes 
hvide 20!. følg, om hvorledes Soele- 
gemcr ere komne i Jorden 581. folg.

Sperling til hvilken Tid han i de hedenste 
Tider mener at Iulefarsten er hellighol
det 17.

Staphyliner, norste, med deres Arter 65. 
Steene med Hieroglypher maatte Joderne 

ri have 564.
Stierne, en nye merkelig, feet i Keiser Ha» 

driani Tiid 216.
Stillinger, forsticllige, hvori alle Natio

ner lige godt kan fode 139.
Stole, Jordemoder, de gamle tydste, hvor

ledes bestafne 138. adskillige nye Arter 
i)9-

Straaler, Solens, hvad Virkning paa 
Elfenbeens Kvnstfiykker udsatte for den 
frieLuft 2,2.0a forvarede under Glas 119. 

Stroms (H.) Norste Inserters Beskrivelse 
49. følg, om mineralste Sundheds- 

Vande 



Register.

Mande i far Arens Kildevand paa Ssnd- 
mor 408. følg- om Eger Sognekald 
569 følg.

Suhm (P. F ) om Eallicia og Lndonn'ria 
471. følg-

Snnrhevsvande/ mineralsse, Underretning 
rung om dem 408. i far om Arens 
Kilde paa Sundmor 409. dens Skikkelse 
4>o dens Vands Bessaffenhed 41-2 er 
et farrft Sal in« sk Jern- eller Staalvand 
414. t ten hi) i adssilltge Sygdomme 417- 
flere flige Kilder fundne 42; Prover 
af Vandet sendt til Kiobeuhavn 426.

Svarrnns, en Heruliss Reg'«! mister fit 
Herredomme da Todasius ankommer fra 
T falle 6.

Seernes Indhold paa hver Amt t Siet
land 394 39s

Seereise en Dogns, hvor forssiellig be
stemt af de gamle 35

S^lvproven, Hovedsagen hvorpaa den 
heroer 1 55- hvorfor man derved ei be- 
tiener stg af Mareasit 156.

Lab, ved Solvprovningen 153. oplyst med 
Exempler 172.

Tabeller, Halleys over Jupiters til hvor 
stor en fuldkommenhed bragte 370. har 
et stort Fortrin for de la Landes t Hen
sigt til Saturns sande Oppositions Tiid 
med Solen 465 ; men feile t Beregningen 
over Jupiter 467. ligeledes over Mars 
470.

— — de la Londes, deres Fuldkom
menhed i Hensigt til Planeten Mars 370- 
470. teile i Hensigt til Saturns og Jupi
ters OpposiktonsTid 4^'S 46«

— - over Infusions Dyrenes Figurer 
27 r-

Talbefti-mmesfer (il Brug ved Beregning 
over Iord-Vederlag ivr Tiende 27.

Tangen, etInstrument for Fodselshielpere, 
den Ruelsistc 121 den Bingsse 125. 
den Levretisse og Smellieske 145.

Teredo navalis, see Skibs-Ormen. 
Thottea grandiflora beskrevet $29.
Thule, Pioc«p1i Beretning om samme 4. 

Beskrivelse over de Folk, som der boede
5. derhen sende Herulerne en Gesandt, 
for at faac en Regent af Kongeligt Blod
6. dens Beliggenhed ibid, hvorfor Proeo- 
pius har angivet den saa ooermaade stor 
13 til den regner han Aen Seandina- 
vien 14. hvad han beretter om den store 
Hoitidssest, som der aarlig blev helligholdt 
16 hvad ban har meent med de 13 
talrige Nationer, som under egne Konger 
beboede denne Ae «8.

Thunmanns Meening om Cumanerne 
bisaldcs 482.

Tiende, om den kan omtusses med Jord
vederlag 25.

— — dens Vederlæggelse med Jord,hvor
vidt er befriet for tilfaldig F'ornermelse 
26.

— — dens Iordvederlag, hvorledes sam
mes Storreise fial bestemmes 28. v. f.

Tiendegivercn, hvad Fordeel eller Tab han 
har af at give Iordvederlag for Tiende. 
26.

Tiendetageren, hvad Fordeel eller Tab 
han har af at tage Iordvederlag for 
Tiende ibid.

Tinreormen, beskreven 287 f hvor den 
opholder sig i Svinet 293. er en nye 
Art af Blareormene 297.

Todaslus valges til Konge af Herulerne
6.

Tretchow (H ) om Inseriptionerne vaa 
Bierget Sinai eller det saa kaldte Gebcl 
el Mocateb 5 47. følg,

Tr» bellius Pollio, hvad han beretter om 
apssilliae schntisse Folk flag, og i far om 
Hermernes Sottoge og Krige 12.

Trom,



Regi

Trommehinde, hvor sindes paa Hummer 
og Krebs 376.

Trompete, hvad en Dlindfsdt ligner dens 
8yd ved 111-

Trugspllleren, beffrevet 275, hvorledes 
parres 269.

Trutunger, et schytiff Folk 12.

li
lt tiger, levende, fodte af Infusions Dyr 

2zr.
Ungarer, hvorledes komne til Pannonien 

482.
Universitet, Kiobenhavns, hvor mange

Mumier det cier 328. det Göttingsse 
erholder een til Forming af vor Konge 
329-

Urter, vildvorende, demmkomdigsteiEger 
Sogn i Norge 565.

Urte Haver, dermed er Eger Sogn rigeli, 
gen forsynet 571*

V.
Valrostcvnder, hvad Egenskaber de have 

213.
Vandaler, Procopii Fortoning om dem 

ii.
Vanstabninger, levende, med tvende Ho, 

veder af Menncsser 102 af Dyr 103.
Varner, et gammelt germanist Folk, hvor 

boede 6.
Veye, i Sielland, hvor stort Rum de ind, 

tage 399-
Veneris observerte Stader, sammenlig, 

nede med Halleys og de la Landes Tav« 
ler 374.

ft er.

Veficaria lobata besskkvei, a87. Mg. 
Viig'Sidc-n eller Halland, hvad formodes 

at have vmet 10.
Virtingver et schytiff Folk ir. 
Vordned og H^rig, hvorledes man fik en 

forvendt Betydning af disse Ord 4$ i.

W.
wehren og Hehrmanner, hvem 'vare 434. 
weftruno Bcharldlmgsmaade med Salt

syren 425.
weserens Udlobs Breede bestemt af Pto

lemaeo 354,
Wolhynien, hvoraf formodentlig hav 

faaet sit Navn 479.
wolodomlr, en Kiovff Storfyrste, anta, 

ger den christeliqe Lroe 484-
Wormia triquetra beffrevkt 532,

V-
Rppighed, hvorledes tiltaget i Eger Sog« 

i Norge 579.
Yves, St. Haus Methode mcd den runde 

Naal iverksat paa en Blindfodl 103.

LE.
2Lther. sq Naphrer Arter, ben rigtige 

Beredelse af dem, naar forst bleven ret 
bekieudt 43

S>.
^Ser, Sårernes, fra hvem Marinus har havt 

Efterretning om dem 354. De fire Scan
disse, hvad der under kan forstaaes 363. 
de Alociffe, hvor nu maae ssges ibid- 

Oren, ordentlige, beviist at findes hos Ft, 
stene 365.


