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| nm Det Kongelige Videnſkabers Selſkabs 

Protector å 

Han Majeſtet Kongen. i 

Peales. hus Crcellence År. Bolle Willum Lurdorph, Sidder, Gebeime— 
rand og førfte Deputeret i det Danſke Cancellie. . 

Seeretair. Herr Chriſtian Friderich Jacobi, Conferengtaad | ; de 5 
arie Ret, og Lecteur hos Jans Kongel, — | 

* 

———— — 

Hans — Herr Otte Greve af. Thott, Ridder af Elephanten, Soter 
— mn og Geheimeraad. 

| Hans Excellence Herr Joachim Otto Schach dathlon Ridder af — 
| ten, Statsminifter og Geheimergad. 

Hans Exeellenee Herr Cay Rantzow, Ridder, — — 
re, Eandraod og — ved det adelige Aker i Pretz. 

Na ER ENDE 



Iv 

Hans Excellence Herr Friderich Ludvig Greveaf Moltke, Ridder, Geheime— 
raad, Domherre i Luͤbeck, og Kongel. Net ved det Hertugelige 
Holſtein⸗Oldenborgſke Hof. 

Hans Excellenee Herr Friderich Wilhen Baron af Wedel⸗Jarlsberg 
Ridder af Elephanten, Geheime Conferenzraad. 

Sans Excellence Herr Ove Hoegh Guldberg, Rede „Geheimeraad, 
Stats: og Geheime Cabinets-Seeretaire. 

Hans Excellenee Herr Joachim Gotſche Greve af Moltke ; Ridder ef Ele⸗ 
phanten, Fre ge: og Geheimeraad. 

Ordentlige Medlemmer. : 

Hans Create Herr Henrich Stampe, Ridder, Gefrimeraad og 3 General: 
Proeureur i det Danſke Cancellie. 

| 

Herr Peter Friderich von Suhm, Kammerherre, Medlem aff — 
nes Selſkaber i Stockholm, Trundhiem m. m. 

Hans Creellence Herr Adolh Gotthard Carſtens, Ridder, ohancad 
og Directeur i det Tydſke Cancellie. 

Herr Peter — Ancher, U. D. Conferengeaad og — 
Juris P. O. 

— Chriſtian Gottlieb — —— —— Profeftor Med. ' 
Phyf. experim. P, O. Medlem af Academierne | i mere eg 

Stockholm, m. m. 
3 > 

— Chriſten Friis — Etta, M. D. og Profelfr p. O. 

Herr 

tå 

———— 



— 
Herr Hans — Pꝛofeſor og ;Somnedtan til Eger, Mot af det 

—— — Selſkab. SER 

J — Enrhan Johan Berger, Med. D. Eiateraad, Profeſſor Med. 
& Artis Obſtetriciæ i Kiel. 

> John Erichſen, Conferenzraad, og Deputeret i Rentekammeret. 

— Morten Trane Bruͤnniche, Profeſſor Hiſt. Nat, & Oecon. 
Menlem af det Botaniſke Selſkab i Florentz. 

— Joachim Friderich Cappel, Apotheker ved Friderichs Hoſpital. 

— Theodorus Holmſkiold, Ridder, Conſerenzraad og Directeur i i Ske : 
; tal: Poſtamtet. 

— 

— Johan Samuel Auguſtin —— og fgene, — — i 

ne: Generalitets Collegium. 

— Odo Friderich Muͤller, Confirensraad; Medlem ig Alademerne i 
— Berlin, Stockholm, Muͤnchen, Bologna, ꝛc. 

— Henrich Gerner, År Con nandeur⸗ Capilaine og Fabrikmefier. 

— — Chriftian Carl £oué, Profeſſor Math. og — DINE | 

— Johan Chriſtian Fabricius ONDE Oeconomien Phoſten og 
Cameral⸗ Videnſkaberne i Kiel. 

— - Thomas Bugge, Profedor Mathem. & Afron P. O. Lector 
SK hur Soe⸗Etaten, Medlem af de Here Eleg Manns 

zeim, m. i. — 

Ng. | dg G,err 



Vi 

Herr * Chriſtian Abildoaard/ Med. D. og Profefror ved Vaeilnot— 
Skolen. 

— Friderich Chriſtian Holberg Ahrentz, — 3 

— Jens Eſſendrup, Juſtitzraad og Ober Bergamts-Aſſeſſor i Kongsberg. 

— Ernſt Stibolt, Capitaine i See⸗Etaten. — 

— Goͤttlicb Schuͤtze, Legationsraad og Legations⸗Secretaire ved der Fran⸗ 
(Fe Hof. 

— Tyge Rothe, Etatsraad. 

— Lorentz Spengler, Konſtkammerforvalter, Medlem af Videnſk. Academiet 
i Erfurt, Naturforſkernes i Berlin og Danzig, fame af det Ponfiogras 
pbiffe i Lund og Zuͤrich, m. m. 

— Niels Morville , Landmaalingé - Condueteur. 

— Zoachim Michael Geuß, Profeſſor Mathem. p. O. Leetor ved 
— Ingenieur⸗Corpſet, og Medlem af det Phyſtographiſfe ———— Lund. 

— Otto Fabricius, Praft til Veyſenbuſet Kiebenbabn. 

— Henrich Calliſen, Med, D. Med. & Chirurg. Profeſſor P. 

— Johan Hieronymus Chemnitz, Tydſk Sognebreſt til den Herre Ze— 
baoths Meenighed, Wedlen af det Churſyrſtelige Videnſt. eden | i 
Erfurt. 

— Matthias Sardorph, Med. D. Med. & — obſtetric. Pro- 
fedor P 



É VII 

Herr Abreham ga, Profelfor Hiſtor. & Geogr. publ. 9 

— Frantz mig Muͤller, Juftibraad og Jnfpecteur ved Porcelain 
i. al 

Sl han Georg mine Med. D. 

— Jons Matthias Ljungberg , — og Committeret i Oeronomi⸗ 
rel. 09; Commerce: Collegium. 

— Serman Treſchow, S..S. Theol. Profeffor og 3 Dante Sognene 
Led den) mee me mener 

* rå ES —— 
T * 

Udenrigs Biblen ne Er 

Herr Carl At AR i Geneve, Medlem af Academierne VANN Paris, 
: London, Stoholm, Montpellier, Lyon, Berlin, —— HAR 

» Bologna, m. m. : 

wonnhon Hell, Abbed, Kayſerlig Aſtronom i Wien, Medlem FE 
. Videnſt. Date å Paris, ; — 

Erpillh/ Abbed. — NE MA Te OR VR Æg 

lå Johan Sapnovics. reen 

| me Johon Carl Henrich Dreyer — Domprobſt i Luͤbeck og 
Syndicus fammefteds , Medlem an) Aeademierne i Petersborg og 

Muͤnchen. 

— Gottfried S chuͤte, S. S.”Theol. D. "eg Profeffor extraord. i 
Kiebenhavn, Profeſſor ved Gymnafiet i Hamborg, Bilen af ca 
demiet i Berlin É 

| Herr 



VIII 

Herr Weneeslaus Johan Guſtav Karſtens, Hofraad, Profeſſor Mathem. 
i Halle, Medlem af Academiet i Muͤnchen, og det lærde Selſkab i Harlem. 

— Jerome de la Lande, Kongel. Lecteur i Mothemotiken og Genſor, 
Medlem af Academierne j Paris, Berlin, Petersborg og Stockholm, 
ſamt af de lærde Sælffaber i London, Gottingen og Inſtitutet i Bologna. 

— Johan Reinold Forſter, J. U. D. Profeſſor Phyfices i Halle, 
Medlem af de lærde Sælffaber i London, Madrid, Gottingen, Upfak 
og Paris, famt Naturforſkernes i Berlin og Danjig, i 

— Georg Forfter, Profeffor ved Collegium Carolinum i Laſſt, 
Medlem af Bidenſk. Salſkaber i Condon og Madrid, ſamt — 4 
(Fernes i Berlin. mn 

— Chriſtian Friderich Reuſs, Med. D. og FAME LBES DE Med⸗ 
lem af det Kayſerlige J.— Sare ſamt sl det Berlins | 

(Fe og Zuͤrichſke. | | 

— Jean Bernoulli, Kongel. Aſtronom i Berlin og Medlem af Acade⸗ 

mierne i Petersborg, Stockholm, Berlin, Upſala, Lyon, Bologna, 0, f. 

— Joh. Cafpar d' Anffe de Villoiſon, Medlem af Academie des | 
Infcr. & des belles Lettres i Paris, ſamt af Academierne i Berlin, 
san bon, Gøttingen, Mannheim, Upſal, Rom, Cortona, Madrid, FL ARE 

— Lorentz Crell, Med. D. Bergraad og Profeſſor Med, t Belinftabt, 

— James Johnſtone, Se NE Årt, i —— 

STAGE As —— — 

Jud⸗ 



Fe Indhold 
* 

(ran. 'Schånings: Afhandling angaaende de Gamles Kundftab om vare Norden 
. efter Ptolemei Tider; Anden Afdeeling. Laſt den 23 Novemb. 178% Site 1 

Niels Morville om af beſtemme Storrelſen af det Stykke Jord, ſom Fan være tils 
" flræffelig Vederlag for Tiendes Oppeborſel. Læft den 22 Decemb. 1780. 25 

— * — Norſke Inſecters Beſkrivelſe med Anmarkninger. Laſt b 3 30 Martii 
j 1781. ⸗ SAVE, ⸗ GET ; 49 

Nenr. Calliſens anatomiſk Befribelſe over et Belle med tvende Hoveder. Læft 

ba ed 12 Januar 178 I. ——— SRP ; 94 

— om en Cuur paa et Slindfodt Wigebarn 9 Aar gammel. Loſt den 
on Mart 1782. NÅS 6 —— 106 

kun Saxtorph om den Tilvext, Forbedring og 5. ſom Fodſels Videnſtaben 

har vundet i Danmark ved Fodſels⸗Hoſpitalets Stiftelſe i Kiobenhavn Læſt 

| den Øg: Febr, 178 £. —— * i SØ BR ME OD SUR 

* en, Miller om Solvets Prøvelfe fil Nytte for — og Gelv: 

— Løft den 30. Nov. ——— (1 753 

| Lo. 



Indhold. 

Lor, Spenglers Beſtrivelſe over en mye Slægt af toe⸗ ſtallede Nuffeter, Så Tan 
kaldes Gaftrochaena. i 3 foranderlige Arter, hvoraf hver boer f et forfficl 

ligt Orme-⸗Huus. Læff den 16, Febr. 1781. : Gide 174 

Niels Morville om Prove Regning med 11 Tallet, og ſammes fordeelagtige Ans 

vendelſe paa de ſimple faa vel ſom de hoyere mathematiſke Ligningers ſpeei⸗ 

elle Oplossning. Læft den 14. December, 1790 's SEE AD 

Lor. Spengler om Elfenbeenets Egenſtaber, og Sin Konſt at holde de deraf ude 

arbeidede Verker hvide, og naar de allerede ere blevne guule eller bruune, | 

at giore dem ſneehvide igien. Læft den, 18. Januar 1782, É 201 

Thom, Bugge om den nye Planet. Laſt den 2. Nov. 1781. KN 215 

Joh. Hieron, Chemnitz om nogle ved Conchyliernes Afflibning giorte Jagttagelſer 

og nye Opdagelſer. Leſt den 19. Jan. 1781. ⸗ 226 

Ott. Frid, Muller om Infuſions Dyrenes Fortplantelſes⸗Maader. Laſt dens Jan. 
Mg ÅH Fo RED ⸗ ⸗ ⸗ BE 240 

Samme om et beſynderligt Væfen i Strandvandet. Leſt den 7 Dee. 1781. f 277 

Otto Fabricius om Zinteormen Veficaria lobata. Leſt den 9% yard, 1731. ; 287 H 
* 

Samme over nogle lidet bekiendte Podnurer, og en beſynderlig Lophe. Leſt den 
6. April 1781. ⸗ Hd — — agtl 

Pet, Chr. Abildgaards Fortſettelſe af Forſog med Ovarts og winidl Syre. Leſt | 
den 3. Mart. 1792. ⸗ ⸗ si gl 

Moit, Thrane Briinnich om den Barbugede Pampelſiſk, Coryphaena apo, og dens 

Gieſt Skrulke⸗ Trolden Onifco eremita, en Opdagelſe af D. — pag Ma- 
dras, keſt den 16, Nov, 1781. , Ø 3141 



Indhold. 

Sammes hiſt. Beſkriseiſe ober en Mumie; hvis Aſvilſiag on foretoges 
idet Kisbenhavnſke Univerfitets Natur⸗ Theater udi December: Maaned 1781. 

fælt den 1. Febr. 1782. É SR — 

— Kall om Ptolémaei Beretning om vor Cimbrifte Halv Oe. Læft den 9. Mark 
4781. s Rag ⸗ ⸗ — 243 

— 

Thom. Bugges Obſervationer paa Plancterne Saturn, Jupiter, Mars og Venus 

i Maret 1781, og deres Sammenligning med Halleys øg de la Landes Ya: - 

eller. Leſt den 1 Nov. 1782. ⸗ eee; 365 

Joh. Chri: Fåbiicas øm HorerRedftaberne hos Krebs og Krabber. Leſt den 3. 

i Januar. 1783." ⸗ s ⸗ s "53/75 
- 

Josch. Mich, Geus over Beregningen af de Muures Styrke, * ere udſatte for 

Side-Trykning. — Den 22. Febr. 1782. ⸗ ED Rø 379 

Niels Mofvitles geogr. og geom. Beregning over Sielland, dets Amters Zudhold 

af Skovſtrækning, Soeplan, betydelige Torvemoſers Overflade, og ovrige 

Jorders Storrelſe, med adffillige derpaa grundede ——— og —— 

ninger. fæft den 12. Apr. 1782. BER ] s —— 

Hans Ströms Underretning om mineralfke Sundheds. Bande i ſer Drens Kilde⸗Vand y 

paa Sondmor. Læft den 17. April 1732. " — 408 

i Lår. Crell om Syremes Forſodelſe, i Beſyaderlighed om Galpeter: øg Cal Syren. 

.— Før den 20, December 1782. —— 430 

* Rothe om Bryder. Laſt deg 28. Febr. 733 ⸗ 433 

"Thom, Bugge om Saturns, Jupiters og Martig Oppofitioner med Solen i Yaret 

1781. ER den 10. Rise: Bas — ⸗ 461 

Per. Fri, Suhm sm Galicia vg Ludomiris, Sæfi Den 22, November 1782. 471: 

ne Xi : | mee do 



Joh. Hieron. Chemnitz vitt- Hippopotamus, Laſt den 16. Martii 1781. Side 510 

Chr. Friis Rottbolls Beffrivele over nogle Planter fra de malebariſke Kyſter. tær 

om 13. Decemb. 1792. ⸗ 525 

Tillæg til famme Side 593 
Herm: Trefchow om fafreiptfondene. paa Bierget Sinai, eller det fan kaldte Gebel | 

el Mocateb, Laſt den 15. Bov. 1782. FRU. ⸗ 547 

Uans Ström om Eger- Sognekald i Aggershuus Stift i Norge, SMÅ Den 8. No⸗ | 

vember 1782. ⸗ 569 

Lor. Spenglers Anmorkninger over de forſkiellige Meeninger, om hvorledes de mange 
foldige SøeLegemer eve Fomne i Jorden, ſamt Beſkrivelſe over en metalliſe⸗ 

vet Lituit, ſom en nye og hidindtil aldeles ubekiendt fielden Art. Læft den | 
4 April 1783. ⸗ ae s 6 581 | 

8 

Thom. Bugges Obſervation paa Maane⸗ Formørfelfen den ro. Sept. 1783: Løft 
den 7. Novemb. 1683. — ⸗ — 595 

Sammes nogle nye Opdagelſer ved Fih ⸗ Stiernerne 8 i Perſeus, ⸗ vgæi Skyt⸗ 

ten, ſauſt Li Steenbulken. Leſt den 7. Novemb. 1783: ner GØR 
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G. Schönings 

le Afhandling y 

angagende 

Games Kundſkab om bort N dorden efter Dlolemaitiner 

⸗ 

Anden aſdeelng. 
Angaaende 

hoad Kundſtab man — om vort Norden i — Tider, 
i Folge af dennes Beretninger. 

— 
8 )⸗ Efterretninger, ſom Procopius giver os om vort Norden, ere ſaa me⸗ 

— 

get mere betydelige og værdige at lægge Marke til, ſom de uden af Tvivl 
ere de forſte, der ere komne lige fra vort Norden til Graferne og bemeldte vor 
Forfatter, uden i Forveien at have gaaet igiennem mange Skribenteres Hander, 

og ſom de ere bragte til bem af Nordens egne Indbyggere og Nordiſke Folk, eller 
i det mindſte af ſaadanne, ſom have flaget i nær Forvandtſkab og Bekiendt⸗ 
(fab med dem, da Grakerne tillige med Romerne nu havde lort at kiende mere 
end de flecet⸗ om Nordens Folk. Bor SÉribent har og felv havt megen Om⸗ 

gang med de Slags Folk, ſaaſom Vandaler, Gother, Heruler, (hvilke 
og idſte upaatvilelig har været her fra Norden, hvor man end vil føre de øvrige 

fra,) og det i Anledning af de Krige ifær, ſom Romerne eller Grakerne førte 
| med forſt benævnte dolk, ved Hielp af de felte, under SÅ bekiendte Beliſarii 

— 

Nee Sam id. a — 
R 



2 S. Afhandling om vor Norden. 

Unførfel, med hvilken Procopius fulgte paa alle diffe Tog, ſom en Slags 
Hjaandffriver og Adjutant; hvorover han ogfaa ei allene har have god Leilighed 
til at efterlade fig en udførlig Beſkrivelſe over bemeldte Krige, men hans Be⸗ 
retninger ogſaa ere faa meget mere paalidelige, fom han felv Gar været med i de 
flefte Ting, har havt god Leilighed til at fade udſpurgt, hvad han felv ei vidfte, 

og var for Reſten en Mand, der ſtod i megen Anſeelſe og beſad Beltalenhed 
og Lerdom. For Reften har-han lever midt i det flette Seculo omtrent i Kei⸗ 

for Juſtiniani Tid, fra hvilfen følgelig foromtalte hans Efterretninger om vor 
Norden ere, ſom findes fornemmelig optegnede i den anden Bog af hans Hiſto⸗ 

rie om den gothiffe Krig, i Anledning af de Herulers Geſandtſkab og Reife til 
Thule, for derfra at hente dem eu Konge, af følgende Indhold : 

$. 2: 
— De Heruler har fra gammel Tid 4) af boet oven (eller norden) for 

„Iſter⸗Strommen 6), og — mangfoldige Guder, hvilfe de forfonede 
m» endogfaa med Menneffe-Offerc. IJ Sfiffe og Sædvaner vare de de flefte 

„andre Menneſker ulige, faa at ingen ſyg eller gammel iblant dem maatte leve, 

„men ſaadan en blev af en anden Heruler, ſom dog ei maatte være af hans 
nm Slægt, efter hans egen Begiering, ſtukken ihiel paa et Baal, hvilket Aden 
nn» Blev antændt, og de. pan hans Geen og Åffe med Jord bedekket. Derſom 
„en, naar han døde, efterlod fig en Huftrue, maatte hun, firar efter Mans 
m dens Ded, hos hans Grav tage fig felv af Dage med en Strikke, hvis fun 

om ei vilde leve fig felv til Spot, famt i Had og Foragt blant hendes Mands 
„Paarorende. Med Tidens Længde bleve de Heruler i Magt og Folkemaengde 
„alle deres Naboer overlegen, hvilke de efterhaanden undertvang ſig, blant 

„ dem ogſaa de Longobarder, og paalagde bem Skat, tvertimod de der væ 
rende Barbarers Maneer. Da ingen flere vare tilovers at angribe, fadde 
de, i Keiſer Anaſtaſii ii Regierings Begyndelſe, tre Aar files men efter⸗ 

" fom 
& — Sy ms 

8) Efterår de nemlig vare komne til de Kanter. 

b) Det var ligeſom en Sammel-Plads for alle fra de nordlige og oſtlige Kanter af Eu⸗ 
ropa og fra Aſia udvandrede Folkeſlag, ſom ſig gierne der en Tid lang, for⸗ 
end de gif videre frem, j 



»S. Afhandling om bor orden 3 

„ſom ſaadant var imod deres Sindelav, faa toge de fat paa deres egen Fyrſte 
„Rodulph (Rudolpg eller Rolf), og ffieldte ham ved alle Leiligheder faa 

„leenge ud for Feighed og Qvindagtighed, at han, uden miudfte given Aars 
er fag, tog fig for at angribe de Longobarder med Krig, og var et at bringe 

ir fra det Forfæt, uagtet at diffe tre Gange ſendte Geſandter til ham, for at 
„undgaae Krigen. Herover kom det endelig til et Slag, hvori de Heruler 

leede et fan ſtort Nederlag, at dé maatte forlade deres gamle Boepele, og 
m med Huftruer og Børn længe vandre om i de paa hiin Side af Donau c) lig⸗ 
in gende Lande, indtil de endelig komme til de Steder, hvor de Rugier til: ; 

„forn havde boet, et Folk, fom vare Gothernes Bundsforvandte, og 
i havde med dem gaaet til Italien. J bemeldte, efter diffe øde liggende d) 
or Steder fatte de fig vel ned, men bleve af Hunger tvungne til at gage der: 

m fra igien og opføge fig nye Boeliger tæt hos de Gepider, hvilke vel tillode 
"ar Dem der at fæfte deres Boepel, men fiden medhandlede diffe deres nye Nar 
em boer faa ilde, at de maatte gaae over Donau, og ſoge Tilflugt hos de Ro⸗ 

er Mere, over hvilfe Anaſtaſius endnu regierede. Men der opforte de fig. 
"er faa flet, at man maatte (ende en Krigsher ud imod dem, ſom i en Haft 

an bragte dem til Lydighed. Siden holdte de fig i Rolighed, indtil Juſtinia⸗ 
„nus kom pan Thronen, ſom ved at ſkienke dem frugtbare Lande og andre For⸗ 
eo ringer bevægede dem til at antage den Chriſtne Religion og ganſke at ſlaae 
er fig til de Romeres Partie, hvilfer de fleſte af dem dog ſiden igien forlode, og 
„kom i Ueenighed med hinanden, i Anledning deraf, at de havde felv flaget 
i» deres Konge Ochon ibiel, og det af ingen anden Aarſag, end fordi de havde 
m faaet det Indfald, at de vilde [eve uden Konge, hvilfen de for Reſten meeſt 

v pp tvracterede ſom deres Ligemand. Men denne Gierning begyndte de ſtrax at 
angre, da de mærfede at de ei funde undvære Konge; hvorover de, efter 
mm lang Beraad, ſendte Gefandter til Øen Thule, for derfra at fane en af 
mu Kongelig Blod til Regent over fig, Hvilket (Frede af den Anledning: At 
— TE — „da 

6) J Grotii Udgave p. 258 er urigtig overfat citrn Danubium, da der i den græſte 
ext ſtager éxrås ”Ispov. 

4) Det ſynes at have været Drug 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 Maade af de Longobarder vare overvundne, og 

endeel af dem fiyttede hen til de Illyriſte Lande, vare der nogle iblant 

dem, fom ci vilde gane over Donan, men heller begive fig hen til:de yder: 
fte Verdens Kanter, boilke til den Ende, under Anforſel af adffillige, 

fom vare af det kongelige Blod, ſorſt — alle Slaviſke Folk, 
det eene eſter det andet, ſiden en ſtor Ork, komme derpaa til de Varner, 
videre igiennem de Dane Folk, uden at de der boende Barbarer endog | 
giorde dem nogen Overlaſt, og naaede endelig Havet, da de ginge til Skibs 
og komme fil Thule, hvor de opſloge deres Boepale.“ 

§. 3. 
„Men Thale farer Procopius fort, er overmande ſtor, fas ber i i 

Sterrelſe fi Gange overgager Brittanien, fra hvilken den ligger langt 

borte op mod Norden, og for den ſtorſte Deel udyrket, men hvor den 

* 

er beboet, findes 13 meget talrige Nationer, hvoraf hver har fin Konge over 

fig. Daa dette Sted tildrager fig aarlig en forunderlig Ting: Thi Solen 

gaaer der ifær ved Soelhvervs-Tiden om Sommeren ei under i 40 Sage, 
tuen fees al den Tid over Jordens men efter fer Maaneders Forleb, ved 
Soelhverv om Vinteren, feer man paa denne Øe i 40 Dage flet ikke So: 

len, hoordver ogfan Indbyggerne henſlide af den Tid i Bedrevelſe, efterſom 
de ei fan have nogen Omgiængelfe med hinanden. Jeg har vel ſelb, ſiger 

Procopius, bavt Lyſt at komme hen til denne De, for felv at fee, hvad 

man bar fagt mig herom, men aldrig faget Leilighed dertil. Dog har jeg 
af dem, ſom derfra eve komne Did til og, udſpurgt hvorledes det der 
havde fig med Solens Op: og Nedgang paa bemeldte Tider, og af dem faaet | 

dette oprigtige og fandfærtige Svar: At Solen vel i 40 Dage, ſom tilforn 
ev fagt, ei gaaer ned, men at den Dog ſkinner ſor dem nu mod Oſten, og 

nu GE DE , faa at, haar Solen fommer til forrige Sted tilbage gien, 

egne de at en Dag og en Nat er forbi, Men naar det kommer til den Tid, 
da man har en beftandig Nat, fan give de noie Agt paa Maanens Gang, 
og regue Dagene derefter. Naor da 35 Dage ere forbt, ſende de, efter 
en vedtagen Sadvane, nogle op paa de hoiefte Bierge, hoilke, ſaaſnart 
de fage Solen nogenledes at lade dem heden under vide, af inden fem 

Dag g 7/ SÅS 
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Dage vil Solen lade ſig tilses for — — diſſe, eſterat habe faget 
„dette gladelige Budſkab, i Folkets almindelige —— ſkiont endnu i 

Morket, helligholde en hoitidelig Feft, ſom blant de Thuliter er den ſtorſte 
„„og fornemſte.“ Over hoilket Procopius giver denne fin Beteenkning: At 

Heboere mage være meget bange for, at Solen beſtandig ſkal — dem, 
eftegfons dette — fkeer og indtreffer hes dem. 

— 

fr 

— 

golant dem, farer Procopius fort, ſom beboe Thule, er Elin eet 
sr Folk, hvilket de falde Scrithifinner, ſom fører et vildt og beſtiſf Levnet: 

Thi de har hverken Klaeder paa Kroppen, ei heller Skoe paa Fodderne, drikke 
ingen Viin, og æde intet af Jordens Grøde, eſterſom de et dyrke Jorden, 
og deres Quinder ei heller forarbeide noget for dem, men Mænd og Qvinder 

Tægge idelig og allene Bind: paa Jagten, da de der værende overmande — 

Skove og Biergene forſkafſe dem en ſtor Forraad af Wildt og andre Dyr, 

hvis Kied de ſpiſe, og klade fig med deres Skind, e efterfom de hverken 
have Liin, ei heller noget at fre med, men de hæfte bemeldte Skind ſammen 

med Dyrenes Seener, og bedæffe dermed deres hele Leneme, Deres Beru 
opfoſtre de si heller paa andre Folkes Viis: Thi Serithifinnernes Born fane 
et at die, men opfødes med Marven af de vilde Dyr, ſom fanges paa Jag 

stene = Saafuart derfor: fom en Quinde har fodt fr Foſter, ſoober hun det 

" ind tet Skind og hænger det op tet — efterat bun har ſtukket er Siykke 
Marv ind i dets Mund, huovefter bun, ſom fædvanlig, gaaer pan Jagt. 
Noſten alle de evrige Thuliter ere lidt forſfiellige fra andre Felkl. De dyrke 
wmange Guder og Mander i Himmelen og i Luften, paa Jorden og i Havet, 
ſamt nogle mindre Guder, ſom ſiges at bære t Kilderne og i Floderne. De 
bruge mange 09 alle Slags Offringer, men dog anſee intet Ofſer for ypperligere, 

end det forſte Meuneſſe, ſom de — Kria, hvilet de fre fif Mar, 
den de holde for at væreden holeſte Gud. Dette Ofſer forrette de paa Den 
Maade, at de et allene flagte Menneſſet, men bænge det ogſga pau et Tre, 

SR 9 DA sm HED: 

I 

af eller kaſte det hen blant Torne, eller pan auden Magde tage det ynkeligen 
Dage Saaledes leve de Zhulit er, Llant hvilfe De Gauter ere et. talvi int. 

Folk, og juft det, hos holllet de fa remmede ankomne Heruler ſatte ſig 

" 
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n Med. Hvorhen da de tilforn ommeldte og fra de Heruler udſendte an⸗ 
„kom, der fandt de adffillige for fig af den kongelige Stamme, af hvilfe 
m de udvalgte fig en, ſom ſtod dem beft an, og vendte dermed tilbage; 
„men efterfom ſamme døde underveis, maatte de drage til Thule igien, og 

„toge en anden med dem, ved Mavn Todaſius, ſom fik fin Broder Aordus 
„og 200 andre unge Perfoner i SælfFab med ſig. Men imidlertid var Tis 

i» Den bleven dem for lang, af hvilfe de vare udfendte, og ſom da boede hos 
„Singidonen, faa de derover havde fondet Geſandter til Conſtantinopel, og af 
„Keiſer Juſtiniano fadet en Heruler til Konge, ved Navn Svartuas, hvils 

„ken de tog ved hines Ankomſt igien forlode, og falde tillige fra de venn 
un til de Gepider.“ 

$. 5. 
Foruden foranførte Beretning om Øen Yule og de der boende zolt, 

føder os endnu et Sted hos Procopium, ſom er værde at lægge Marke til, 
efterfom det meefte af hvad der fortælles er beſynderligt og aoget, ſom neppe ane 
denfteds forekommer: Thi i Anledning af at tale om en Krig, der favde reiſt 
fig imellem Indbyggerne paa Øen Brittia og de Varner, og efterat have bes 
rettet om fidft bemeldte: Alt de boede pan hiin Side af Iſter-Strommen, lige 
indtil Nord-Havet og Rhinen, ſom (Filte dem fra de Franker og andre nær 
grændfende Folk, og at alle diffe, fas mange fom i gamle Dage beboede begge 
Aae⸗Breddene af Rhinen, havde vel hver fit færfFildte Navn, men bleve dog 

med et fælles Navn faldte Germani, hvilfer eet Folk af dem nu fiden allene 
førte e); faa fortæller han videre: „At (bemeldte) Øe Brittia fade i (før 
» omtalte) Hav, ei mere end 200 Stadier fra Strandkanten, lige tvers over 

1 for Rhinens Udlobe imellem Brittanien og Thule: Thi Brittanien 
n laag henne mod Veſten, mod de yderſte Kanter af Spanien, omtrent 
i» 4000 Stadier fra det fafte Land, men. Thule, ſaavidt man vidfte, yderſt i 
i, det ftore Hav mod Nordens at paa Øen Brittia boede trende meget 
— talrige Folk, hoer under ſin Konge, HR de Angler, Friſoner og de 

„Britto⸗ 
) See hang hiſtor. Gothor. I. IV i den anden Deel af den Bonetiangte Hdgeve enken Ej 

hift. Byrant. p, 216, og i Grotii Udgave p. 467, 

— 
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Brittoner, hvilfe havde famme Navn ſom Øen; at der var en faa ſtor 
Folkemengde, at mange flyttede aarlig derfra med Koner og Børn over til 
de Franfer, ſom gave dem Boepæle blant fig, og ved den Leilighed tilegnede 
fig en Slags Ret til bemeldte Øes at Indbyggerne der paa Øen forftode 
fig ei paa at ride, vidſte ei engang, hvad Heſt var, og havde aldrig feet 
faadant Dyr paa deres Øe, ligeſom de ogſaa ei brugte Seil paa. deres 
Skibe, men fun Aarer; at paa Øen Brittia havde man i gamle Dage 
opbygt en lang Muur, ſom næften overffar den i to Deele, da For: 
dens, Luftens og alle andre Tings Beffaffenhed var uliig og ei i den eene 
Deel, fom i den anden: Thi iden, ſom laae eften for Muren, var Luften 
fund og fom den burde være eſter Aarets ulige Tider, maadelig varm om 
Sommeren, og fold om Vinteren, faa der vare Indbyggere nok, hvile le⸗ 
vede der fom andre Menneffers men i den veftlige var BefFaffenheden gan⸗ 
fre anderledes, ſaa intet Menneffe funde leve der en halv Time, ſormedelſt 
de utallige Ogler, Slanger og andre giftige Dyr, ſom de Steder vare fulde 

m af.” Skribenten flutter herpaa fin Beretning om Øen Brictia med en 
Fortælling, hvilfen han ſelv tilftaaer at ligne en Fabel, men bevidner fig at 

” 

"have hørt af utallige, ſom forſikkrede, at de felv havde havt Deel i Tingen, og 
| felv hørt hvad ſom ved den £Leilighed blev talet, nemlig denne; „At paa Ky: 

fterne tvers over for Øen Brittia laae mangfoldige Dorper, hvori Fiffere, 
,… Bønder og andre boede, ſom feilede til bemeldte Øe, for der at handle, og 
ſtode vel under Frankernes Konger, men vare fri for at betale Skat, forme⸗ 

, Delft en dem paaliggende Byrde, hvilfen efter deres egen Beretning, beftod 

"Deri, at de ordentlig efter Turen maatte føre de Afdøde til Øen Brittia, og 
- holde fig færdige til denne Forretning, til hvilken de af en vis Drivt bleve 
wungne, naar der ved Natte-Tider blev banfet paa deres Dør, og en vis 
uforſtaaelig Roſt faldte paa dem. Naar de komme til Stranden, fandt de 

, der Baade for fig, andre end deres egne, paa hvilke de maatte flige om 
Bord, og gribe til Aarene, da Baadene bleve fan betyngede, at der neppe 

mm flod en Finger breedt op af dem over Bandet, hvilket derimod neppe 

mere end Kiolen berørte, naar de havde bragt dem, de førte, af hvilke 
de fe inge keg, men vel herte tale, over til Pig hvortil de da ei be⸗ 

in hovede 
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„bhovede mere, end een Time, i Steden for man ellers, naar man fun brugte 

— maatte paa den Vei anvende en heel Dag og Nat.” 

| §. 6. 
Oover hidindtil anforte Procopii Fortællinger ville vi nu fee. hoilke Be⸗ 

tonkninger man kan giore fig, og hvilfe Folger deraf udtroekle til vor Nordiſke 
Geographies Oplysning ide Tider Vi marke da ber I) at Procopius vel ei 
udtrykkelig figer, at de Heruler, i Anledning af hvilfe han giver os foranførte 
BefFrivelfe over Thule, ere forſt komne her fra Norden, da det ſynes, helle 
at have været hans Meening, at de fra gammel Tid af, ſom han felv ſiger I) 
hav boet norden for Iſter-Strommen, og vare egentlig komne derfra. 
Men naar man betenker, hvad Procopius felv fortæller om de Heruler, nem⸗ 
lig at de, da de vilde opføge nye Bopele, hvor de kunde leve i Sikkerhed, 
føgte igiennem faa mange Folk og Lande lige hen til Thulez at Jornandes med 
tylige Ord figer om de Danffe, at de her iNorden havde drevet de Heruler 

ud af deres Boepole g); at Idacius, fom levede i det femte Seculo 2), 
bevidner i fin Chronico 2) om de Heruler, at i Keiſer Aoviti forfe Yar (det er 
ved Yar 456 omtrent, og følgelig ei længe for bemeldte de Herulers ulykkelige 

Krig med de Longobarder) „angrebe de med ſyo Skibe Soe⸗Kyſterne af Lucca 4 
„Italien, men bleve drevne derfra, og droge derfor videre fort til det. Bær 
in tiffe (i Spanien), plyndrede underveis fil deres egne Boliger. (eller deres 
ur. eget Land) de Cantabrers og Vandalers Steder;“ at Sidonius Apolli⸗ i 
naris ligeledes beſkriver de Heruler ſom Soemend, der beboede de AA ——— 
Bugter af det fore Hav, naar han ſiger⸗ 

» Hic glaucus Herulus genis —— 
» Imos Qceani colens receflus; &) 

Og at Cl. Mamertinus i fin Lovtale til Marimianus Herculeus fætter. be 
Heruler og € Chaiboner 2) (øer faldende dem primos barbarorum, locis 

Å 

: fy See det forben — i denne Afhandlings 2. 
g) de rebus Getieis c. De å 

"h) Gee Fabriicii biblioth. mediae & inf, latinit. Tom. IV. p. 79. i Rg 
i) Gom af Scaliger er foiet til hans Udgave af Eufebii Chronico p, 22 
k) Epiſt. VII, 21. p. 24 

D De Chaiboner ſynes at være Strabonis Chøadis PA han adſkiller fra de Caucher, 

ultitmose i 
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ultimos.…. Gaa fan man i Betragtning af alt dette ei tvivle pan, at te He⸗ 
ruler jo maae være komne fra vort Norden. At de paa deres Udvandring derfra 
Fan have fat fig ned i det Meklenborgſke og Pommerſke, ja vel og efterladt fig 
der en Colonie 772), ag at de endogfaa fan være komne ind i det Preuffiffe, fer⸗ 
end de toge Veien til de Romerſke Lande, er altſaa en muelig Sag, hyvilken 
Turen af Folke-Vandringen fra vore Norden og de Kanter gier rimelig; men 
at de har havt deres førfte Oprindelſe fra fidft bemeldte Lands ere de famme, 
ſom Hirri, hvilfe Plinius fætter paa de Kanter, og hav i de ſeenere Tider 
gaaet fra Preuſſen til Meklenborg, hvilket Hartknoch 7) med endeel andre 
vil meene, er noget, i tinfdger på en blot Formodning, og viſ ſſelig ingen 
Sund fæ, 

IN ber 
Men endſkiont man nu af foranforte kan med god Foie og Vished ſutte, 

dt * Heruler ere komne her fra Norden; faa bliver det dog en ganſke anden 
Sag, naar det kommer an paa at fafifætte, paa hvad Tid deres Udvandring . 

er (feet, og pan hvad Sted de egentlig tilforn har boer: Thi deri har man 
Fun uviſſe Formodninger af gaae frem efter. Derſom N. Mareſchallus var 
en Mand, ſom man i faa gamle Ting kunde ſotte nogen Tillid til, hvilket han 

viſſelig et er, faa kunde hans Foregivende et anſees for urimeligt, ;, at de He⸗ 

„ ruler ere udgangne fra Norden i Salſkab med de Cimbrer, og har fat fig ned 
ap mellem Clven og Havet: 0) Thi 1) mane jeg i Almindelighed erindre dette - 
om de adffillige Folk, ſom overſoemmede det Romerſke Herredømme, at ders 

ſom nogle af dem har havt deres Udfpring her fra Norden, maae deres Ud⸗ 
vandringer derfra være ſkeede meget gamle Tider, og ſamme enten have 

ſtaaet de Cimbrers og Celters ſtore UDE og, EL væs 
EM — — ret 

— —— ſi iger II, 217. 35. af i hang Tid boede —— i Pricghitz og bog Havel: - 

É Nye Saml, I.S. 

Floden. See ogſaa Alb, Ge. Schwartz Einleit. zur Geogt. des Norder⸗Deuſchl. 
pag. g not. Vor færde Kammerherre Suhm meener i fit fortreffelige Skrift om de 

wordiſke Folks Oprindelſe, at ide fan være: indkomne i i Mae en imellem Tacitiog 
Maximiani Tider. 
n) Alt. und neues Preuſſen I. p. 222. 
o) Annal, Herulorum hos Weſtphalen i hans monument, C: mbr. I p, * 

B 
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ret en beſtandig Folge deraf; faa at mange af de Folk, ſom aln⸗ og ved. 

& 

Chriſti Tider boede eller foermede omkring i de nordlige Deele af det nu værende 
Tydſkland, fan i Henſeende til deres forſte Herkomſt virkelig have været nor⸗ 

diffe: hvorom fiden og paa et andet Sted fan gives Leilighed videre at tale. 
Imidlertid marke vi 2) om de Heruler ifær, at man af de Omftændigheder, ſom 

tilforn om dem ere anførte, nemlig at de pan deres Tog til Thule droge igien⸗ 
hem de Danſkes 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 flutte, at deres Boepæle har engang været paa de veftlige Kyſter af 
vor Halv-Øe, og vet fornemmelig, om man her (Fulde faftfætte noget vift Sted, 
paa Biig: Siden eller i Halland, efterſom Jornandes figer, at de bleve 
uddrevne af de Danſke, hvilfe ſidſte, efter al Rimelighed, ere i de ældfte Ti— 
der fomne fra de fænger op i Landet eller længer øfter paa beliggende Steder, . 
og har fat fig ned i Skaane og Halland, førend de ginge over til de nu værende 
Danffe Øer. Dog ſynes det 3) endnu desuden rimeligt, at Herulerne, naar 
man vil gaae til de førfte og ældfte Tider, vel ogfaa kan have boet endnu læns 
gere nord og veſter paa, jeg meener vefter om den yderſte Pynt af Norge, Linz. 

disnes kaldet, og været en Green eller et Nabo-Folk af de, i der endnu ſaa 
kaldte Rogaland eller Rygarfylke, boende gamle Riiger eller Roger p): 
da Procopius figer, at de Heruler, ſom vandrede til Thule, eſterat de varte 
komne igiennem de Danſke Folk (hvilke følgelig den Tid havde Iylland inde) | 

"fore didhen over det ftore Hav, hoilket ei fan forfranes om de trange Gunde 

mellem de Danffe Øer eller om Oreſund ifær, men giver heller tilkiende, at 
det Land, ſom de Heruler da, føgte hen til, maae have ligget temmelig fange | 
og vefter ud fra fidfi bemeldte Sted; og de en og anden Omftøndighed viſer, 
at de Heruler mage have ſtaget i et Slags Forvandt- og Befiendeffab med de . | 
Rugier, fremfor med andre, ſaaſom hine har tilſidſt taget deres Tilflugt til 
diffe, og i Italien ftaaet under een Konge med dem, nemlig Odogcro, øg af 

de har fat fig ned i de af Rugierne tilforn beboede Lande norden for Donau, ſom 

tilforn er anført: en Omftændighed, ſom ved forſte Hiekaſt fan ſynes ei at være - | 

af ſtor ——— i denne Sag, men bliver det dog viſſelig naar man tillige 
med. 

p) Med det ſidſte Navn falder Procopius dem. 

F 
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med den vil overveie dette: Ar blant de mange, fra et til andet Sted i de Ros 
merſke Lande omvandrende, Folk maae det have været en vedtagen Skik og lige⸗ 

fom en Giant dem alle antagen Lov: At det Sted, fom et vif Folk forſt 
havde beboet, maatte, efterat ſamme derfra var udvandret, blive lig⸗ 

gende øde, og ei af nogen, uden ſammes Tilladelfe, beboes, paa det 
man i Nods Tilfælde funde der have et ſikkert Tilflugts Sted. Hvilfer jeg 
meener tydelig at kunne fees af hvad Procopius fortæller om de i Africa boende 
Vandaler: q) „At da de, fom vare blevne tilbage efter dem, i deres. forrige 
ar Boepæle (hos det Mæotiffe Kiær 7) ) fendte Gefandter til dem, med Bes 

giering, at de vilde overlade dem fil Eiendom de af dem forladte og øde 
nn» liggende Lande, af Frygt for, at derſom de i Africa da boende Vanda— 
ler, eller deres Eſterkommere, bleve engang drevne derfra, vilde ſamme 

„ſoge hen til de af Dem forladte Steder igien; faa blev dette deres For⸗ 
„langende dem nægtet, af Aarfaq, at man ei funde vide, hvad man i Frems 
om» tiden funde trænge til.“ Hvoilken Sædvane ogfaa blant andre ſaadanne Folk 

— at have været brugelige, kan nokſom ſtionnes af hvad der om de efter Rugierne, 

Tangt henne paa hiin Side af Donau, øde liggende Steder forhen er anføre, 
og af det, ſom Appianus fortæller om Cimbrerne, at de, efterat være overs 

vundne af Romerne, vandrede, DA NANA, efter en — lang Tids Forlob, 
til deres Hiem — 

| — og 4) er om de — endnu dette at merke, at de maae 
— været ſtore Søerevere, og vel drevne i Soeveſenet, følgelig en Sværm 
af de gamle vide bekiendte Nordiſte Soerovere, hvoraf vor Halv⸗He, for: 
nemmelig dens veſtlige Kyſter, fra de aldſte Tider, ſom man kiender, har væs - 

ret beſat: Efterſom de turde vove at fare fra det Middellandſke, eller rettere, | 
Sorte⸗Hav af, uden omkring heleCuropa, til deres Hiem, en Reiſe, ſom ins 
tet Menneffe, i det mindſte ikke i langſommelig Tid og i nogle hundrede Aar, 
— dem — siort, 98 fom tillige vifer, at de har været langt bedre bekiendte 

B2 med 

de bello Vandal, I, p. 58. eålk, Grot, É 
— — l. cit, pag. * 
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med Havet —* og norden om — end Stæfer og Romere vare, i hvis 
Land de følgelig ei forſt har fært faadan deres Skibsfart, men fort den Kund⸗ 

frab med fig hev fra Nordens hvilfet ogſag kiendelig fan fees deraf, at det førfte 
man finder dem nævnte i Hiftorien, finder man dem tillige at have fværmet om 

pan deres Skibe, og i Sælffab med en Hoben andre Nordiſke Folk til Søes 
"at have giort et Indfald i de Romeres Lande, Trebellins Pollio, en 
Skribent, ſom levede mod Slutningen af det tredie Sceulo, og uden al Tvivl 
er den førfie, der nævner dem, beretter nemlig: „At adffillige Scythiſke Folk, de 
„Peuciner, Trutunger (Juthunger), Auſtrogother, Virtingver, Sigipeder 

„Gepider), Celter og Heruler komme, under Keiſer Claudii Regiering, 
ør 

„Skibe.“5) Til dette Soe⸗-Tog fan vore Heruler ei ubilligen anſees for 
at have været de førfte Ophavsmend, eſterſom man. finder dem fort tilforn, 
nemlig i Keiſer Gallieni Tid, mellem Aar 250 og 260 omtrent, paa 509 
Skibe af have gaaet over Mæotis, og under deres Anfører Naulobatus 
udplyndret Grekenland, ſom Syncellus beretter, 2) . Hvoraf man altſaga kan 
fee, hvilke Karle diſſe Heruler har været til Sees, og af dette ſaavelſom hvad | 

mere tilforn er anført, i Henſeende til deres Oprindelſe og Herkomſt her fra 
Norden, tilſidſt giore den Slutning: At de i de aldſte Tider mage have boet 
veſter om Lindisnes og ſiden paa Viig-Siden eller i Halland; at de til Skibs 
ere gangne igiennem Oreſund til Øfterføen, og har der fat fig ned hos Rugierne, 
enten i Sulffab med diffe, eller efterat de der vare boefattes at de virkeligt z 
Begyndelſen har været af een Folfefærd med bemeldte Rugier, og ere blevne 
regnede til dem, men har fiden faget ellev antaget Nasn af Heruler, enten mer 
dens de boede hos Oſterſeen, eller paa deres Udvandring derfra, da de har | 
frilt fig fra Rugierne, ſaaledes ſom det er (Feet med Gother og Gepider, Bi: | 
gother og Oſtrogother; og at de endelig efter Vandaler, Gother og Rugier har 
taget Veien igiennem det nu værende Polen hen til Tanais, og boet der en Tid, 
ferend de fatte ſt g ned norden Wi Donau og Fame — til de Rollbres 
Lande. — ye 

,, j — 

vita Claudi p, 806. edie. Schrevel, 
7) Corp, ſeript. hift, Byzant, Tom, V. p. 304, 

til de Romeres Land, med en Krigsher paa 320000 Mand, og tlled 2000 
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| ; i. 0. 8 . 
Ut Myocopins ved fin Thule har forfaaet vor Nordiffe Halv⸗He, er 

en af alle Kiendemærfer fag tydelig Gug, at den ei behøver videre Oplysning 
eller Forklaring. Men imidlertid maae dog dette her merkes, at han under 
Naovn af Thule hav indbefattet ei allene den hos de gamle Graſke Skribenter 
egentlig fan kaldte Thule, men ogſaa de øvrige hev i Norden af dem omtalte 

Der, ſaaſom Scandia, Scandinavia, Nerigon, Baltia med flere, hvilfe 
alle med hinanden han beffriver fom en Øe, og der, ſom jeg ſikkerſt troer, af 

den Aarſag, at han af dem, her fra orden kommende, hoilke han, efter 
egen Beretning Z), har fourgt derom, har fornummet, at paa den Kant et 
"fandtes faadanne Øer, men fun cen ſtor Øe eller Halv-OHe, ſom ſtrakte fig 
høit op i Nord, til det yderſte Nord-Hav, og fom derfor, efter hane Tanker, 

med Rette burde føre Navn af Thule, efterfom den mærkværdige Omſteendig⸗ 
hed af Soléus beftandige Sfin om Sommeren og det langvarige Morke om 
Vinteren, hvilfen de Gamle berettede om Thule, juft paffede fig paa.den, en 
Omftændighed, ſom har været den fornemſte og næften eeneſte, bvilfen ældre 
Skribentere vidfte at fortælle om Thule, og ſom man feer at Procopius felv 
har lagt fan meget Marke 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 Vat wm), paa den erne Side udfiraft deres Thule naften 

indtil Nordpolen, i det mindſte langt over det nu værende Nord:Cap, og Pros 
copius paa den anden Side ogfaa til Thule har henregnet Scandinavien, hvil: 
fen de Gamle, ſom tilforn af mig ev beviiſt, hav ligeledes villet at ſkulle ſtrække 
fig langt henne øfter paa, henimod og forbi Veixelens Udlob; faa bliver deraf 

gi vanſkeligt ot begribe: 1) hvorfor og uf hvilfen Anledning Procopius har, 
tvertimod de gamle Skribenters Beretninger giort Thule fan overmaade ſtor, at 

den ffulde være ti Gange ſtorre, end Britannien, en Øe, hvilfen af de Gamle 
beſkrives ſom den ſterſte blant alle, ja næften flørre end den halve Curopa. 

og — fans til bemeldte Sammenligning mellem Thule og Britannien at giore 
i re De ere CE enonk 

— See — 
*) Man efterfee i, af mig anførte i Afhanol. om de gamle Grakers og mee Kund: 
— om de Nordiſte Lande Cap. 6.8. 14. 
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endnu desuden havt en anden Aarſag og Anledning, ſom videre fFal viſes, naar 
vi komme til hans Beffrivelfe over ſidſt omtalte Øe, For nærværende Tid 

marke vi for det 2) at af bemeldte Procopii Foreftiling om Thules ſtore og 
vidtløftige Strekning nov paa, hvilfen han ventelig efter de Gamles Formee⸗ 
ning derom, har anſeet for at ligge, ei mellem Syd og Nord, men mellem 

Veſt og ØR, eller rettere mellem Syd⸗Veſt og Nord-Oft, kan ligeledes giores 

begribeligt, hvorfor han har tillagt den hele Øe Thule den Omſtendighed, ſom 
Dog fun tilkommer den yderfte Deef deraf, nemlig at Solen der i 40 Dage : 

var om Sommeren beſtandig at fee over Jorden, men om Vinteren 
ligeſaa mange Dage aldeles borte, en Omftændighed, ſom det er mærfe- 
ligt, at Herberſtein ligeledes beretter om de Dikkiloppers Land, Dront kal⸗ 
det, ((Fal være Tromfen, beliggende længft nord i det Norffe Nordland, næft hos 

Finmarken) at Solen hos dem i 40 Dage ei gik under. a) Saa man føl: | | 
gelig af denne Overeensſtemmelſe mellem begge diffe Beretninger, hvilfe ventes 

lig har begge grundet fig pan andres Udfagu og et giengs Rygte, fan med Foie ) 

giore den Slutning, at paa fidft benævnte og andre i Narvarelſe derved, eller 
under eens Hoide omtrent dermed beliggende Steder, maae de Thuliter have 
boet, fra hvilfe eller om hvilfe Procopius far faaet bemeldte markverdige 
Omftændighed at vide, ſom egentlig fun paſſede fig paa deres Land, men han 

" Har meent at tilfomme den hele Øer 

Herhos maae dog, til alen videre Oplysning endnu merkes At 
Jornandes yderſt paa Øen Scanzia, hvormed han betegner vor Nordiſke 
Halv⸗He, længft henne mod Norden og Øften fætter et vift Fole, Adogit kal⸗ 
Det: om hvilket han figer man havde den Beretning: „At det midt om Som⸗ 
i» meren havde i 40 Dage og Natter beſtandig lyſt; men i ligeſaa mange 
én Dage og Nætter, om Vinteren, flet intet Lys.” 5) Hvilfet med foran⸗ 
førte tilſammentaget vifer: 1) Rigtigheden af hvad tilforn er fagt, nemlig af 
Procopius til fin Thule har ogſaa henregnet Den Scandia eller Scandinavia, | 

og 
4). comment. rerum Mufcovit. iblant Scriptor, rerum Mufcovit, p. 88, 
6) de rebus Geticis c. 3. 
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og siver os 2) Anledning til at udfinde, hvorvidt Procopius bar udſtrakt fin - 

Thule og Jornandes fin Scanzia mod Øften, en Sag, fom ellers ev meget 
vanſkelig at komme efter, men hvorpaa det meget beroer, naar man nogenles 

tes ſkal kunne indfee Meningen og Gammenhængen i endeel gamle Skriben⸗ 
tere, men ifær Jornandis Beretning om vor Halv-He, ifær dens nordlige 
Kanter, og om de nord-ofilige Deele af Europa: Thi at Jornandis Adogit 
(«ler Adogitæ) ere de ſamme ſom Plinii Attagora, eller ſom andre falde 
dem Attacottee, det giver bande Navnenes Lighed tilkiende, c) ſom ogfaa den 

Overeensftemmelfe mellem begge, at diffe, efter Plinii Beretning beboede de. 

pderfte Kanter mod Nord, hvor de havde et halvt Aar Dag og et halve Aar 
Mat, 4) ligeſom endeel fortælle Beſkaffenheden at være paa Øen Thule, hvor - 
"Procopius dog faftfætter den tif 40 Dage og Natter, ligeſom Jornandes gior 
med fine Adogit paa Øen Scanzia; men nu ſatter Plinius bemeldte fine . 
Ittagoræ faa langt henne mod Øften, at de komme til at boe, ei i Europa, 
men i den yderſte vefilige Sant af Aſien, e) hvis Grændfer mod Europa paa 
den Side de Gamle ſynes at have fat rar Vefien for Indlobet til det Caſpiſke 
Hav, fom af Plinii og endnu tydeligere af Mela Beretninger fan fees. f") 
Følgelig fan heraf ſtioennes, at Procopius, Jornandes og endeel andre ældre 
Skribenter, ſom de formodentlig herudi har fulgt, har udſtrakt de nord⸗oſtlige 

Kanter af vor Halv⸗He langt over dens rette og nu værende Grændfer, til be⸗ 
"meldte Indlob af det Cafpiffe Hav omtrent. Hvilken Sætning ved førfte Øie» 
faft vel maae komme en nventeli— gog driſtig for, men bliver dog ci faa urime⸗ 
lig, fom den har Udſeende efter, naar man betragter Tingen ei efter vort, men 
efter det Begreb, ſom de Gamle felv havde Anledning til at giore fig derom, 
Baade i Henfeende til de nord⸗veſtlige Kanter af Europa, hvilfe de, ſom til: 
forn er viiſt, har udftraft alt for langt mod Øften, og bvor de har foreſtillet 
fig, at hvad ſom virkelig ligger mellem ord og Syd, ſkulle ligge mellem 
— og —— — man Hee let fan ſtutte, hvor langt den yderſte nord⸗ 

oſtlige 

c) — eller Edagyri hos Pro mzum VI, 16. See Herduini Anmarkning til 
Plinium Tom. IL, p, 680 not. 10. . z 

dy) Hift. natur, IV. cap, 12 p. 472 edir. Hard, 
e) loc cit. og Uvr. V—— p. 680. 
) de fitu orbis IL, cap. 5. — 
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oftlige Odde af bemeldte Halo⸗He made, efter deres Foreſtilling, have ſtrakt 
fig oſter paa, da de holdte for, at den fyd-oftlige Kant af ſamme lage et godt 

Stykke Oſten for Veixelens Udlobz ſom ogfaa i Henſeende dertil, af de Gamle 
har for meget afknebet Landenes Bredde mellem Nord-Havet og det Pontiffe 
ſamt Cafviffe Hav, ſaa at Dionyſius derover fætter de Floder Boryfthenis, 
Aldefci og Panticapæ Kilder nær ved Jis-Havet, ) og Ariſtoteles bes 
vidner, at man fra det Bierg Parnaſſi eller Paropamiſi Top i Aſien kunde 
fee Nord-Havet. h) Saa man derover, i Følge af Dette, kan hade havt 
god Anledning til at giore fig den Tanke, at hvis vor orden beftod af cen eene⸗ 

fte ftor Øe, ſaaledes fom Procopius og Jornandes har foreſtillet fig det, faa 
maatte dens yderſte Odde mod Norden og Øften ſtrokke fig ud til bemeldte det å 
Caſpiſke Havs Indlob, og tillige ei ligge ver langt borte fra ſidſt nyvnte Hat felv, 

d d. II, : | 

SED, Procopius med fin Beretning om den ſtore Hoitids Feſt, ſom de 
Thuliter helligholdte til Crindring og i Anledning af Solens Tilbagekomſt, har 
meent den baade tilforn og endnu her i Norden meget bekiendte og høitidelige 
Jule⸗Hoitid, er ingenlunde at tvivle paa, lad end være, at de Omſtendig⸗ 

heder, fom han derved fortæller, ere nu ganſke ubefiendte her i Norden, og 

man hos ingen Skribent eller paa anden Maade finder mindfte Spor deraf: 

Da det er venteligt, at ſamme ere fun blevne iagttagne i de ældfte Tider, da 
man om Solens eg Himmelens Løb vare meeſt ukyndige, og af dem allene, ſom 
boede Norden for cireulo arctico, for hvilfe Solen om Vinteren gaaer al⸗ 
deles ned under Horizonten, og bliver nogen Tid borte, Saa længe diffe har 

vedligeholdt den Skik, og iagttaget at regne faa mange Dage efter Soelhverv, i 

forend de helligfoldte deres Juul, fom Procopius beretter, mage den beftans | 

dig hos dem have indfaldet 20 Dage efter Soelhverv, eller efter vor nu vær | 
verde Maade at regne paa, den 1ite Januarii omtrent. — Og i fan Maade, ſaa⸗ 

velſom ogfag i endeel andre Henſeender, Fan de have en Slags Ret at fare 

| 
g) i hang Periegefis v. 375, 
b) i hans Meteorologicis I. 13. Man efterfce min Afhandling om de gamle Grakers og 4 

Romeres Kundſkab om de Nordiſke Lande. Cap, 6, 9. 6. Sid, 327, 



i: 
| 

| 

| 

| SB) | Se⸗ Ott. —— de nomine et fefto Fuul p. 39 
4)See Jo: Bircherodii antiquit, Juliane p. 51. 
) Gee Rudbeckii Atlantica I, p. 104. DR 

Nye Sami, II. B. — c 
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med, ſom meene, at vore gamle Forfeedre havet de hedenffe Tider helligholdt 
Deres Junl i Januarii Maaned 2), hvilfen fiden efter Chriſtendommens Ind—⸗ 
ſerſel, ev. bleven forfintter til December Maaned, og nærmere hen til Soelhvervs⸗ 
Tiden, ved hvilfen Tid paa det Niceniſke Kirkemede blev faſtſat, at Chriſti 

Fedſels Felt ffulde helligholdes Æ), hvorfor, ogſaa begge diſſe Maaneder af 

Beda faldes Jule-Maaneder 2), ligeſom man af den gamle Oluf Tryggva⸗ 

ſons Saga Wt) fan tydelig fre, at vore Forfædre, medens de vare Hedninger, 

"Har helligholdt detes Juul paa en ganſke anden Tid, end efter Chriftendoms 

mens Indferſel. Navnet Juul, ſom uden Tvivl og rimeligt har fin forſte 
Oprindelſe fra Solens Tilbagekomſt til Norden B), ſynes desuden felv at til⸗ 

” Kiendegive, det bemeldte Feſt mage have iudfaldet ei længe efter Soelhverv; 
faa jeg derover holder for, at den i de ældfte Tider ev virkelig bleven helligholdt 
& Yanuarii Maaned, ved de Tider omtrent, fom vi, efter Procopii Beret⸗ 
ning, tilforn bar faftfar, men har fiden efterhaanden truffet fig længere frem 

"til Slutningen af Januarii 0), og Begyndelfen af Februarii Maaned, paa 
hvilken ſidſt bemeldte Tid Forfatteren af den gamle Hervarar⸗Saga bevidner 
Aat Jule Feſten i de hedenffe Tider blev helligholdt p), og til hvilken vor færde 
Antiqvarius Otto Sperling q) ogfaa vil have den henfort: Da derne For⸗ 
| andring i Tider uraae have reift fig fig enten af en Vildfarelſe i Aarets Bereg⸗ 

niug, eller af en Feiltagelſe i Henſeende til — er DE bvilfet ber ei 
| "bliver — til nøiere at underføge, i 

6. (ER 

æ) i førte Deel Sid. 19 edit, Scalh. 
3) See perling I, c. pag. 9, hvor han dog ei tager den Erymtogie for svfbig, ſom bog 
) et langt bedre end den han felo anfører. 

br * Da ſtal Julen være i Sverrig helligholdet i Oluf Sfotfonnungs Tid efter Rudbecks 
Beretning, ſom ogſaa ——— at kaldte Jannarii og Februarii Maa⸗ 
nederne Jule⸗Maaneder. 

) See Jo. Bircherodii lib. cit, p, 152. — 
J ) de nomine et fefto Juul p. 32. 35. 

… Sy Ved at legge til hvere Aar mere end man — er derfor ogfan i de Chriſine Tider 
Julen kommen til at — længere fra Soellverv end den burde. See Birche⸗ 

od I.cit.p. SIN" 
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9. 12. 
Hvilke Procopius har meent med de 13 meget talrige Mationer, ſom 

beboede Thule, hver under fin Konge, er vanſkeligt at faftfætte, efterſom han 

ingen nævner af dem, uden de Seritofinner og Gauter, fan Reſten derover 
vil komme an paa en pur Gietning. Gaa meget fan man dog tydelig fee, faa: 
vel af hvad han beretter om Indbyggerne paa Thule i Almindelighed, ſom om 
de Scritofinner i Særdeleshed, at de forfte har alle værer af een Folfefærd og 
juft de fanme, fra hvilke vor ordens nu værende Beboere nedſtamme, men - 
de fidfte Derimod en fra hine ganſke adſkilt Nation, hvilfen da, ligeſom nu, et: 
har beboet mere end i det høiefte de yderfte Kanter af vor Halv-Øe mod Nor⸗ 
Den og Sſten, hvilfet end videre ſfal beviſes, naar vi komme til Jornandem, 

den faa faldte Geographum Ravennatem og Paul. Diaconum. Da nu 
diſſe ere de førfte, fom tale om Finnerne, ſom Indbyggere af vort Norden (thi ældre 
Skribenter, faa mange fom tale om dem, fætte dem uden for ſamme), og diſſe 
ei anviſe dem nogen anden Plads eller Boepel, end tifforn ev fagts fan feer ene 
hver deraf, (vor aldeles ugrundet deres Meening er, ſom ville holde for, st 
Finnerne har været de ældfte Indbyggere af vort Jorden, og at den derfor med. 
god Foie bør forfaftes, Hvilket ligeledes, ja endnu mere, maae gielde om 
dem, fom ville anfee vore og Finnernes Forfædre for at have nedſtammet fra: 
cen og ſamme Folfefærd, da baade foranførte Protopit og andre gamle — 

benters — andre Ting her at forbi, gane, ere aldeles derimod. 

$. 13. 
— Reſten er af Procopii Beretninger om Thule endnu bette at. tærte, 

at han ev Den ſorſte, Der fætter de Danſke uden for vor Nordiffe Halv-⸗Oe, paa 
hiin Side af Havet eller der nu værende Kattegat, ſom Indbyggere af der. fafte 

—… Land, talende om dem, ſom om et talriigt Folk, der var inddeelt i adſkillige 
Stater (Danorum gentes). Heraf fan man da giere den Slutning, at de 
Danſke da ei alene har beboet den Cimbriſke Halv-Øe, fortiden de nu værende 
Danſke Øer, hyvilket kan være og jeg ſikkert troer at være fFeet længe for den 
Tid, men at de ogſaa allerede for Procopii Tider har der oprettet fmaa Sta⸗ 
ter og Kongeriger, efter den i de eldſte Tider her i Norden værende Indretning, 
dog ſaaledes, at de alle har betient fi ig in et fælleds Navn og derunder ved deres | | 

tror 

Sen er — * — 



* 
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Bedrivter giott fi fig bekiendte blant Fremmede, endog for de langt fraboende Græs 
Fer, hvilfet ellers neppe var (feet ,- derfom de under forſkiellige Navne havde 
været deelte i ſmag Partier, og følgelig ingen af dem i Stand til at udrette nos 

get ſtort og navnkundigt. Hvorimod man nu, juft ved eller noget for bemeldte 
Procopii Tider, finder dem at have ſaa vidt udſtrakt deres Søersverier, og 
været faa mægtige til Gees, at de, da Clodovæi Senner regierede i Frank— 
rige, under deres Konge Ehodjilaihos), eller fom fan paa et andet Sted z) 

kaldes Chochil agus, har udplyndret Kyſterne af Gallien, ſom Gregorius 
Turonenfis bevidner, ligeſom Venantius Fortunatus, der har levet paa 
ſamme Tid ſom ſidſt bemeldte, ogſaa nævner dem i et af fine Vers 2). Saa 
jeg derover af alt dette gier mig den Tanke, at de af vore Danffe, ſom paa 6e- 

| meldte Tid og Maade havde fat fig faft paa den Cimbriffe Halv: De eller i det 
| nu værende Iylland, har enten ſtaget under eet Over- Hoved med deres paa 

Øerne og paa hiin Side af Kattegattet boende Landsmend, eller i nogen anden 

ka nær Forbindtlighed med dem, faa at de, ſtient adfpredte paa faa adſkillige Ste- 

der, dog ere blevne anfeete for og har ført Navn af eet Folk: Thi at de Dan⸗ 
fe, efter deves Overgang til des fafte Land, og efterat have fat fig ned i Iyl⸗ 

land, iffe har forladt, men lige fuldt beholdt deres forrige gamle Borpæle 
paa vor Nordiſke Halv⸗He, Det er noget, ſom baade af andre Omftændigheder 
Fan godtgiores, ſom og ifær af den ældfte blant vare egne SordbefFrivere, nemlig 

É Other fra Helgeland her i Norge, hans Vidnesbyrd, hvilken har, mod Slut⸗ 
ningen af det ode Seculo, efter Kong Alfreds Befaling i Engelland, foreta⸗ 

Ek get fig en Reife nord omkring hele Norge til den yderfte Lapmark, og i den Ves 

— fÉrivelfe, ſom man endnu har tilovers over bemeldte hans Reiſe, blant andet 
beretter: „At naar man fra Seirings-heal (det er Konghelle i Norge) ſeilede 
* til Hetheby eller Slesvig, havde man paa den venſtre Haand Dannemark, 
„men paa den hoire forſt Havet, og fiden Gotland (Jylland), Sadland og 

mm Mange andre Her.“ Hooraf noffom fan ffiønnes, at de norden for Oreſund ; 

beliggende Lande, RRS ifær og Skaane, ve endnu den Tid i RED ag 
C2 

s) * Gregorii 7 Turon, bil. Francor, iDu Chefer — Tom, I. p. 294. 
t) libr. cit, pag, 706. | 

8) a — ducem 1, c. P. 499 og 505. 
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hed ført Navn af Dannemark, følgelig have Danffe Indbyggere 5" ligeſom 
man heraf igien videre og med god Feie fan flutte, at Aarſagen, hvorfor bes 
meldte Lande har ifær have Navn af Dannemark, ei vel fan være nogen anden, 
gud at de Danffe der har havt deres ſorſte og aldſte Boepele, pen de ginge 

sver til Øerne og derfra videre til det faſte Land, 

$. 14. 
Dette er hvad fom af Procopii Beretninger egentlig angaaer vort Nor⸗ 

den; hvortil det endnu maae vare os tilladt at folie nogle faa Anmarkninger 

over det, ſom hos ham forekommer, de Øer Britannia og Brictia anganende, 

eſterſom det ev noget beſynderligt i fit Slag, og indeholder Ting, ſom man har 

vanſkeligt for at udfinde nogen rer Rimelighet og Sammenhæng udi: da han 
kommer frem med en Øe Brittia, fom hos ingen anden er at finde, deeler den 
ved en Muur i tvende Parter, den oftfige og veſtlige, hvoraf den forſte frulde 
være vel beboet, men den anden fuld af Slanger og forgiftige Dyr, gior den 
Desuden til de Dødes Bolig, filer den fra Øen Britannia, men fætter dog 
de Angler, Frifer og Brittoner ſom Indbyggere paa den, og giør endelig Bri⸗ 
tannien ti Gange mindre end Thule, med ander mere, ſom er deels tvertimod 
andre gamle Skribenters Vidnesbyrd, deels noget, ſom de ei veed det mindſte 

af; faa man derover har god Foie til at ſporge, hvad Proeopius har meent 

med alt dette, eller hvad der egentlig bar giver ham Anledning til at bringe fags 
Dan Snak paa Bane? Naar man paa den eene Side overvejer, at han gir de 
Angler til Indbyggere paa fin Brittia, at Gan taler om en Muur, ſom de 
Gamle havde bygget tvers over denne De, at han fætter den tvers for Rhinens 
Udløb, og kun en Dags Reiſe x), eller 6 å 7 Mile fra det fafte Land; faa Fan. 
man af alt dette ei andet flute, end at fan dermed har meent de Gamles Gris 

tannia. Men naar man paa den anden Side fer, at han udtrykkelig ſkiller 
ben fra Britannia, at han paa andre Steder under ſidſt bemeldte Navn har 
meent det ſamme Land, ſom andre derved bar forſtaget, naar ban f. Cry. ſiger: 

— At af Herne faldt —— den ſtorſte blant alle dem, ſom ligge uden 

» for 
x) 200 Studier, fom Procopius felv regnor før eh Dags Reiſe p. g — Gr of, 



| | 
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I, får Hereulis Støtter, i det veſtlige Keiſerdemmes Lod Y)r og at de Romere 
ei vare i Stand til at tage Britannia tilbage igien fra dem, ſom havde bes 
mm Mrægtiget fig den” 2); ei at tale derom, at han beretter om Indbyggerne paa 
Øen Brittia, at de ingen Heſte brugte, og vidfte ei hvad en Heſt var, da 
det dog er bekiendt, at de Britanner vare vel forſynede med Hefte og brugte 

Mængde af dem for deres Stridsvogne: Saa ſynes det at være tydeligt, at 
han ved Brittia et har forſtaaet den rette og egentlige Britannia; følgelig gager 

det ei heller an at falde paa den Tanke, at ved fidft anførte Navn fan af ham 
vere meent Hibernian, hvilken Øe han ellers ikke nævner, og ved der forſte Bri⸗ 
rannien felv, da alle ſidſt opregnede Vanſkeligheder her atter ere i Veien, lige⸗ 

ſom ogſaa de, i Henſeende til Øen Brittia, forſt berørte og andre Omftændigs 
ban viſe, at ved den gi fan være meent noget Stykke or Det fafte Cand, 

— 
——— fm jeg, i Betragtning af alt dette, ei ſoreſtille mig Sagen an⸗ 

detleder end at Procopius af de Gamles Britannia Hat giort tvende Øer, 

” enten i Folge af viffe gamle Beretninger, fom Gan derom fan have" forefundet, 
men nu ere bortkomne, eller i Auledning af endeel andre Omftændigheder, ſaa⸗ 

ſom af den overmaade ſtore Strakning, ſom de Gamle give Britannien, hvor— 
efter Den med: den eene Ende kommer til at ligge norden om Germanien, og med 

"Den anden nær hos Spanien, og ſom let fan have givet den, der faa løfelig har 
anſeet Tingen, Leilighed til Vildfarelſe, allerhelſt naar han kaſtede Dinene, 

paa en ſaadan Beffrivelfe over Øen, ſom Marcianus Heracleota giver 4), 

denlig: „Ac den lage ligeſom adſtilt fra fig ſelb og adſpredt over den ſterſte 

Deel af det Nordiffe Hav, og havde ifær tvende ſmalle Nakker, ligeſom 
"mp Fødder,” og han da erindrede fig tillige, at de Gamle talede om tvende 

Britanniſke Per, hvoraf den eene vel udtryffelig af dem fFilles fra den ans 

— under Rath af 3 Jerne eller —— men — Navn db heller tient 
——— til. 

SN), loc. cit. bp: ss ; 

2) 1, c, pag, 9. 
4) peripl. maris exteri in colled, Hudſon. geogr, minor, I. p, 57. og i min forben ans 

lies Ujhandling Cap, 5 6. 23 P. 315. 
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til at bringe Procopium ind end ud af Dremmen, da han får ſornummet, at 
de Scoter, ſom af endeel Skribenter, der har levet næft for hans Tider, fæte 

tes pan ſidſt bemeldte Øe, boede juft paa Øen Britannien, ifær ide veſtlige 
og nordlige Kanter af den, hvor og de Briganter, ſom Ptolemous fætter 

paa Hibernia, fandtes under Navn af Scozo-Brigantes., ſamt og et andet 
Brittiſk Fole, faldet PiZo-Britanni b), heraf har Procopius, ſom jeg 
flutter, giort fig den Tante, at de Gamle havde af eet giort tvende Lande, 
og derfor truffet Hibernien ſammen med bemeldte nordlige Kanter af Britan⸗ 
nien, givende det tilſammen, efter nys bemeldte Folk, Navn af Brittia, for 
at ſkille det fra den egentlig ſaa kaldte Britannia, hvilfen han far giort til en 
He for fig felv, adffilt fra Brittia, for at fane ud de Gamles tvende Bri⸗ 
tanniffe Øer, og vinde ind igien paa den Kant hvad han havde tabt paa en 
anden, ved at ſtobe Hibernien ſammen med det nu værende Skotland og en Deel 
af Engelland. Den fodlige Part af fidft bemeldte Land tillige med det nu vee⸗ 
rende Wallis bliver altſaa Procopii Britannia, og det med faa meget mere 
Rimelighed, fom dette Stykke af Engelland ſynes for der forſte at have ifær 

faaet Navn af Britannien, da den nordligere Deel af Landet blev faldet Albion, 
og ſom vore gamle Nordiſke Forfætre ogfaa ſtedſe have givet famme Navn af 

Brettland, da de derimod har faldet Reften Eingland; hvortil det er heiſt ris 
meligt at de har havt en blant deres Soefædve giengs Skit og —— til 
ledning. 

$. 16. | 
Hvad Procopius far Reften fortæller om de tvende ——— Mort ⸗ HJ 

værdigheder paa Øen Brittia, i Henſeende til. dens veftlige Deel, ſom for 
Haler og Slanger ei funde beboes, og de Dødes Overfart didhen, fan vel for 
Den -frorfte Deel anſees for hvad det er i fig ſelv, nemlig for Skipper-Hiſto⸗ 
rier og Beretninger af der Slags, ſom man om langt fraliggende Steder | 
pleier at binde viſſe Folk paa Ermene: Thi at vor Skribent, hvad der end for | 
Reſten fan ſiges til hans Berommelſe, har været temmelig baade lettroende og | 
overtroijÉ, kan nokſom fFionnes af endeel hans Beretninger om Keiſer Juſti⸗ 

nianus 
b) Gee Jo Scaligeri animadu, ad Eufebii chronic, Pr 1908 By 0 
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nianus og —— Theodora Få: ſaaſom f. Ex at hün var avlet af et Spør 
gelfe, var bleven feet af gaae uden Hoved, og ofte at have forandret fin Skik⸗ 

elſe ; og om denne, at hun havde havt ufømmelig Omgang med Trolle og Gien⸗ 

gangere 5); men imidlertid mage dog viffe Omſteendigheder have givet Fortæl: 

lerne Anledning til at fade fig berette og ſelv at berette ſaadant, ſamt Proco⸗ 
pio til at troe det, hvilke jeg meener at kunne, hvad de Dedes Overfart til 

Øen Brittia angager, allerbeſt udledes af endeel gamle Skribenters Meening 
"om de veftlige og nordlige Kanter af Europa, at de vare bedakkede med idel 
Maoerke og Taage, at Homeri Tartarus der maatte føges, hvilfen nogle meene 

med ſin Asuxxde merpyv, forbi hvilken Mercurius geleidede Penelopes Beilere 
til de Dødes Lande 4), at have forſtaaet Britannien. felv e), og at Ulyſſes, 

ſom paa fin Reiſe fFaf være kommen endogſaa til Caledonien, det er Procopii 
Brittia, Hvor Altere efter fam ſkal være fundne med Greſke Paaffrivrer ), 
"har paa bemeldre Kanter ſteget ned til de Dodes Lande g). Hvorom Poe: 
tens Claudiani Ord ere færdeles mærfværdige, og fynes at ſigte til der felv - 

ſamme, ſom af Procopio omtales, naar han ſaa ſiger hb): 

Eft locus, extremum quæ pandit Gallia littus, 
Oceani prætentus aquis, ubi fertur Ulyſſes, 
Sangvine libato, populum moviſſe ſilentem. 
Ilic umbrarum tenui ftridore volantum 
Flebilis auditur queſtus. Simulacra coloni 
Pallida defundasque vident migrare figuras. 
Hinc Dea (Megæra) - - - 

8Senſlit ferale Britannia murmur, . 
E: Senonum quatit arva fragor, revolutaque Thetys 
Subftitir, et Rhenus projsta — urna. 

Af 
PI See hans hiftor, arcan. p. 204. edit, Venet. corp. hift. ”Byzant. — 
d) Odyſſ. 0.17. 

— €) See Barnefii Anmarkn. til dette Sted. 
F) Som Tacisus beretter i fit Skrift de moribus Germ. bes 3: 
£) See Olymwpiodorus hos Photium p, 198, 
b) carm, in Rufinum i KDN DERE 

MEG Es 
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Af hvile og flere deſſige Beretninger, Hvilke efterhaanden, ſom det gemeenli— 
gen ſkeer, med adfFillige Tillæg ere, forbedrede, og hver har villet trakke til fit 
Land, Procopius eller andre for fam da fan have ſammenflikket bemeldte For: 

tællinger om Brittia, hvor man ogſaa har faner er Sted henſat, ſom var fulde 
af Slanger og forgiftige Dyr, hvor intet levende MennefFe kunde opholde ' fig, 
for at være der deſto bedre forſynet med alf, hvad ſom til et Helvede udfordrede, 

hk å 

HD); dette Sal. Sehönings hoiſt nyttige Arbeide har fundet faa meget Diefald, Gar 

Salſkabet agtet det for fin Pligt at meddeele den lærde Verden ogfan denne Fortfættelfe, fans 
ledes fom den efter hans Død er forefundet. J Fald vi ei faa tidlig fulde have ſavnet denne 

wor ypperlige Old-Granſkere, og Manden felv havde reenſkrevet den til Trykningen, maaſkee 

et eller andet kunde have blevet tillagt eller forandrer: Nu burde den blive uforandret. 



— 

SEN at st femme — af det Stykke Jord, — kan bære 
— Vederlag 

| endes Sppebotſel. 
Afhandlet paa mathematiſt Maade 

ved 

| i ig — Niels Morville. 

— ERR ET Sar 

—Læft i Videnſkab. Sælffab den 22 December 1780, 

SY Eieren af en Capital er med ſamme ſaaledes indffrænfet, at han ci fan 
= benytte fig af den paa anden Maade, end deraf aarligen indtage en bes 

ſtandig Rente, faa maae der ei være ftørre Fordeel ved at eie Capitalen end ved 
I at eie den aarlige Rente, og maae altſaa begge Deele gielde for ligegyldigt Pant. 
I - Tienden, fom følger med Embede, haves funs paa Livs Tid, og fan ei overs 
drages en anden end Embedsmanden; aar den da taxeres, maage den anfættes 

af lige Bærdie med en Capital, der indbringer ligeſaa megen aarlig Rente, ſom 
I Tiendens aarlig JIndtægt er værd, efterat Omfoftningerne ere fradragne. Li-⸗ 

gedan forholder det fig med Jorder, om de blive ſolgte, da ffulde de blive bes 
talte med en Capital, hvis Hente blev Jordens Afgrode, Omkoſtningerne fra⸗ 

dragne; man fan altſaa uden at lide Tab omtuſke et Styhkke Jord med en Tien⸗ 
"De, naar Jorden indbringer ligefaa meget, efterat Omfoftningerne med Dyrt: 

" ningen ere fraregnede, ſom Tienden indbringer, faafom begge Deele ei fan (Fats 
teres af andet end det de aarligen indbringe. 

—… Forinden man ved Beregning kan noie beſtemme, hvorledes Tiendetage⸗ 
ren ſkal kunde vederlægges med Jord i Stedet for Tiende, mage man forud 
Nye Sami. J DD faftfærte 

— 
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faſtſette de Fordeele og Tab, ſom møde ſaavel Tiendegiveren ſom — 
ven ved flig Mageſkifte. 

Tiendegiveren bliver ved at afftaae et Siytke Jord i Stedet for af er—⸗ 

lægge Tiende befriet for Omkoſtningerne med Sædefornet, ſom ſtulde faaes paa 

de Steder, hvor Tienden tages in natura, famt fri for Omkoſtningerne med 

ſamme Jords Giedſtning, Ploeining, Saruing og Judavling, bliver fri for 

al den Sinkning, fom falder ved Tiendens Angivelſe, Talling og Indkioerſel 
til Stader i der hoieſte een Miil borte, Tiendegiveren fvarer ei ſtorre Afgifter 
af ſamme Jord, end han foarede før han miſtede den, Forffiellen bliver i den 
egentlige Forftaaelfe, naar Beregninger gieres nviagtigen, at den Jord, fom. 

tilforn kaldtes Tiendegiverens, fFiont han et ned nogen Indtegt af den, kal⸗ 
des nu Tiendetagerens. 

Som eu nyttig Land-okonomiſk Følge af at vederlægge Tiende med i 
maae tillige bemerkes, at Tiendegiveren efter flig Magelægning befindes at have 
tilftræffelig Halm -Fodering og GiediFning til fin evrige Gord i vedbørlig Fors 
hold til Jordens Storrelſe, hvilket han ei havde tilforn, imedens han erlagte 
Tiende in natura, da han miſtede baade Halm-Foder og Giedffning, ſom 
fkulde være forneden til at vedligeholde Jordens Kræfter. Den eeneſte For⸗ i 
deel fom Tiendegiveren har af den Jord, hvorpaa den afgivende Tiende har 
groet, er For: og Efter⸗ -Græsning, der dog ei fan være Middel til GiødfFain- 
gens Formereiſe ligeſaa lidet ſom til Opdrætens Forsgelſe, ſaaſom, , der for⸗ 

sner Tiendens Erlæggelfe i Straaet vil —— sg: til pe Bin MA 

ter bold, . | 

Hvad Tiendetagerens Fordeel og Tab angaaer, da maade ban ved at tage 

Vederlag af Ford, i Stedet for Tiende, have Omkoſtninger med felv at lade 
den Jord giedſke, pleie, harve, befaae, tillægge Sadekorn, indavle og tære 

ſke, ſom ham fkal indbringe ligeſaa ſtor Indteegt, ſom Tienden forhen ind 
bragte, derimod har Tiendetageren den Fordeel, at han ſparer Udgifter med 
at holde Tæller, famt andre med Tiendens Modtagelfe følgende Udgifter. 9 

Dreet beſynderlige fortiener tillige at bemærfes ved Tiendens Vederlæggelfe 
med Jord, at ligeſom Tienden i frugtbare og ufrugtbare Maringer er meget fors ” | 
fÉiellig , faa er og paa lige Maade "Afseødele af den Jord, ſom ban fager til 

: Beder: —4 

— 
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Vederlag, * Beſtemmelſen derved ſees befriet deſlige "tilfældig Fornermelſe, 
ſom ellers paa anden Maade ei ſkulde kunde undgaages. 

Efterat ſaaledes have forklaret de Fordeele og Tab, ſom mode fadvel 
Tiendegiveren ſom Tiendetageren, ved at tage Jord til Vederlag for Tiendens 

Oppeberſel, maae jeg tillige benævne de Talbeſtemmelſer, ſom rimeligviis fan 

bruges. til fornævnte Opgaves Opløsning. Man fan regne, at naar Ager: 
ordener efter den gamle Landmaalings Sprog aarlig god Jord, nemligen af 
faa ſteerk Muld, at den ideligen fan bruges, giver den overhovedet ſyvfold: 

Naar Ager⸗Jorden ei er aarlig god Jord, men dog beſte Byg⸗ Jord, ſom maage 
ei behøve mere end eet Aars Hvile, for at kunde bruges i to Mar, fan denm aller⸗ 

| befte give Overhovedet i det hoieſte ſexfold, den næft befte femfold aarligen: Der⸗ 

firefold. 

ſom Agerjorden er god Havrejord, maae den behøve figefaa lang Hvile- ſom 

Brugs-Tid og fan anfættes at give fire til femfold: Den Agerjord, der er alde- 
les fandig og gruufet, fan den kuns fan give Grøde i 2 hoiſt 3 Aarz men mage 
hvile i 4 eller 5 ja vel i 6 Aar, giver gemeenligen overhovedet kuns tre beiſt 

Miodelpeiſen paa alle Slags Kornvahre, Rug, Byg, Havre, fon 
” de meeſt almindelige Sædearter, fan, naar ſaaes omtrent Migenieget af alle 
(2 Slags, i Durkſnit beregnes til 3 Mark. un * 

En Tønde Lands Dyrknings Omkoſtninger, — Giodfkuing, Ploi⸗ 
| ? — Haroing og Indavling, fan beregnes til ſamme Bærdie, ſom Udſaden: 
Endeel forfarne Landmænd ere eenige om denne Sætning. 

Halm— Foderets Priis kan beregnes til een Mark for hver Trave, og bvet 
Tonde Land kan give 4 til 5 Traver Halm⸗Foder. | 

For: og Eſter⸗ Grosning of hoer Tønde Land fan anfættes til 2 Marts 
Barbie. Meg 

Græsningen af hver Tønde Aherland, ſom hviler fan aarligen overho⸗ 
det regnes at være af 4 Marks Vardie, naar Jorden ei hviler over et Par Aar, 

Omfoftningen med at bortkiore Tienden gen Miil fan for hver Tønde Land 
beregnes til 24 Stilling. 
Bed Hielp af anførte Telbeſtemmelſer, er man i Stam til at — 

folgende | 

BE 0 "Opgave: 
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— Ut beſtemme Storrelſen af der Stykke Jord, fin fan være 

tilftræftelig Vederlag for Tiendes Oppebørfel, ) 

Opløsningen fan ffee paa tvende forffiellige Maader: 0 
1) Ved at beregue hvor ſtor Agerlandet bliver, naar Tiendegiveren ffal 

lide ligeſaa ſtor Tab ved at afgive Jord, ſom han feed ved at erlægge Tiende. 
i 2) Ved af beregne hvor ftor Stykke Agerland, der med fornøden Hvile 

og Brug ſkal kunde indbringe det ſamme, ſom Tienden, —— 

ere fraregnede. 

Den iſte Oplesninge⸗Maade angaaende: Naar Beregningen (Fall and 
Des derpaa, at Tiendegiveren fFal lide ligefaa flor Tab ved at fralægge Jord til 
Vederlag, ſom ved at afgive Tiende, da om man antager, at en Gaards tils 

' b Ren 
hørende Agerjorder beftaae af zo Tønder Land, og — Deel af Agerlandet dyr⸗ 

| 

fes om Aaret, altſaa der Antal … Tender Udfæd, faa at — deraf, 

naar Jorden giver overhovedet (m) Fold, bliver * eller 2—" Tonder 

Korn, ſom indbringes af dk Tønder Land; regnes Holmfodereis — af 

hver Tønde Land — 4 Marf, Tiende⸗Kiorſelens Omfoftning — 15 Marf, 
tilfammen 55 Mark, og ſamme HR til em Tende Korns Værdie, bliver 

Det efter foranførte Benxvnelfe af 12 Tønde Korn Vardie , Beregnet for hver 4 
36 

Tønde ae hvorpaa Tienden groer, altſaa for — Tønder Land beløber det 

fig til — Tonder Korns Vardie; nen med Sadekornet — | 

Tonen ik Værdie, og Dyrfningens Omfoftninger i Folge foranførte 

ligeledes — 2 > Tønder Korns Værdie, fag: at al Tab ved rute ——— | 

m b 
gelfe In natura maatte aarligen fø ffatteres for =— — + 2 — 43 — naar 

16n 

For: og Efter: -Græsning ei indlades i — men da —— for⸗ 
anſerte Talbeſtemmelſe kan anſeettes af hver Tonde Land for 2 Mark aarligen, 

* * — >> — = —— 

ES ——— — 

eller 



— 

| — * ——— Korn. 

— 

* er ÅR = AN 
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eller redticeret til en Tønde Korns Butog — 3 Tende F faa bliver Være 

dien af For⸗ og Eſter— Sræsning paa 2 ? Tønder Land 3 tønder Korns 

Vardie, — beløber fig aarlig Tab far Tiendegiveren ved at — Ren in 
Bb 

natura — —— —— 2 og udi (n) Aar til 3 bm +% 
16n n 

— 

I SØE MI Øg ge deg —— Jord —— — xX, véd — Udlæg til Tiende⸗ 
tageren Tiendegiveren ſkal have ligeſaa ſtor Tab, ſom forhen ved Tiendens Er: 

| b 
leggelſe i in natura. Naar, fom forhen ev nævnt, de — Deele af Jen 

dyrkes DM. "Aaret, og Jorden Ng — Fold da Bliver Yndtægten ar — 

Zone: Lande Afgrode hvert Aar - — Tender Korn, og naar me — 

* ſamt Dyrknings⸗ Smteftninger;”& der ——— beregnes —8* — fraregues, 

bnx 
i * den beholdne Indtegt — eee tal forude n me — men 

| da en Tonde Lands Halm: Foder — 4 MarP reduceret til en Tønde Korns Boerdie — 
2 Tone Korn, , bliver ken af al Qalm: Foderet, ſom frembringes. aarli⸗ 

b 
gen. af Agerlondet — — Tonder Korn. For⸗ og Efter: Græsning paa — 

Tønder and belober ſig eſter forri, ge Beregnings-Maade til — Tender Korns 

i aarlig Vordie, DE — bliver al Indtegten af den Jord, i: —— i eet Aar 
bmnx 2bx 6x | 
mm mm 42 — BE — Tønder Korn; s men af den — — hviler nemligen 

- Tender Korns X Zender — bliver Belle es Yndtægten ” 

SBærdie i et Mar, felgeligen bliver den garlig Bytes afg Jorden (x) af det. Aus 
tal Tonder Korns Vardie | 

DmE& - 
Re — ⸗ 

| 
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n Br so ER ER — ————— 

BE DE MEDER TF MOMMARK 

— FEE FRE RR ER SEEREN MEE 
b 3b 
eks SE +—)xs faa at Tabet for Tiendegiveren ved at afgive: "Jord: i. 
n 

Stedet for in bliver i (n) Aar af Bærdie — (tm — 12 v Toms 

der Korn, Da nu Tabet ved Tiendes Erlæggelfe i Straaet, ſom forhen 6e- 
regnet, maae være ligefaa flor, ſom Taber ved ———— 6 mane, PN —4 

man befinde Ligning hele ſotge wde Storrelſer: — 

——— + 6b — (om * —X UA Å 

senat SI ET EN RER s2…48,bm yb na tmee 

Ta bre 
Ssdat de 2 Deele af Agerlandet dyrkes om Aaret, ſaa at Bf — — 

og Jorden giver femfold, ſaa at m——5, da bliver x ge — 55, ſoa A 

at der af 30 Tønder Agerland (Fulde fralægges 534 7 Tønder, naar 3 af Uger: | 
landet dyrkes om Aaret ; men da det ev gienfynligt at denne Beregniugs⸗Maade ei 
grundes paa rigtig Hypotheſe, efterſom Beregningen af Jords Vederlag for Å 
Tiendes Erlæggelfe nødvendigen maae grundes paa den Forudfætning: at Jor⸗ 
den, ſom beregnes, maae være af den Størrelfe, at den efter paagaagende Oom⸗ 
koſtningers Fraregning kan net op indbringe den beholdne Indtegt, ſom Tien⸗ 
den In natura forhen gav, eſterat alle Omkoſtninger ere ſaeghere an | 

— 

Den 2den Oplesnings⸗Maade: 

— beſtemmes, hvor ſtor Stykke Agerland, der efter —— 
Hoile og Brug indbringer det ſamme, ſom Tienden ſorben indbragte/ Omfoft: å 
fiingerne paa begge Sider ſraregnede. Ø 
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En Gaards order antages. at beſtage af det Antal Tønder Sand 3, 

* i HR af Agerlandet, ſom aarli⸗ gen beſages — * al Agerlandet (a) be⸗ 

ſtaaer af (b) Tonder aarlig god Jord, (c) Tønder af beſte Bug: Jord, (dy 
Tønder af god Havrejord, og (e) Tønder af ſandig og gruufet Jord, faa af 
a—b i; c+d+e, fom hver in udfordret ulige Hvile og Brugs Tid. 

For at beſtemme Værdien af ==, eller hvad Part af Agerlandet aarligen 

reg ſkulde bruges, maae man vide hver Sort Fords fornøden Brugs 
og Hoile⸗Tid, da =btetd+e, men (b) bruges beftandig, faa brus 
| b 
ges den Part af Agerlandet — beſtandig, ſor at vide hvad Part af (Cc) aarligen 

É bruges, da naar Brugs⸗ —— =fz2, 98 Hyile⸗ diden =h 1, ſaa 

— Mee sr — Deel af A ——— (Cc) aarligen bruge, altſaa den Andeel 

— ſom udgier del era — — Part af al Agerlandet. "aar Jordens (d) 

Brug: Tid fættes — — I og Hvile: Tid — — beregnes paa ſam⸗ 

me Maade den Part af Agerlandet (d) im aatligen bruges — * — 

ſaaſom —— altſaa den Part af al Agerlandet 4) — i den —— 

beſtandig bruges, bliver — Eu Mae — 

Paa ligedan Maade beregnes den Dart T —— naar Brugs⸗ 
Tiden færtes — — 2, og Hvile⸗ Ziben <= — h"— 5, da bliver Parten af 

me (e), ſom aarligen bruges. gi — ſom af al Agerlandet (a) udgift 

— — >; Part; Aas bliver den Patt af Agerlandet ſom ——— bruges | 
el Ek 

rar PSA SS —— 
dien af — bekiendt, naar for hver Sort af Aherlandet vides, hvor mange Aar 

TØ Rad * Sort Jords Natur tillader at bruges, og hvor lang Tid ſamme uds 
| fordrer til med Hvile —— med Jordens Beſkaffenbed, og naar 
g | RER 

- Paa. Denne Maade bliver kr: 
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Værdien af = pan flig Maade faftfættes, vil Beſtemmelſen af det Stykke Jords⸗ 

mon, ſom ber afgives til Vederlag for Tiende, i alle Henſeender paſſe fig. 

Til Beregningens —— vil jeg da ved — Oplesning fætte 

den Storrelſe, ſom er ——— J æ — — dr UNE =2, og 

ftedfe bruge den Benævnelfe = — til at bemærfe hvad Part af Agerlandet aarli⸗ 

gen bor bruges i med Jordartens Natur. 

Derſom man fan antage, at til en Gaard faaes omtrent ligemeget af — 
alle Slags Kornſeed, forftaaes under Navn af 1 Tønde Korn, et Middel Tak | 

af de almindelige Slags Korn, ſom fan ſages, f. Cr, naar til en Gaard fan 
ſaaes ligemeget af Rug, Byg, Havre og Boghvede, forſtages under Ravn 

af en Tønde Korn 2 Skpr. Rug, 2 Skpr. Byg, 2 Skpr. Havre og 2 Skpr. 
Boghvede, Fan derimod ſaaes dobbelt faa megen Rug ſom Byg, dobbelt faa 
megen Boghvede fom Byg, og ligefaa megen Havre ſom Byg, da bemerker 
en Tønde Korn 27 Skp. Rug, 23 Skp. Boghvede, 13 Skp. Byg, ſamt 
mr Sp. Havre; naar man da fætter, at til Gaarden fan ſaaes af 1fte Slags | 
Korn nemlig Hvede (2) Tønder, af 2det Slags nemlig Rug (8) Tønder, af 
zdie Slags nemlig Byg (7) Tønder, af 4de Slags nemlig Havre (d) Tønder, | 

"af ste Slags nemlig Erter (c) Tonder og af 6te Slags nemlig Boghvede (4) | 

Tonder; men til Sad fan i alt ſaaes Tonder, da — Bemærfelfen | 

af en Tende Korn — — Tender Hoede — Tonder Rug ** Tender Byg 

— * — Havre at Tønder Crter + — Tønder Boltem, being Stor⸗ ] 

velfe tilkiendegiver — ved Opgavens — hvad der forftaaes under | 
Navn af en Tønde Korn, Paa ligedan Maade vil og en Tønde Korns Priis | 
beſtemmes, maar Middelprifen paa en Tønde Hvede, Rug, Byg, Havre, | 
— og Boghvede er bekiendt, da — letteligen — Værdien af | 

Yå — Tønder Hvede, É Tønder Rug, Z = Tønder Byg, — > Tønder: Havre, z Å 

— Erter og Tønder — naar de — ſammenleegges, ud⸗ 

| giere 
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giore de Priſen pan en Tønde Korn, (om ſvarer til Opgavene Oplesning, og 
maae ved Tal: Oplosningen BAR naar man paa det alleryderligſte vil op⸗ 
leſe Opgaven, 

Jordens aarlig Afarøde eller SMangefolb efter en Tønde Udfæd fættes > — 
om, faa at en Tønde Sadeland giver m Tønder aarlig Aſgrode, denne Størs 

relſe kan være-forfficllig et Mar imod et andet og ulige i Henſigt til forſkiellig 
Sade⸗Art, iffe defto mindre kan man efter Jordens Beſkaffenhed noget nær 
beſtemme, hvor mange Fold hver Jordart ifær fan aarligen indbringe, naar 
det frugtbare faavelfom ufrugtbare Aar i Durkſnit beregnes, faaledes fon i fore⸗ 

gaaende er vill Er da den Andeel af Gaardens Agerland, ſom bruges ons 

| Aaret — —og, fom forhen ev nævnet, af al Agerlandet (a) ev (b) Tønder aars 

| fig god Gord, fom giver (£) Fold, altſaa giver den aarlig gode Ford i Afgrøde 
up ferrt Aar (bf) Tonder, den Part af anden — Jord, nemlig god Byg⸗ 

| aftfaa i dens aablig Indtagt 

| nemlig ſandig og gruuſet Jord, ſom bruges om Aaret, er ſom forben — 

jord, ſom bruges om re er fom ſochen viiſt — ſamme giver (g) Fold, 

— , den Andet af 3die Sort Agerjord, ſom bru⸗ 
| d 
| ges om Aaret, er, ſom forhen meldt — —, fættes dens Afgrodes Mangefold 
| dk S * 

— blivet dens aarlig Judtegt = — Om Part af 4de Sort se 

| Em : 

| anſettes ſamme at aarligen give i Durkſnit — Fold, da bliver Indteegten deraf 

| — SEN altſaa bliver Jndtægten WA de 4te Sorter Jorder — bf *55 

RER — | 
hva STU — og da al den Jord, ſom om Aaret tages i Brug er — 

— hf i; 

| ”b FE. — — — "faa bliver Vordien af m ⸗ 

| LIE teg el NY 

FA ul me] 
| —9— £ Mk Bu pik 2 + uh”, i 

— 5 i Naar 
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Mae⸗⸗ Bun fFal paa det pderligfte opfefer, maae denne beſtemte Være 
die af (m) bruges udi Beregningen, 

Gæt til Exempel at Bb 5, Co, d=r0, e5, da fom ſor ⸗ 
hen er meldt C— 7, Bot K==4, 178, 1553, ==, "Ka SAR 
h"—s5, faa bliver m = 9237: 183% = 575 Fold. | : 

Vordien af Halmfoderet, ſom frembringes af.en Tønde Land, anſettes 

— - Deel af en Tende Sædeforns Værdie, hvilken maae anfættes det hoieſte 

den fan-fPatteres efter nyttigſt Brug, man anfætter den end iffe for høit om 
I I 5 EEN ADD 

man fætter — =>, faa at Halmfoderet, fom frembringes af en Tønde Land, 

er af ſamme Værdi, fom — af ng ? 9 —— til at be⸗ 
ſaae den Tønde Land. 

Omkoſtningerne med en Tønde Lands Dyrkning fan efter kyndige Lands 
mænds Samtykke anfættes at være ligefaa ftor fom Værdien af Sædefornet, da 
Durfnings-Omfoftningerne ere tillige des ftørre, jo koſtbarere Kornſed der ſkal 
faaes, cn Tønde Hvede f. Cr. fofter langt mere at nedlægge end en Toude | 
Havre, og en Tønde Rug, ffient den ſages paa ſamme Slags Jord, form 
en Tende Havre, koſter dog mere at nedlægge end en Tønde Havre, faafom | 
hvor man fan funs fane en Tønde Rug, der fan faaes 10 til 11 Skiepper Havre. 

Græsningen af en Tønde £and udi 6 til 7 Maaneder anfættes — S 

Deel af en Tønde Korns Værdie, denne Storrelſe er meget foranderlig, og i 
den allervanſkeligſte noie at beſtemme i Forhold til Bert af det Korn, fom AL 

funde faaes paa ſamme Plads. Det ringeſte Værdien af = — Deel fan anſat⸗ TR 

tes er 3, det ftørfte 12 eller 3: Af Jordens Natur og Beffaffenbed maae 
denne Vardie faſtſettes, til — jeg antage, at naar Jorden bruges i 

2 Yar, isen hviler i et Aar, bliver == 2, naar Jorden bruges i ligeſaa 

lang — ſom Den hviler, og for Erempel bruges i 4 — men hoiler i 4 | 

| - 
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Aar, fare — — naar Jorden bruges i 2 Aar og hver i 5 Aar antages 

i — „dai Folge ſoregaaende den Part af Agerjorden Cc, ſom bruges om 

— —— —— bliver den Andeel af Agerjorden c, ſom hviler, =c— 
te. "tet ch— et ch | 

i SEE ER Icon" altſaa dens aarlig Græsnings - Vardie — — 

* TER E onder Korn. Den Andeel af Agerlandet, ſom bruges og hoiler lige 

ang Tid, ed, altſaa bliver den hvilende Andeel —2 d, og Græsningss 

Voardien af den Gort Jord aarligen — 3'd Tønder Korn; Af den ringefte 
— 

te 
Sort Jord, fom bruges i c” — 2 Mar mn hviler i h·ü =5 Aar, et ig 
' 1504 re : 
| pm. Aaret i Brug, de hviler e — — Fe — hvis Græsningss 

SEN i ; ; eh” 
: 

É Vardie om ge — SEE — bliver Verdien af den aarlig 

| Giaening = = 3% 5 Få d BEDER Er — — fn Tønder Korn, mi É — 
ch 

gen, ſom indbringer den Græsuing, er — HE! +id Tonder | + ZF by 

| Land, faa bliver en Tønde Lands Græsning — 
… ach rs eh” É 

sr rr Zender Korns Vardie, altſaa fages 

ig — Bø RETUR De | —— 

| pan den Maade Værdien af = — 
| ech KE | ANE 

GÅR Dk lt — og, da Vardierne af c, d,e, t, t”, h, 

ne sr EL SNS Op RD. —— 
hu ere — * fan Værdien af — = deraf ſalſetteo Gut til rene at 

Se ? DE DA — 
2 
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NM da bliver 
ch SEERE ANER dn eh“ ØR 2 ch, 

i > VOSS 1 d 10 BAR — 1350 — folgetigen 2 es een * 

3 —337 — rå) —— ———— 

6868 mu: 

TT 342r 438 me i 

| Saaſom For: og Eſter⸗ ——— kan noget nær anſees halv fan fordeel⸗ 

agtig ſom Hel-Græsning i i til 7 Maaneder, fan en Tønde Lands For⸗ og 

Efter-Græsning anfættes til — — Del af en Tønde Korns Vardie. 

Sættes det Stykke Slgerjord — x, ſom ffal gives til Vederlag for 

Tender Land aarligen — faa Betales Tienden in natura med — 

Tender Lands re men - — - Tønder Sand giver efter — Benao⸗ 

nelfe til Aforede Ton — mk: tilligemed Halm⸗ Foderet of . Tønder | A 
Land, der ——— udgier al den Indtegt, ſom ——— * af en ? 

Gaards Jorders —— da Halm⸗ Foderets Værdie, ſom forhen nævnet, er Å | 

af en Tønde £and = ¶Deel af en Tende Korns EL, bliver Halm⸗ Federet af 

LTLender Land i famme Vardie, fom — —— — Tender: Korn, —— — 

| Tiendetagerens bele aarlig Zideng af en Gamts Tiende ⸗— — + — 

Tonder Korn. | 

Det Stykke 4 gerjord — — Land 7— ve (amme ELLA 

naar Ov koſtningerne ere fraregnede, deraf beſaaes kuns Deel, altſaa 

Tønder j 

J 
Tiendens Erlæggelfe og indbringe aarligen ſamme Indteegt, naar Omkoſtnin⸗ 
gerne ere fraregnede, ſom Tienden aarligen forhen indbragte, da beſtemmes 

ſamme paa følgende Maade: Saaſom Deel af Agerlandet (a), altſaa — M 

. 
i 

J 

J 

ÅL 

il 
J | 
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Tonder Land, ſom giver i Afgrode aarligen * Touder Korn tilligemed Halm⸗ 
—— og naar Gædefornet ſrategnes bliver Afgrodens Badie— 
me 
— — foruden Halm⸗Foderet, og naar Dyrknings⸗ Omkoſtningerne regnes, 

ſom forben er nævnt, for det — ſom Sadekornet koſter, bliver Afgrodens 
Xx 

virkelig Vardie GG — ==, hvortil maae lægges Vardien af Halm⸗ 

Foderet Eftergrosning af det Agerland, ſom befaaes, ſamt Græsning af det 

| — Agerland. Halm⸗Foderets Vardie af en Tønde Land er efter foranførte 

— Deel af Sadekornets Vardie, altſaa bliver Værdien af Halm-Foderet af - 

— x — 
Tender Land — Tønder Korn. Grasningen af en Tønde Land er, ſom 

forhen nævnt, == Deel af Sadekornets Vardie, ſom kunde ſaaes pan fam: 

me; men da x — Tender Land hviler til Græsning, faa bliver Vordien 

af Grustanders aarlig Indtagt — ma, For: og Cfter-Græsning haves 
ns 

| paa 2 — Tender Land, hvis Bettie i Folge ſoranſorte bliver — — DE ; dr: 

mx i skeer den aatlig Indiagt af x Tonder Cand == RR KUNDE. F 

FFs re N ——— 

am a RU Sr eN 
ane FOND ns ns 

2 — — ———— —— — — — —— —— — — — 

am a — — x nx x 
— — ms —2 — —— ks DE se 
IO Ior ; nm r + s 48 8 mM 218 

am a : ; I n I I 

10 (8 24 1 d — — 

IO mis — 2915 + 10os F 1anr — gr 
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—ſte Erempel. 

ERE; at Gaardens Ugetjoider — a — 30. Tonder Land, af deraf de z 9 

Deele aatligen bruges, altfaa — Dcr — DÆK Jorden anfættes at 

give aarligen femfold i Afgrode, følgeligen mæ 5 Halm⸗Foderets Bærdie 
af en Tønde Land fættes — 4 Mark, og, naar Middelpriſen paa en Tønde | 

Korn antages — 8 Mark, bliver Halmfoderets Verdie — 2 Deel af Søde 
æ 1 I X å sø f & 

koruets, altſaa ——Z—, og da Græsningen af en Tønde Land fan regues til 

folger, ie 
amrs Fag 

RE BEN 
zomrs J- Jos — 203 len Ionr — gt 

bliver x — 600 + 60 

200 +- 20 — go JF 30 — 10 
altſaa x — 68 — 48 Tønder Land. meg 

Folgeligen ſkal af hver 30 Tønder Agerland fralægges 47 Tønder Lanb 
til Vederlag for Tiendens Erlæggelfe, ſaafremt de 3 Deele af Agerlandet aar⸗ I 
ligen fan bruges, og Jorden overhovedet giver ſemſold, ſamt anførte Priſer 
paa Halmfoderet og Græsningen paffer fig til Stedet, hvorpaa Beregningen | 

— anvendes, da altſaa gå Deele af alt BER AnDe | mage udlægges til Vederlag 
| — i — ER , ll 

adet Exempel. | 

SMiitaget ſom forhen at til Gaarden fenfører 30 Tønder Agerland, aa UR 
ata — 39, men at kuns den halve Deel af Agerlandet kan om Aaret være i | 

Brug, faa den øvrige halve Deel maae hvile; og da Agerjorden hviler i 4 Aar, | 

mage dens aarlig Afgrode og overhovedet regnes til fyvfold, naar al Jorden | | 

er nogenlunde god, altſaa m — 7, i øvrigt fom forhen == =; men da 

gen formedelſt Jordens Hvile bliver i det mindfte dobbelt faa god, maae J 

man fætte — — — ſaa at Græsningen da vil overhovedet kunde anfættes lige || 

med 
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med en SMibderpriis af Sædefornets Vardie, ſom kunde ſaaes pan Graslandet, 
om det —— til Ploiland, da bliver Verdien af 

42030 — 
—— 40 10—40 440 — 10 I4O 374 

| Altſaa maatte under de Betingelfer af hver 30 Tønder Land udlægges 374 Tan⸗ 
" der Land til Vederlag for Tiendens Erlæggelfe, ſom blev altfaa de 2% Deele af 
alt Agerlandet; Derſom man fætter m — 6, fom paa mange Steder vil 
kunde paffe fig, naar de overflødige Aar faavelfom de Aaringer, da Misvert 
indfalder, i Durkſnit beregnes, da neppe med Vished vil ventes over ſexfold 
af alle Slags, naar de allerbefte Aar ſkal tillige bøde paa De ringeſte, da bli⸗ 
"øer x ZZ 32,. faa at der af ——— maae udlægges de 30 Deele til. Ve⸗ 
derlag for Tienden. 

z die Exempel. 
Derſom en Gaards tilhørende Agerjorder — a, ſom forhen, — 

— 30 Tønder. Land, deraf b — 5 Tønder Land aarlig god Jord, CDE 
Tender god Bygſord, d=Z 12 Tønder god Havrejord, e =Z 7 Tender vinge 

Jord, ſom udfordrer 5 Aars Hvile, for at kunde bruges i 2 Aar. Som for: De 

| hen nævnt ſeettes t —2, J0 i Folge fore 

| anførte den * af Agerlandet , fom aarligen ha eller — me — 

te d 1 SE 
(KA, em — følgetigen 5 =5+; — + 4 En Da 

60 " 210 30 n 

| * — gode Jord giver (k) Fold 7, re gode Bygjord giver (g) Fold. EEN 
"Den gode Havrejord giver (K) Fold — 4, og den ringe Sandjord siver (D) 
É Fold — 3, mane —— beſtem mes Vardien — — 

: bf+ SEN Fm): (b — 
| faa åt man frcer m = (954 % + 28 Fre); en mi mt tå), alt⸗ 

ſaa SER TE Rg. Den Part, form Bærdien af en Tønde Lands frembragte 

| Halmfoder udoier af (amme Tønde Lands Sadekorns Vardie/ nemligen 

Deel kan uden Feiltagelſe anfættes, Com forhen — — 2, da den Størrelfe har 
| "Omtrent — flor ne — Vardie, fom i Jord⸗Vederla⸗ 

gets. 
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gets. Hvad Værdien af — angaaer, da maae den beſtemmes af den Topben 

anførte Ligning 
I tce 

—— — —— 

te re 
(c—: == FF z + & — Uh” 3 

fan at man Vernon 

—6 — Fre + 7 — Da. vs AR 

ler ER Or 3 | J 
altſaa — s — 33: Da man af — Talbeſtemmelſer bar ide 

funden at — == 35, altfaa n— 239, famt SESE Fay — — folgeligen A 

— aen li geſom forhen a — 30, m — 5 ſaa bliver ved Ouſeinng i 
den forhen fundne Ligning TA 

S— amrs +- as 

Iomrs +- ros — — tonr — sr 

2 — — 9570 re 
(100 10 — 40) — —-10 Seko —— 

altſaa Xx 3228 Tønder Land: BER 

Folgeligen maatte under — SBetingelfet de EEN Deele af Uger: 
landet afgives til Vederlag for Tiendes Erlxeggelſe, eller af hver 1280400 0— 
Al. Agerland fralægges 16269 Om Al. til Vederlag for Tiendes Erlæggelfe, 
naar de locale Ouſtandigheder ſoare til de udi Exemplet brugte Feneſten — 
melſer. 

Til Lettelſe ved deflige —— har fag efter den n forben beftemte als 
mindelig Lignig udregnet hosføiede 6 Tabeller, ſom viife, hvor megen Jord, 
"der ſkal afgives til Vederlag for Tiendens Erlæggelfe, beregnet for hver 30 || 

" Tønder Agerland, — Jorder indeholde, naar Agerlandet giver over⸗ 
hovedet enten 3, 4, 5, 6, 7 eller 8 Fold, hvoraf det bliver bekiendt haadd 
Part af Gaardens ele der fFal fralægges til Vederlag. for Tiendens Er⸗ 

) — J 
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leggelſe. Den üſte Tabelle er beregnet for alle de Tilfelder hvori — — ét en⸗ 

ten > 3, eller = * eller =5 z Em ze (ein = — eller =—2, eller — 2, 

eller — — eller — x eller — — eller —2 2 RY cel af al det ——— 

ſom om Aaret bruges til Saedeland, fame (m) omfat = 3. Den aben Ta⸗ 

belle ev En for alle de Zitfafber, j da= — enten — 3, eller — Sy, eller —= 
al 

ZZ, og — — enten — — —— — le 3, eller — == Fry eller ===, eller 

—— —— Deel af | al det Agerland, ſom om Aaret bruges til Sedeland, 
| ng (mye anifat — — Den gdie Zabelle er ubregueg for alle de Zifelder, da 

| - enten ZZ, eller — ER E. eller — ER 7 og — enten — re eller = r= 2, eller ¶ 

| 3 —— ==, eller — 2, ellee — = 7, —— mm UN, ſamt m— — Den 

Aade Tabellee et Beregnet for. alle de Tilfelder, da — enten = br eller — ze 

== — — — L Men — — — enten ss eller — — , eller — — eller⸗ 

' Far. eller = LE ØR ' "fame m= 6, Den 5te Tabelle er bereguet for alle de Til⸗ 

| fælder, da — enten — ET, eller — — eller — — , 99 — enten — == 45, eller 

== EO — — ellet — — fame m == mee Den — Zabelle er udregnet 

| for alle de Tiſeder da⸗ —enten — —— "aller TR eller — ks: i famt — — 

enten — — — elve SE, eller S, eller — 3, og m ⸗ 8. J svedt 

| ér Værdien af. —— ſom en Tønde Land indbringer, mu: — Overs 

alt —— ¶Deel af — Vardie. DA, 
En 
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BANNER HLA 2 Tabelle. 

on udvifer hvor megen. Jord der ſkal —— til Vee 

derlag for Tiendens Erlæggelfe, beregnet. for  . 

hver 30 Tønder Agerland, Gaardens Jor 

der indeholde, naar Agerlandet giver ovetho⸗ deg 

vedet en , da m= — Øl I 
* 

SØE EN 

— 
I i: 

— Part af Aherlandet, fom or om | my 

dien af en Tonde Aaret brugest til Sadeland — FE 
Lands aarlig nm 
Grasning ud⸗ 
giør af en, Tan: — — — SÅ 
de Sædeforns i i |, 
Værdie. — 

BEER SAR | * — 
3 i KR a bel P due = (24 i 

SN ERE — 
— Te 332 | 447 | 4730 454 "42 4rar| Æ | 

La" —— CR: 24 | 2193 | 183 TS "3 4 sim, ER J— 

——— 352) 355 (375 325% 350 | stk)" 

2903 DE Den Andeel (x) Carre Sand, font 1725: 
fſkal udlægges. til Vederlag ——— — 
Erlsggelſe. — — 
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IL) Tabelle… i | 

Son — hoor megen SYord, der fkal fyldes for Tien⸗ 

dens Erleggelſe, beregnet for hoer 30 Ton⸗ 

der Agerland, Gaardens Jorder indeholde, 

naar Agerlandet giver overhovedet aarligen 

eſeid dam enn 

Den Part af Ugerfandet, — om 

| Maret Aruaen til Sadeland = =— 

I | 20). 2 257 F sd — 
31:45 Z ry | 2 — HEDE: 

57 i | — —J— 
es Eb 5 J 27 ———— 2 

— 1.425 4558 — gg 1 43 | ÅS3 Del 
3. 

— 0 

5 331448 (21591757 I — fi læs 

i — 3 378, Se 398 362 1.439 4775 | 455 

sr E 83k mis sr 7 1 g 5 1 375 — 3544 322 3955) 455. 

"ad Da Andeel (x) Tender Land, fom 
"|fFal udlægges til Vederlag for Tiendens 
Erleggelſe. 

Rs md 
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II. Tabelle. 

Som viſer hoor megen Jord, der (Pal: afgives til Bø | 

ir? ur derlag ſor Tiendens Erlceggelſe, beregnet for 

bver 30 Tender Agerland, Gaardens Jor⸗ 

der indeholde, naar Agerlandet giver over⸗ 

hovedet aarligen femfold, faa at mm — 5. 

Den Part af Ugerfanbet, fon 
om 

Aaret bruges til Sadeland — i K 

I ; Å 

——= — Den 

Part, ſom Bær: 
dien af en Ton— 
de Lands garlig 
Graæsning ud⸗ 
gior af ar Sort 

— eee "JAR > = g x 6 ÅRE Endeforhe ax 
1 BE 2 AR Een 7 | IT 204| 45 
BR i 35 | 3%3 3244 | 3545 | 32e | 3329) 477 

— ER — kg 2 24 3 i 79 15 z5S| 6 
bg ER 4 35r 136 Ree 337 32% (3245 37 | 

I —— LAKS J— 
— 2 ER i 

VH — SR — — 335 356 335 35 Å 

Den Andeel — Tonder Land, fom | i 
ſkal udlægges til. — for Tiendenst 

[Ertæggetfe. MH 

ørn 
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IV, Tabelle. 

Em viſer hvor megen Jord, der fear ofgivég til Ve 

derlag for Tiendens Crlæggelfe, beregnet for 

É hver 30 Tonderland, Gaardens Jorder in⸗ 

deholde, naar Agerlandet giver overhovedet . 

darligen ſexfold, faa at m == 6. 

— dene | 

KS SE = el. Den Part af Agerlandet, fon om 
Part, ſom Bær 

gien af en Cons Aaret bruges til Sedeland =— — 
de Lands aarlig nm 
Græsning uds! 

gior BORET DERE SE j * 
de Sadekorns | — | z | Sup > 2 : * pi TF Made I] 7 Er Rå 

BAN 5 å | i 2 om i) 338 | 38 | stå | osed | 538 
15 8 9 

| 3386 | 50 
0 mg (28 9 z LE — 
— — 33% 62 34 355 35 

— ne 

— =13 | 235 | 247 | 25 3 | 34 

— Den Andeel (x) Tønder Land, ſom 
al udlægges til Vederlag for Tiendens 
i Erlaggelſe 

45 

V. Ta 
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V. Tabelle. 

Som viſer hvor megen Jord der ſkal afgives til Ve⸗ 

derlag for Tiendens Erlæggelfe, beregner for. 

hver 30 Tender Agerland, Gaardens Jorder 

indeholde, naar Agerlandet giver overhoves 

det aarligen fyofold, fag at in — 7. 

— 
— 

F 

| BEN Ul — Ren Part af Agerlandet, Må om 
: Part, ſom 

dien af en Bov Aaret bruges tilSædeland — — 
ide Landé-aarlig ØR 

|Græsning ud: 
gior af en Tøns enn 
de Sadekorns — | E BEN 
Vardie | — 

Å — 2 ; * 232 

RE Rå | == ae 34 

er ae fa ER 
| — 
ra ae] 2 | —— 

Den Andeel (x) Tender Land, ſom⸗ 
ſkal udlægges til Beberlag for Tiendens 

J|Erlæggelfe. —— 
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abelle⸗· | 

7 Som viſer — megen Jord, der ſkal afgives til Ve⸗ 

| derlag for Tiendens Erlæggelfe, beregnet for 

hver 30 Tonder Agerland, Gaardens Jor⸗ 

der indeholde, naar Agerlandet giver Over; 

"Hovedet —— ſaa at mm = 8» 

* 
— 

MS SR SR RR ok 
— Den! Den Part af Agerlandet, PÅ om 

Part, ſom Bær 
bvien af en Ton⸗ Aaret bruges til Sedeland — FR on 

de Lands aarlig n 
— AGrægning ud⸗ 

gier af en Ton: — 
— SERIER — | å 3 ; | — | 

——— | — | : pk —* | FE | * 

— FT | 352 | 33; | 37 | * i 

EN | —— 

en Andeel Tønder Land (x), ſom | 
ſkal udlægges til Vederlag for Tiendens 

Erleggelſe. 

— 
fod Bl 

— — — 

"SE 

"fed — — 

cola (ml Es) 
— 

* —*2* Alto WWW 

Bed 
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Wed et Exempel vil jeg oplhyſe Tabellernes Brug. Derſom Jorden gi; 
ver overhovedet femſold i Afgrode, og de 3 Deele af Agerlandet dyrkes, ſamt 
vides, at Værdien af en Tønde Lands aarlig Gresning udgior de FDeele af en 
Tønde Sadekorns Middelpriis, da vifer den zdie Tabelle, at der (Pal for hver 

30 Tønder Agerland, ſom tilbere Gaarden, afgives 475 Tender Land til Ve— 

derlag for Tiendens Erlaggelſe, altſaa ſkal under de Betingelſer afgives den 

— Deel, eller fom ev det ſamme ſom den 255 Deel af al Agerlandet, faa 

ge ak hverv 2190 CO Alne fFal fralægges 297 0 Alen, naar 2 Deel af Ac gerlan⸗ — 
det dyrkes om Aaret, Agerlandet giver overhovedet femfold, ſamt Værdien af | 
en Tønde Lands. aarlig Græsning beløber fi hi g til *Deel af en Tønde Sædeborns 
Middelpriis. 

Anmarkning. Skiont jeg ved at fimniere en Mængde Sogners gamle 
Matriculs Hartforn udi Ringfted og Vordingborg Aniter Dar befunden, at | 
Summen af ethvert Sogns gamle Matriculs Hartkorn er fielden under. 5 og 
ligeſaa fielden over 6 Gange faa fior, ſom Summen af det Hartkorn, hvortil — 
Kongelig Majeftæts Tiende, ſamt Kirkens Tiende ev matriculeret, vil dog ders | 
af ei nogen fi kler Regel kunde udfindes for Jorhets Beregning: til ma for 



Norſte Inſeeterßz 

———— 
med 

| Anmarkninger 
— | , 

"H. Strom. 

| De fiden Tid efter anden ſamlede udgier omtrent 300, af hvilfe denne 

| "Gang ikkun meddeeles det halve, da den heele Samling vilde blive for vidtløftig 
paa een Gang. Jeg har deri fulgt min forrige Maade, at betegne de nye med 
vet Ts Bed de allerede befiendte har jeg ladet mig nøie med at anføre Linnei 
"trivielle "Navne for Kortheds Skyld; Hvorimod jeg paa de øvrige har giver en 
| Definition, at man deraf fom i et Hiekaſt kunde kiende dem, uden at læfe den 
bele Beſkrivelſe igiennem. Desuden har jeg ved Figurer oplyſt dem, jeg ags 
tede meeft mærfværdige, og i hosfeiede Unmærfninger beffrevet deres Larver 

og Pupper (undertiden og aftegnet dem) ſaavidt de har været mig bekiendte, i 
| 5 ſidſte dette Stykke og følgende vil have et Fortrin for de forrige. JHen⸗ 
ſeende til den generiſke og ſpecielle Navngivelſe, har jeg ſulgt den tiende Udgave 
|afLinnei Syſtema, og dem jeg ikke hav fundet finde der, har jeg faldet nye, 
uden derved at forefomme andres bedre Indſi igt og Kyndighed. Endelig maae 
jeg og erindre, at jeg har udelade dem, jeg allerede paa andre Steder har ind⸗ 
| — eller —— at indgive beſkrevne paa en mere — Maade. 

| RE det Noifte Selfkabs Skrifter er allerede heraf — me 2 Centurice, 

J Secarabæus. 
Ruy Scarabæus Melolantha. Er ſtor af Ceſtanie— vbrun Bree; bes 

| fat pan de flefte Steder med en hviid Loddenhed, ſom er kiendeligſt paa Over⸗ 
| livet og Bryſtet. ilter venn forreſte Deel er — og ſenderſtkaaren i Blade. 

| nel Samt, mæ G Hver 
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Hver af Vingedekkerne har 4 opheiede Striber ſom foreene fig bag tiſ. Vom⸗ 

meus Bagdeel er ſpids og nedbeiet i Enden, neden under graaagtig med trekan⸗ 
tede og hvide Pletter pan Giderne, een paa hver Indſkigrelſe. Er af Monſ. 

Kahrſes Samling i Bergen, men ei funden her paa Stedet. 
2) Scarabæus aquaticus. Cr fun. et Par Linier lang og af Stiffelfe 

oval. Overlivet er foran ganſke lidet indſtkaaret, men bagtil tver og oven til 

fiint puusteret ligeſom Vingedæfferne, hyvilke desuden have 10 meget fiine Stri⸗ 
ber paa langs, knap kiendelige for blotte Hine. Skinnebenene have mange 

Tagger og Tiørne og de bageſte Fødder vedhængende Syamme:Haar. J Fole: 

hornene ere de 4 fidfte Leeder forte, men de andre rodbrune, ligefom de langt 

ud af Munden — Famle⸗Stengler. Legemets Farve er fort og ſtinnende 

oventil og derhos foran noget blaaagtig, men neden under Infere fort celler forte 

graa. Foddernes Laar have ſamme forte graa Farve, men Skinnebenene og gede | 

ſaalerne ere rødbrune. — Den ſoommer i Band, fom en Dytifcus. SOK 1 
Anmarkn. Scarabæus fafciatus og brunneus, ere i de foregggende 

Stykker anferte. Her vil jeg fun beſkrive deres Latver, ſom ere 
mig ſiden forekomne. Den 1) ſom opholder fig i forraadnede og for⸗ 
tørrede Birte; Stumper er en hvid Orm af Længde ſom den nederſte 
Leed af en lille Finger. Hovedet er guult og hele Kroppen befat med | 
adſpredte brune Borſter. Forſt i Junii forvandler den fig til en hvid 
Puppe med 2 Skindagtige Vedhæng bagtil. Deraf fremkom foron⸗ 

melte Scarab. fafciatus forſt i Julio. 2) Den anden forekommer kun 
ſielden, og dog er Larven ganffe almindelig at fee deels i Faare: Møg,: 4 
deels under Jord⸗Torver eller Grønfvær, naar Marken om Hoſten 

opfpades til Agerland. Den er trind, blaaagtig med forte igiense 
nemſkinnende Indvolde, ſamt ſortebbunt Hoved. — Af de-Larver jeg. 
Havde ſamlet em Hoſten fremkom Inſectet Aaret efter Den. 13 Junii. 

Dermeſtes. 

Dermeſtes Murinus? Middelmaadig for, men thk convex 
med ct Hoved fom kan boies ganffe under Overlivet. Folehornene have forſtet 

rundt Leed, ſiden et langt, derefter runde Leeder igien, ſom tage tili Storrelſe, 

de 5 ſidſte tykkeſt Orertzvet ne en i — afſkaren ——— med. | 
noget J 
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noget indtrykte Gider. Vingedekkerne have 3 iffe meget kiendelige Striber 
uden flade Sidefanter, Fødderne ere meget flade, og Farven overalt fort og 

ſkinnende ſom Kul med en guulagtig Glands paa nogle Steder; men paa endeel 
mindre er Farven graaagtig fort og morkplettet. 

Anm. Naar den vedrores eller moerker nogen Bevægelfe, ligger den ſom 
doed/, og faa ſammenkrympet, af intet Tegn fees, enten til Hoved, 

Fedder eller Folehornene. Fodderne ere og faa flade og ligge faa 
digt an i Bugen, at man med blotte Dine neppe fan fee dem. Man 
fkulde derfor aldrig tænke det var et levende Dyr, men: heller en Bille 

eller død Klump. Saaledes finder man den liggende i Moſſe paa 
Klipperne eller Tre-Siammwerne, Jeg kan ikke fre nogen væfenlig 
Forſkiel imellem denne og Dermeftes murinus Linnei: Men er 

—… Frifchs Tegning rigtig, fom Linné henviſer til, da er den ganſke 
| viſt et andet Species, fom blant andet fees af Foddernes Skikkelſe. 

4) Dermeftes pertinax. Er omtrent dobbelt faa ſtor fom den æde 
— vanlige Cerambyx domeſticus. Folehornene ere jevntykke og korte. Over⸗ 
Aivet feer ud ſom en tynd, conver og noget puklet Plade, med 2 gule Pletter 

"bagtil i Hiernerne.  Bingedæfferne ere punkterede paa langs, og hele Inſectet 

chylindriſk. Farven oven til fort eller møre, men neden under lys og Pinnende, 
É — kan den ganſke fFiule under Overlivet. 

og 5) Dermeftes polygraphus: Omtrent afSsavrelge ſom en Loppe, 
Boda tykt, Overlivet rundt, Bagdelen ſtumpet, og hele Inſectet cylindriſk, 

ſamt beftrøet med Puncter, ſom paa Vingedakkerne gaaer 3 Rader paa langs. 

Felehornenes yderſte Leed er meget tyk. Farven Overalt mørk, men Vingedek⸗ 
kernes lyſere. Folehornene og Fødderne bruune. * 

Anm. Den holder til imellem Barken af Fyrretre, ſom den maler til Meel 
pg gior runde Huller i, Paa nogle af dem har jeg fundet de i 2det 

Stykke af Inſect. Beſkrivelſe No. 5 anførdte Acari, faſtſiddende 
efter fine giennemſigtige Strænge, omtrent af Længde ſom Kroppens 
men i Steden for de forommeldte gif meget langſomt (uden Tvivl fordi 
jeg ved Løsrivelfen havde beffgdiget dem). var det forunderligt at fee, 

17. hvor hurtige diffe vare, ei allene i at lobe, men og i at vende fig igien, 
17 faa ofte jeg veltede dem om paa Ryggen, De 2 forrefte Fodder 
Re: me. G 2 tiiene 
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tiene den i Steden for Folehorne og ſtage altid langt frem, naar den 
gaaer, og da Rumpe-Stilken (rettere Sue-Roret) hvormed den fids 
Dev fæfter, følger med, naar den lesrives, træffer den og ſamme ef; 

ter ſig, uden at hindres deraf i Gangen eller Lebet. 
6)Dermeftes piniperda. Af Størrefe ſom en Loppe, og trind ovete Å 

alt, med et under Overlivet bviet Hoved og kladede Felehorne, ſom have et +å 
langt Leed nærmeft Hovedet. Overlivet ev indhuult puncteret, og Bingedæfferne 
faavel puneterede ſom ſtribede. Farven er brunſort, paa Skinnebenene allene 
redbruun, og Munden, ſamt endeel af Felehornene ligeledes. Den — til 
i Fyrrens Bark. Øl 

7) t Dermeftes Goleti) atro-fufcus, margine thøracis an- 
tico fubreflexo, pedibus teſtaceis. Er trind og jevntyk med bevægelige | 
Hoved, 3 tylke ſamt lodne Leeder forreft i Felehornene, et for Hovedet indse 
(Faaret Overliv, med en ſammeſteds tilbagebeiet Kant, og meget. brede ſamt 
flade Kanter paa Siderne ſom Liſter, hoilket og, fFiønt i langt mindre Grad, 
fees paa Vingedekkerne. Farven er brunfort, men Fodderne mere lyſebrune. 

Anm. Dens Larve er en liden hvid Orm i Boletus verficolor, fom | 
vorer paa halvraaden Birk, Den har guult Hoved, 2 brune opreiſte 
eller opadbeiede Horne i Pumpen, ſamt en guul Plet paa næfte Led 

oven for, … Endſkient Puppen er foran meget bred, er dog Vommen 
— med 2 ligeſaadanne opadbeiede Horne ſom tilforn. Midt 
i Junii M. fremkommer Inſectet, der er — nogle Dage hvidt, 

, førend det fager fin brune Farve. 

8) Dermeſtes pulicarius. Er aflang og af Srøtrelfe ſom en Luus. 
Hovedet fan den træffe til fig og fkiule under Overlivet. Foelehornene have i 
Enden 3 tyffe Leeder, ſom gioer erklode, - Overlivet og Vingedakkerne ere over⸗ 

alt puncterede, og have udſtagende Kanter eller Lifter, de ſidſte ere og kortere end 
der bagtil ſpidſe om, Vingerne ere hvide, men Reften fort. Den holder 
fil i Froe⸗Kaalens Blomſter, løber haftig og kan let bringes til at flyve. J 
9) Dermeſtes muſaeorum. Alf ſamme Storrelſe og andre Der- | 
meſtides liig i Skabniug, da Hovedet er bøjet under Overlivet, og Kroppen 
"Hang rund, Oventil er den fort og Hende bedacte⸗ med —2 Skiel, af hovilke 

vig nogle 
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2 her 2 — og ſtore BADE Neden under er den overalt graa, 

Silpha. 
10) Silpha Vespillo. Er et temmeligt fort Inſect, med et fortil tvert, 

| bagtil afrundet, og ovenpaa ujevnt Overliv. Vingedakkerne ere. forte og lige; 
ſom det hele Inſeet forte, men tillige fmuÉe mærkede og afdeelte med 2 rødbrune 

| rødbrunt, og Bryſtet loddent af guulſkinnende Haar, 
11) Silpha littoralis. Temmelig ftor og ganffe fort, andtagen at 

| ovenpaa glat; Vingedeekkerne bagtil tvert afſkaarne, og ovenpaa merkede med 
3opheiede Linier paa langs foruden Sommen og de flade Sidekanter. 

| rundet og lidt tilſpid ſet; Vingedekkerne mærfede med 3 knap ſynlige Etriber 

eller Linier i Midten, ſom ikke ihre ſig ned til Enden, og desuden forſynede 
med flade Sidekanter eller Liſter. Farven overalt ſort, og det hele Inſect over⸗ 
ſtreet med fine Puneter. Af dette Slags har jeg fundet en temmelig ſtor Sam⸗ 

ſyntes være Frugten af en mig ubekiendt Bert 
å 13) Silpha opaca. Lidet ſterre end den forrige og her aftegnet Fig. 2, 
1 Overlivet glat, fortil tvert afſkaaret og bagtil afrundet; Vingedekkerne flad⸗ 

oventil ſmudſi ig gran, Men neden under ſort. Den giver en Mængde græsgren 

i garde, øf fig ig, Baat den gribes eller igiennemſtinges med Naal. 

Coccinella. 

daa Overlivet fort med 2 hvide og ſtore Pletter paa hver af Gidern e, Og 2 ſmaa 
ſammenfeiede ſaavel foran ved Hovedet, ſom bagtilz Vingedekkerne røde med 

ven tund fort Plet paa hver i Midten. Neden under ev den heel fort, 

fort 7 — Overliv MK Vingedakker, af hvilke ethvert har 5 forte og 

Mi 5 , — — X 
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| nogle ere hvide og giere den hvid: plettet, Iſar fees i —— bageſte Hior⸗ 

RR hårene. 3 yderfte Leder ere brune, Overlivet ev lidet indffaavet fortil og 

kantede med 3 ufuldfomne Linier paa hvert, ſom hos de flefte andres Farven 

DÅ — 2 pundtata. Er et lidet ovalt og conver Inſect, 

15). Coccinella,decem punctata. Cr fun liden med et hvide og 

og i Kanten belgagtige Tverbaand. Felehornenes nederfte og ladede Deel — 

12) Silpha atrata. Er mindre end de andre. Overlivet foran til⸗ 

ling i raadne Træe-Rødder, hvcr ogfan lage mange forte og runde Piller, fom 

Fig. RI 

G&3 | ; runde 
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runde Prikker, den ſlerſte ved Roden, 3 i Rad i Midten og I eufelt ved Bug Å 
Enden, fom ev mindſt. Bugen fort, Fødderne brune. N Å 

16) Coccinellå fedecim guttata? Har guult Overliv, — 
guulagtige Vingedakker, hver med 8 hvide Prikker i ſaadan Orden 1. 2. 3.1.1. 
neden under er den ligeledes guulfarvet. Linnei Beffrivelfe afviger herfra i 4 
Henſeende til de 5 Prikker paa Overlivet, ſom her ikke findes, i Priklernes Or⸗ 4 
den paa Bingedæfferne, og de forte Hine, fom ikke nævnes É 

Anm. Dens Pupper fandtes den zote Auguſti ſiddende i Mengde fæftede til Ul 
den undre Side af Birfebladene, og den 2den September vare alle: "| 
rede nogle af dem udklekkede. Den fdder med Rumpen faft og ube 

— wægelig til Bladet fom andre af det Slags, har 1 guul Plet paa hver 
Side af Overlivet, en Tiden guul Stribe i Midten, ſom endes bags ; 

' til ÅR, en — men — guul Plet. Paa Vommen ſees 2 j 

3 fige —— ſiddende i Rad. J 
17) 3 Coccinella novem — Er en ØK de —— — J 

fort Overliv, Hvis Sider ere hvide af 2 ſtore og hvide Pletter, foruden Hove⸗ al 
dets bagefte Deel, ſom og er hvid og udgiør den tredie. Vingedakkerne ere i 
graa⸗agtig grønne, med 4 runde Pletter paa hver, af hvilke 1 fidder øverft, 31 
i Rad nedenfor og endelig en enkelt imellem Bingedæfferne , , Øverft ved Over: 

livet. Alle ere brune, — 
Anm. Den fremkommer ferſt i Auguſt afen fort og noget quulblettet Orm, 
"med Fedder og adffillige Pigge paa Kroppen. aar den vil for⸗ 
vandle fig til Puppe, fæfter den fig paa Seljes Heg⸗ eller andre Blade 
med de 2 forte Bagfodder, afdrager fig faa Ormehuden, og forvand⸗ 

les til en oval Puppe af en underlig Anſeende, Der ei vel fader fig | 
” Beffrive, Hvorfor jeg vil have Læferne henvüſt til en Afhandling om | 
Norfſke Ynfecters Forvandling, indgivet til der Nor(Fe Salſkab, hvor | 
jeg har aftegnet Larven og Puppen af Coccinella 14 BUE, å VOR | 

i det meefte kommer overeens med denne. MH 
—… 18) Coccinella decem puſtulata. Af fædvanlig Storrelſe og | 

evalrund; af Farve fort og glindfende med 5 lyſebrune Puncter paa hver Bim | 
gedakle, af hvilke de 2 — —— 2 Dernedenfor og den ote i nederſte Spidſe. 

“ 
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' Overlivet har — Sidekanter, og Soeede en bod Pkt: Bugen er fort og 
| Fedderne rødbrune, - : | 

Ho "BRS Chryformde 
1 me EB) ——— Betulæ. Er fun et lidet Inſect af en aflang oval 
Skabning. Overlivet er meget indfkaaret for Hovedet og Vingedakkerne fiint 
| punetérede i Rader, Farven er grøn og redagtig, ſom Kaaber. Den fidder 
her under Aſpe⸗Bladene, og -fortærer deres underſte Flade eller Epidermis. 
— Dens Wg fees og under (omme Blade fiddende i lange Rader, det eene lige 

af det andet, 

Anm. Den * Juli fandt jeg paa Afpe- Blade dens Larve af Sterrelſe, 
ſom en liden Luus, forſt grøn med fore Hoved og Overliv, ſamt nogle 

Rader ſorte Knoppe langs Kroppen J Skabning lignede den en 
Larva coccinella, men uden Pigge, Siden blev den en Linie 
lang, og ganffe fort med forte Knoppe, endelig den 22de et Par Lis 
nier lang, lys paa Kroppen med 2 Rader tæt ſammen ſiddende forte 

Knoppe, der giorde ligeſom en breed Rand langs ad Ryggen, for: 
uden en Rad af forte Knoppe paa Siderne, af den færdeles Egen: 

ffkab, at de, ſaaſnart man rørte ved den, gave af fig en melkefarvet 
hvid Draabe, fom dog ſtrax efter træffede fig ind igien. " Den 27de 

Julii frøb den i Jorden ; hvor den forvandlede fig til en hvid Puppe 

mu med brune Oine. Den rate Auguſti fremkom Inſectet. | 
— 20) Chryſomela alni. Den forrige liig, men lidt ftørre og med adfpredte 

Puneter paa Bingedafferne, Den er ellers over og under grøn og glindſende, 

undtagen Hovedet, Overlivet og Jøderne, fom ere forte, 1775 giorde dette Ju: 
| ſect Elle-Træerne paa mange Steder ſkaldede ved at fortære dets Blade. Man 

of figer at den Snee fom falder i det udſprungne Lev om Forgaret, ſtal være Aars 
— til deres Formetelſe; og maaſkee den Snee fom i dette Aar faldt i tem⸗ 
melig Mænge, den 15, 17de i 1gde Mai , Dr gider meget dertil, Ste her⸗ 
om Norg. Vat. Hift. I. 2⸗ | 
— Anm. Dens Larve, Rn fees i Mangde paa Elle⸗ Traets Blade, er i Be⸗ 

see ten fort, ſiden rødagtig bruun, henved 3 Linier lang, hat 2 mor⸗ 

ke — 5— paa —— 9i Rad ſiddende ſorte og ſpidſe Knoppe 
paa 
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paa huer af Kroppens Sider, ſom endnu har 3 ſkiont mindre kiende⸗ FM 
lige Rader af forte Knoppe. Af hver Knop. fremftiffer et Haar, 
Med Bag-Enden fom er kloſtet, fan de fue fig faft til Bladene, ja 
endog til Glas, og i denne Tiſſtand træffer den Orme-Huden af fig, 
og forvandles til Puppe. Dette frede den 16de Julii og gte Dage 

"efter fremkom Inſectet. 

Frø. 3 er) Chryfomela coccinea. Middelmaadig flor og temmelig ſnal. 
Hovedet fort, Overlivet ligeledes i Midten fort, men paa Siderne og neden un⸗ MR 
der høiredt; Vingedakkerne ligeledes heirode, med 2 forte og neſten runde Plets' 
ter paa hver, den bagefte lidt flørre end den ſorreſte. Bugen flad, fortil fort, 
men bagtil guul; Fødderne forte, og Laarene ſmale. Overlivet og Vingedekkerne | 

uden Fanter eller Liſter, det forſte fortil indſkaaret for Hovedet og bagtil tvert, 
eller tverſnittet. I 

22) Crylomdk. exoleta. Af fædvanlig Skabning, men fun af Stor TI 
velfe ſom en Luus, og overalt brandguul ſamt glindfende Farve, Na eet Ferns J 

langt fortere end Vommen. Holder til i hvide Roſer. —9 
23) Chryfomela atricilla. Af Sterrelſe, ſom en Loppe, og bruun 

paa Folehorn, Bingedæffer og Fødder, men paa Hovedet, Overlivet og Bugen 
fort, Den Hopper lidet, naar den flippes los, og findes PR Træernes Blade 

or MCortulios J— 
— Curculio granarius. Er af Storrelſe, ſom en Loppes — [| 

livet og Vingedekkerne lige brede og næften af een Længdes Hovedet og Suabe 
len af Lengde fom Overlivet. Overlivet indhuult puncteret, Vingedeekkerne li⸗ JA | 

geledes og derhos ftribede paa langs. — Fodderne uden Tænder, Farven overse ; | 
al: red, meeſt paa Vingedekkerne. Fundet i Riſen-Gryn. Aj 

Fig.4.… 25) + Curculio (juniperi) longiroftris, elytris fukcis, ordi- 
nibus punctorum flavefcentium cransverfhs, femoribus dentatis. - 
Er temmelig flor, og fees Fig, 4. Har fang nedbeiet Snabel, korte Fele⸗ 
horne, og Vingedekkerne Puncter i 10 Rader ned ad, ſom ere kiendelige endog 
for blotte Hine. Feddernes Laar ere alle Kolleagtige med en Tand paa indre 
Side, Farven er overalt ſortebrnn og guul⸗ (undertiden hvid-) plettet. Imel⸗ 9— | 
(em Dinene i idde 2 Suk —— paa Overlivet nogle, ga men paa Vinge⸗ — 

deekkerne 
—S 
— 
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daekkerne mange ſaadanne, de fleſt⸗ i lange Vader paa fvert , og gemcenfig paa 
| middelſte Rad gigere Puncterne en Cirkel i Midten. 
| Anm. Dette Inſect har jeg baade fundet levende ved —— 

Rodder, faa og død indſluttet i en Hule. i ſamme Rødder, der næg 
op paſſede til Legemet; den var altfaa deri” avlet — — Styk⸗ 

ker ligner den Curculio Abietis. 

| 126)" Curculio Pini. Er temmelig lig ben forrige; men iekan halv 
| — * og uden Tænder paa Laarene; den har og Folebornene ſiddende nære 
| mere ved Spidfen af Snabelen, og i Bag-Enden 2 glatte Knoppe, der giore 
"Ben fammefteds meget afbrudt. og tver. Snabelen er efter Proportion baade 
|-fortere og tykkere. Farven er brun med 2 gule Tverbaand over Vingedeekkerne, 
| beſtagende af Puncter, og det forrefte afbrudt i Midten: Overlivet har og ole 
j Puncter. Alle Puncterne beſtaae af forte Haar. 

27) + Curculio (ſalicis) breviroftris, ater, femoribus — 
tatis teſtaceis. Den ev middelmaadig ſtor (fee Fig. 5.) med rødbrune Fod: 

| en Tand. Af deg yderſte Lecder i Folehornene ev den anden bagfra at regue 
| lengſt. Ooverlivet er ſmalt og trindt; Farven fort, men paa Vingedekkerne 

mieeſt adſpredte. Fundet i indviklede Selje-Blade. 

| tieis teftaceis, Er den forrige ganſke liig baade i —— og Skabuning, 
| men Laarene have ingen Tænder; og da anden Leed i forreſte Part af Folehor⸗ 
nene ev hos Biin fiendelig længere end de efterfølgende, ſaa ere her de 2 førfte 
| nedenfta at regne af een Leugde oq længere end de efterfolgende. Farven er 

mork. Zolehornene ere og hos denne langt kortere. 

28) Curculio Pyri? Middelmaadig ſtor med kort Mund, et — 

puncterede og ſteibede. Folehornene ere gone fine, og Fødderne uden Ten⸗ 

| Blaa, hos andre fort, men altid een, og Ban Fodder og Felehorne rød, 

wee Samt, I IL %, u — ——— — 

Om Norſbe Zoſetern — 57 

der, boilken Farve bog er kiendeligſt paa Laarene, ſom alle ere forfynede med. 

| Meer ſkinnende fore, med mange hvide Priffer eller Sfiæl, ſom i Midten ere 

28) f Curculio (dubius) breviroftris ater , femonbus mu 

ſort og ſtkinnende, uden hvide Puncter, og Foddernes rødbrune Fotee mere i 

kort Hoved, ſom tilligemed Overlivet er puncteret; Vingedekkerne ligeledes 

der, hvori den afviger fra Linnés Beſkrivelſe. Farven ev hos nogle forte 

Fig. 5, 
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Paa hver Side af Bugen har den en lys ſkinnende Streeg. gunden baa 
Elletree. 

30) Curculio (ſtriatus) — griſeus, elytris atro= "I 
ſtriatis, femoribus Muticis. Cr middelmaadig ftor med tyk Snabel, der 
er fan fort ſom Overlivet, og temmelig forte Felehorne. Overlivet er, fünt 
puneteret, og dette faavelfom Snabelen har en fiin Fure i Midten. Vinge⸗ 

dakkerne ere ligeledes fint puncterede i Rader paa langt, og have en graa⸗agtig, 

ſamt noget ſkinnende Farve med 4 forte Linier eller Strimer paa langs, for⸗ 

uden en i Semmen, ſom gier den femte, Laarene ere kolleagtige uden Tænder, 
31) t Curculio (ribis) longiroſtris, fufcus, thoracis late. 

ribus compreſſis albis, femoribus muticis. Er knap faa ſtor fm 
en Loppe, men tnf og, — den ſammenkrymper ſig, rund. Hovedet fort,og TI 

tykt. Snabelen længere end Hovedet, men en god Deel kortere end Oberlivet, | 

Dev er paa Siderne meget indtrykt og hvidt, men oventil plat og forts Vom⸗ i | 
men med Vingedekkerne tyk, opheiet og rund, oventil fortebrun og med hvide 1" 
marmoreret, men neden under befat med hvide Skicl, Laarene følleagtige 1 uden | 
Tænder. Holder til paa Ribstræets Blade, | 

22) Curculio Alni? Cr lidet ſtorre, og har en fang og fy Suaben 
ved hvis Rod fidde de i Enden kolleagtige Folehorne. Overlivet er befat med | 

Haar, Vingedakkerne ligeledes og ſtribede, det forſte aflangt, de andre ovale 
og noget merfplettede Ellers er Farven brun og fFinnende, eg Hinene forte. | 
Den har desuden den Egenſkab, at den hopper. — De 2 hvide Pletter paa foer 4 | 

Vingedcekke, ſom Linné melder om, har den iffe. AR 
Anm Paa Kanten af Elletreeernes Blade merkes om — føde. 7 JE 

brune og. fortørrede Pletter, hvor den overſte og underſte Prag | 

. mis (Bladfide) ev adffifdt og giør en Pukkel. Derinden for lig: 7 
ger Dennes Larve eller Orm, der ev gunlagtig uden Fødder, har brant | 
Hoved og Halsffiold, ſamt 2 morke Prikker paa hver af Kroppens 

"tvende forrefte Leeder. Naar den har fortæret en Deel af Bladets Al 
Maro og foraarfaget forommeldte Pukkel, gior den et Skillerum J 

eller Træcvæg i den eene Ende deraf, og ligger der for af ſorvandles. SA IP 
Borf i i Auguſt ſtemkonnner lorbmmeldie Curc. faltatrix. | —9 

KG: J 

an tv: Hi | 
” Attela i 

|| 
1 

* FE 
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nd FEE 

— — Attelabus Betulæ. Omtrent dobbelt ſaa ſtor ſom en Loppe, 
ſamt ganſke ſort og ſkinnende. Det ſom ſkiller den fra Curculiones, er, 

at den bagtil er meget breed og ſtumpet, og at Folehornenes Leeder ere li se 
| ange, de 3 fidfte undtagen, ſom giøre en. aflang Klode. Munden er lang, 
" Hovedet, ſaavel ſom det trinde Overliv (hvilke adffilles ved en liden Halskrave) 

ere befatte med fine Haar, hvorimod Bingedæfferne, der ere uden Haar, have 

indhulede Puncter i Rader paa langs. De bageſte Fodders Laar fee ud, om 
. en — og tyf Kalle. Om den hopper, har jeg ei erfaret, 

se Cerambyx. 
i øl Cerambyx bajulus pi Temmelig flor med forte Folehorne, Fig: 6. 
hyls andet Leed er længere end de audrez Overlivet rundt, oventil plat med 2 

glatte Kuoppe, ellers txt beſat med en hvid £odenhed; BVingedæfferne bløde og 

| megen fodne, famt ligefom med en Fernis beſmurte. — Farven ev fortegrun, og 

i Laarene kolleragtige. Af Monf. Kahrs Samling i Bergen. 

35) Cerambyx curfor: Er af Skabning og Storrelſe omtrent font 
Cerambyx inquifitor i det iſte Stykke i det Norſke Selle, Skrifter. Pan⸗ 

| den er rød, Felehornene ligeledes, og ſidde paa 2 røde Knoppe. Ooerlivet 
har paa hver af Siderne en udſtaaende Spidſe og Vingedakkerne fortil 2 ud⸗ 
ſtaaende Hiorner, og paa langs nogle ophøiede Linier, imellem hvilke forme⸗ 

| ves viſſe brede Strimer, af hvilfe de 2 i Midten eller neermeſt Semmen ere 
gronagtig morke, de efterfølgende røde, de efterfølgende atter grønagtig morke, 

i "hvorpaa følge Sidekanterne, der ere redagtige. Fødderne ere røde, og Bugen 
i — med en ffinnende ——— i 

| Leptura. Re | 

ey —— quadrifaſciata. Er et temmeligt ſtort o og 3 fan salige 
AInſeet, fort med brunrsde Hine og 4 brunrøde Tverbaand over Vingedakkerne, 
ef hvilfe det ſom indtager deres forrefte Deel er jeont, de 2 mellemſte belge⸗ 
agtige, og det ſidſte ſom en brunred Pet. Foreſtiller man fig derimod Grun⸗ 
ml Koren: har den 4 forte Tverbaand af⸗ Hvilfe der fidfte ender Vingedak⸗ 

H 2 X kerne 

— ETS —— — — 

— 
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kerne eller udgior Spidſen. Oderlivet har i bageſte Ende 2 ſtumpede Spidſer 
eller -udftaaende Hierner. AR 

Anm. Dette Infect har jeg fundet dødt indſluttet i en halvraaden Birke⸗ 
ſtamme, hvor det viſt nok var avlet. Ellers fees det og i temmelig 
Mængde paa Blomſterne af Angelica fylveftris og Valeriana 
fylveftris for at indfue diſſe Blomſtres Saft og Honning; ligefom 
og efterfølgende Leptura attenuata, Searabæus fafciatus og” 
mange Slags Fluer pleie i Mængde at forfainle fig paa ſamme Blomſter. 

37) Leptura attenuata. Ligeledes et broget og ganſke ſmukt, men 
noget langagtigere Inſect. Hele Kroppen er fort, undtagen Vingedakkerne, 

der ere gule med 2 forte Tverbaand bagtil, en fore Streeg langs Sømmen, 2 

nen, indſkaaren fom en Sav, Da den blev ÅstennenfuE EEN med en Naal, 

forte Pletter, een i hver Kant af Vingedekkerne, faaog 5 forte Pletter i Rad, 

gen i Midten, eller Sommen og 2 lige deraf paa hver Side. Folehornene, Der ere 
af Længde ſom Kroppen, ere gule i det nederfte af hver Leed, ellers forte; Fod— 
derne gule og forte, da de 2 forrefte Par ere allene forte paa Skinnebenene, 
men det bagefte paa det nederfte af Laarene. Overlivet langagtigt og trindt | 

med en udftanende Knude paa hver Side og en Tiørne bagtil i hvert Hiorne. 

38) Leptura myſtica. Dette meget ſmukke Inſect har jeg Fun en⸗ i É 

gang feet dødt og halv fordervet. Vingedekkernes forrefte Deel er rødbrun, 
Reften fort, med 2 hvide Toerbaand, af hvilfe det forrefte er bølgeagtigt og 
gior en ſpids Vinkel i Sommen, det andet bredere uden Bølger Bugen eller E | 
Vommen rød, og det af Overlivet ſom var fifbage tedbrunz — (OA Ø 

Cantharis. 

RA Cantharis livida. Af middelmaadig Scertelſe De fange ze 
lehorne eg Hovedet fortil rede, Øinene med den bagefie Deel af Hovedet ſorte; 
Fødderne rede, Vingedekkerne lyſebrune og kun fortagtige bagtil i Enden; Over⸗ 

livet redt; Vommen fort med rødagtige Sidefanter, Fundet paa Silje-Træer, 

40) Cantharis rufa. Temmelig ſtor og neeſten overalt brunrød, 
undtagen Øinene og Bingerne, fom ere forte; Vommen ligeledes fort, og de 
2 ſidſte Leeder allene rodbrrne. Folehornene forte, og endogſaa hos —9— 

— 
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ſatte den wange hvide Eg af ſamme Skikkelſe. Dette temmelig rare Inſect 
"Blev fundet paa Birketreee. i ne i 

ER 41) Cantharis fangvinea. Er middelmaodig ſtor og næften overs 
alt pe undtagen Overlivet og Vingedekkerne, der ere blodrøde, dog har det 
| ferfe, ſom er rundt, en fort Plet eller mørk Fordybelſe ved Roden. Pup- 
I pen, fom er hvid, har jeg fundet liggende i hule Birfetræer ganffe ſynlig og 
for — Det ſamme har jeg og market hos flere Pupper af dette Slags. 

| Anm. Det er derfor defto mere at undre, at diffe Inſccters Forvand⸗ 
AUing er faa lidet bekiendt, ſom maae fluttes af Linnés Ord Syfte- 

"mat. Nat. edit. 10 reform. pag. 401. Cantharidis larvæ, 
Eceptis primis parentum fimilibus etiamnum latent. 
Dog maae jeg ſige, at endfFiont jeg har feet adffillige af deres Pup⸗ 
per, fom fagt er, er mig dog ikke Larven til nogen af Dem bekiendt, 

uden til Cantharis minima, ſom følger. 
te) Cantharis minima. ES ev omtrent dobbelt faa for ſom en 

| Loppe, fore paa Felehorn, Hoved og Overliv, undtagen at der ſioſte har rod⸗ 
gule Sidekanter. Vingerne og Vagedekterue ere graa, med 2 gule Pletter 
| i Enden af de fidfte, der ere omtrent to trediedeele fortere end Vingerre. Voms 
| men er guul paa Siderne og. ket gule Plnge — over og under; Fed⸗ 
derne more 

| Anm. Dens Larve er en Orm henved Linier lang, ſmal, for 09 
— bag tilſpidſet. Hovedet er firkantet, haardt og brunt, har 2 ſtorke 
Bilidekicever med en Tand inden til paa hver, foruden 2 forte eenlee⸗ 

7 dede, famt hoarde Zamle-Redffaber, Den har 3 Par forte Fed⸗ 
der under førfte og andet Leed af Kroppen, hvorefter følger 5 ſmaa 
"Ringe og derefter atter 5 runde, af hvilke den ſidſte, ſom gier Rum⸗ 
pen, er ganſke liden. Farven er grøn med mørkt marmoreret, Denne 

15 Dem, fom ſees gaaende paa Birfetræe og inden for ſammes ſprukne 
” — Blade, forvandler fig førf i Junio til en hvid Puppe, der i det 

meeſte kommer overeens med andre afde haardſkolledes Art, ikkun at 
Hus me Foelehornene ligge boiede under de forreſte Fodder og derfra op til Ho: 

im wedet igien, ſom en Lykke. Den ligger ellers fynlig i en eller ans 
[AR den mener af Barken og forvandler fig til Flue midt i Julio. 

ps. 5. —Elater. 
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Elater. EB 

43) f Elater. (lividus) thorace rufo, elytris mollibus, ki 
vidis. Er lang og final, med fort Hoved og Folehorn, rodt Overliv, der 
har en liden Indtrykkelſe i Midten og fpidfe Hieryer, form andre af dette Slags. J 
Bingedæfferne ere temmelig bløde, faa jeg i Begyndelſen antog den ſor en Can- "I 

tharis; deres Farve er lyſebbun, Føddernes nederſte Deel ligeledes brun og NM 

Vommen fort med hvidagtige Kanter. J Bryſtet fidder en Pigge med et ders J 
imod foarende Hul i Vommen, hvori Piggen falder ind, naar Jufectet — J— 
mer fig og giver et lydeligt Kuep, ſom beliendt er. MI 

Anm. Endſkient Linné ffriver Syft, Nat, edit. 10 reform. p. J 
405. Elateris larvæ etiamnum latent har jeg dog fundet et Par — ] 
Stykker deraf, faafom Larva Elateris mel: omeli, beffreven og "| 
aftegnet i en Afhandl. indſendt til det Kongel. Norſke Selſkab; lige 
geſom og til denne nærværende, der opholder fig i ſorragdnede Birke 
træer, er fang, ſmal, temmelig trind og haard, brun oventil, med 
infe Ringe eller Skillerumme imellem Lederne, men hvid under. 

Den har et brunt og haardt Hoved, og enStierefFicl, ſom en haard 
Plade, omfringfat med ſtumpede Tagger eller Tænider, af hvilfe de 
2 bageſie vare tvekloftede. Under Stierten ſidder en enkelt Fod ſom DH 
en Hage. Omtrent forf i Mai forvandler den fig til.en hvid Puppe | 
med ſammenfeiede Vinger og Fødder, og et ned til Fødderne beiet 
Hoved. Den bevæger fig ikke, uden naar den vedrores. Efter 
otte Dage forvandles den til forommeldte Elaterlividus. Al 

— Elater teſſellatus. Er paa undre Side ſortegraa, men oben⸗ 
til noget merkere, ſamt hiſt og her fFinnende, formedelſt gule og glindſende i. 
Haar, — Dens Fødder ere rødbrune, dog meeſt i Enden. Kl 

Anm. Dette Inſect blev mig engang tilfendt af en god Ben, fom for⸗ 
langede at vide, hvad for et det var, og tillige berettede følgende, fore 

forefom ham meget mærkværdigt, Han ſage det i en Have hængende | 
ien Spindelvcev, og Spindelen i Arbeide med at omſpinde der med SM 

fine Traade, men markede tillige, faa ofte Spindelen nærmede fig SÅ J 
for at indfpinde den,” at den gav et Knep, der forefom ham ſom en | 
Pikken bet t Ubrvær ' og giorde aft SPintrlen ved. hvert Knep — 

| | rede | 



—— 
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rede tilbage, men firar angreb den igien og igientog dette mange 
Gange. Omfider, da den havde faaet den ganføe indſpunden, at 

gvemt i dertil, formedelſt den haarde Skal, hvormed dette Slags 
IJuſeeter er omgivet. Jeg har allerede i foregagende Po, viiſt, hvor⸗ 

ſeers Kneppen, og ligeſom den derved kan hoppe op, og komme fig paa 
Fødderne igien, naar den er falden paa Ryggen, fua fan den og 

finder dem ellers ofte døde og omgivne med et hvidt Spid, fom en 
Seiorie , og dette ev "juft Spindlenes Arbeide. 

— Une 

É FAD) Cicindela riparia. Af middelmaadig Storrelſe, og med et næs 
| ten trindt Overliv. Vingedeekkerne have mange Indhulinger og Ophoielſer, der 
I gage i lange Hader og giore dem meget rynkede. Farven er overalt Kaabergron 

| ger. , men jeg har altid fundet Binger hos den. Holder til ved & Vandene. 

fremſtagende Mund, ſtore Hine, bredt Overliv, dog foran bredeſt, oventil 
puncteret, og paa Siderne liſtet. Vingedakkerne ere puncterede og ſtribede paa 
i langs. Farven ſom poleret Sanber, men paa se mere for, Holder til 
"paa fugtige Steder 

t.Cicindela (marina) dac — —— cordato, elytris 

bredt, neſten jevntptt og ligeſag langt ſom Overlivet, der ev hiertedannet og 

I en vedfængende Klump, ſom bs Cicindelæ og Carabi er ſadoanligt, og 

X 
: br un. 

Å å NÆ ik — 
ad | I Anm. 

ledes det gaaer til med diſſe faa kaldte Smelderes eller Springbaſ⸗ 

og glindfende, ſom gisr den ganſke anſeelig. Linné beſkriver den uden Vin⸗ 

abbreviatis marginatis. Er knap ftørre end en Luns. Hovedet fort og 

har en Fure paa langs. — B Bingedeekkrne, ſom ere fortere end Vommen, have: 
I fange adfpredte Haar og Fiendelige Side⸗Liſter. De bagefte Fedders Laar have 

den ikke funde rore fig eller kneppe mere, ſprang den til og beed den 
Halſen for at udfue dens Blod, ſom og var det eeneſte Sted be⸗ 

— Die ſamme ſkrakke fin Fiende „ſom fees af det foranførte, Man 

46) Cicindela aquatica. Ce fiig den forrige, men liden, har 

Fig.8. 

Felehornene II Leeder af — det ——— er oval. Farven er overalt lyſe⸗ 



… Fig. a 

tyk, med et oval⸗rundt Seere: der nøden til er vel faa brede fom oventil, og 

den eene nærmer fig til Overlivet, ſom er bagtil bredeſt og afrundet. J min H 

| guulbrun Bom eg Bender, paa et audet Sted ni overalt gen paa Fedderne · 4 

Her gives en bedre. 

64 S.Om Norſke Ynfecter. 

Anm. Den apholder fig blant Steene i Stranden, tæt ved Flod-Maalat, 
altfaa ved det falte Vand, ligeſom fine ved det færffe, fan flyde 
Oven paa Bandet, maar man fætter den derpaa, og hielper fig tem— 
melig vel frem med Fødderne, men ſynes dog iffe at kunne Teve under 
Bandet. For Tydeligheds Skyld har jeg foreftillet dette rare Juſeet 
i overnaturlig Storrelſe, ſom fees Fig. 8. f 

Carabus. 

48) Carahus violaceus. Er temmelig ſtor. Overlivet næften afeen | 
Breede overalt, med en opadbeiet Lifte eller Kant paa Siderne, der bagtil er ST 

bredeſt. J Midten har det en dyb Fure. Vingedæfferne med Vommen fpids 
fer temmelig bagtil, og er oventil overalt puncteret uden Striber. Farven ev 

overalt fort, men Overlivers og Vingedakkernes Side-Lifter ſmuk violetblage. 

49) Carabus cephalotes. Kan i Henfeende til. de fore regnes 

blant de middelmaadige. Hovedet langagtigt, Overlivet lider, biertedannet 7 

og plat med fine Side Lifter og en Fordybelfe bagtil; Vommen eller Gagdelen 

tyk fornemmelig i Enden og nedboiet eller peredannet; Vingedæfferne meget " 

fünt puncterede uden Striber og boie ſig langt ind paa Vommens Sider; Far⸗ F 

ven begſort og fFinnende ſom af en — Friſchs Tegning paffer fis ile 

50) Carabus —— Er et Par Linier —— final og ron— 4 

temmelig langt adſkilt fra Vingedeekkerne. J Midten har det en kiendelig Fire, ' 
men ingen Indtrykkelſe. Farven er undertiden bruun, men oftere ſortrod. 4— 

Man finder dem mangfoldig i Have: Muld, eller under Stene i Haverne. å 

51) Carabus quadripuftulatus. Et Par Linier fang, fort og fine 
hende med 2 runde og quulbrune Pletter paa hver af Vingedekkerne, af bvilfe | 

| 
Tegnebog finder jeg den paa ect Sted beffrevet med elytris abbre viatis, ſamt | ' 

Meloe· 4 
| 

BR 
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Meloe. 
52) Meloe profcarabæus. Er et middelmaadig ſtort Yue an: 

| feeligt af fin merkeblaage Farve, Hovedet ev glat og nedboiet, Folehornene lange 
| med mange Leder, af hvilfe de middelfte ere tykkeſt. Overlivet oventil plat, 

paa Siderne trindt, ellers fort og jevntykt; Vingedekkerne aflange, ſamt bløde 
| eg beielige fom Papir og uden Vinger. Vommen har 3 Spidfer i Enden, af 
boilke den middelfte ev dobbelt Af Monſ. Kahrſes SR) i Been 

Staphylinus. 

53) Staphylinus bipuſtulatus. Er 15 Linie — bredt Hoved, 
| malt Overliv, forte Vingedakker og 2 Spidfer i Iunipen, ſom Syle. Farven 
| gr overalt fort, med en rod eller rufifarvet Plet paa hver af Vingedekkerne. Fo⸗ 
lehornenes 3die Leed er lengſt, og de 3 ſorreſte nemlig yde, 10de og zite tytfeft, 
" Fundet ved Elve⸗Bredde. 

54) tHStaphylinus (marinus) ater, pedibus antennisque obfcu- 
| re teſtaceis. Noget længere enden Luus, men langt ſmallere, af Farve ſort, 
| med mørfebrune Fødder, følleagtige Folehorne, da de forreſte Leeder ere tykkeſt; 
Bingeddakkerne Éorte og befatte med forte Haar, at fee til, fom Chagrin. 

Anm. Den cpholder fig under Steene i Stranden, ligefom forommeldte 
Cicindela marina, og flyder paa Bandet, altid holdende Rums 
pen med fine 2 Share opreift, men ſynes dog iffe at elffe det vaade 

— Clement videre, end at den opholder fig derved. Om dens adſkil⸗ 
…—— Jige endog paa Vingedakkerne ſiddende Haar, hvilfe den har tilfæls 

les med Cicindela marina, ſkulle tiene dem ſom Svomme⸗Haar, 
veed jeg ikke. 

Blatta. 
SS) Blatta lapponica. Den forefommer her undertiden, men ikke 

' * Det er ellers et bekiendt Inſect, ſom jeg kun kortelig vil beffrive. Dens 

Felehorne har 61 Leder, Overlivet er rundt, pladt, igiennemſigtigt og brunt, 
| men i Midten fort; Vingedekkerne lancetlige, tynde og igiennemſigtige, i Mid: 
|. ten igiennemdragne med en Sene, hvorfra gaaer mange andre ſom Grene af en 

Stamme. J Rumpen m den 2 Blade fammenfatte of 9 re 

k er Samt. kæ ie RG). 



Fig. 15. 

hoid. Af Monſ. Kahrfes Samling i Bergen, men ikke funden her paa. | 

— 

E ig. FO, 

Fig, 171, 
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56) + Blatta (alba) elytris concoloribus, abdomine teſta- 
ceo., Cr temmelig flor med et under Overlivet beiet Hoved, forte Pine, 
lange Folehorne, et ovalt og plat Overliv og Vingedakker, der er meget tynde 

ſamt ſtribede paa langs; Vingerne derunder af fame Beſkaffenhed, men kor⸗ 
tere, Vommen har i Enden 2 mod hinanden boiede ſamt ledede Spidſer. 
Fedderne lange og tiernede. Farven paa Vommen brun, men ellers overalt 

Stedet, 
Anm. De i Bergen. fag faldte Karkelakker (Blatta orientalis) ere BR 

endnu her paa Landet tibefientte, ſaavidt jeg veed, i det mindfte har | 

jeg ingen ſeet; men i Bergen ere de meget almindelige, og giore flor 
Skade ifær pan Stevler og Skoe. Ventelig ere de did henbragte 
udenlands fra med Sfibe, Kan 

Gryllus.. mm — 
| 

57) Gryllus bipunctatus. Cr en liden artig Græshoppe med! ra —4 
bevægeligt Hoved ag ſäraa indganende Pande faa at Munden ſidder digt an i 

Bryßet. Folehornene ere forte opreiſte og jevntykke. J Steden for Overliv 
og Vingedekker, fees her ikkun et langt haardt Skiold, ſom ved Hovedet er ſmalt, Å 
breeder fig fiden ned, og gager atter ſpids hen til Stierten. JMidten er det ops 
heiet (om en Baade⸗Kiel. De bagefte Fødder, ſom den hopper med, ere fom "| 
fædvanligt meget lange imod hine med tykke aar, Farven ev morkegraa med En) 
2 trekantede og forte Pletter, hvor Vingedaelkerne ere bredeſt. 

58) + Gryllus (rufefcens) thorace lineato, corpore ſupra vi | 
ridi, elytrorum margine rufefcente. Den er af Størrelfe og Skabe⸗ 
ning , fom Fig. 11 udvifers Hovedet —— dog oventil greesgrent; Over⸗ 

liver i Midten indknebet og bagtil bredeſt; for Reſten greesgront med en ophsiet 
Strime i Midten og hvid Omfatning paa Siderne, inden til atter omfattet med 

ſort. Vingedeekkerne græsgrønne, men den (Findagtige Deel rødagtig. Bin 
gerne oven til redagtige, for Reſten hvide eller lhyſe. Vommen mork, men "| 

neden under grøn  Hjunnens vulva beftaner af 4 tyffe mod hinanden bøjede "| 
Spidſer, hvorimod Hannen iffun har 2 opreiſte Spidfer paa Stierten. Fed⸗ TH 
derne ere paa Hunnen røde, Paa Hannen gronne, Leederne i Felehornene hos 

i — —9 
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| begge henved 20, innen giver i Græffet en knarkende Lyd fra fo ved at gule 
| Bag: Fødderne til por Den ligner Gryllus viridulus. 

Cicada. 

59) Cicada leucophtalma. Cr af ſadvanlig Storrelſe og Skab⸗ 
"Ming, omtrent ſom de almindelige brune, hvis Larver og Pupper ligge i det 
Skum paa Græffet faldet Lappe⸗ eller Troldkierling⸗ Spyt. Farven paa 
| denne ev fortebrun og Hinene allene hvidagtige, Paa Overlivet nærmeſt Hove: 
| det ſidd idde ogſaa nogle hvidagtige Pletter. 

60) Cicada leucocephala. Af ſamme Stortelſe og Skabning. 
i Forden ev fort overalt, undtagen pan Hovedet, Hinene og den ſorreſte halve Deel 
i af Overlivet, der er hvidt. 

61) Cicada lateralis. Er ſortebrun med hvide Sidekanter paa Vin⸗ 
gedeekkerne. Dinene og Munden ligeledes hvide, Cen har jeg feet ikkun deri 

| adffilt fra denne, at Overlivets Sider vare hvide, ligefaavel fom Vingedakker⸗ 
nes. Den kunde maaffee være en egen Art, 

62) + Cicada (leucomela) nigra, capite, thorace antice 
| elytrisque margine albis. Adſkilles fra de foregaaende derved, at Hove⸗ 
det med den forrefte Deel af Overlivet, ſamt Vingedekkernes Sidekanter, til: 
lige ere hvide Paa Hovedets Sider har den og mange forte og hvide Strimer 
verelviis om hinanden. - : 

;… 63) Cicada interrupta. Cr undertiden fort pan Hoved og Overliv, 
undertiden guul og ſortprikket; Vingedekkerne gule, med 2 forte Striber paa 
| Tangs, af hvilfe den eene begynder bagfra og endes noget mere end midt paa 
| Bingedæffets den anden forfra, og nager ei, ganſke ned til Spidſen. Begge 
ere i Begyndelſen breede, men bliver efterhaanden ſmallere. Den gule Farve 
paa dette Inſect ev undertiden hvid; Vingerne og Vommen oventil blaa. ; 

64) Cicada flavicollis. Har guult Hoved og Overliv, rød Pande, 
vødagtig brune Vinger, dog allereverſt gulſe. Vommen undertiden red, un⸗ 
dertiden fort og allene rod i Enden; Fedderne røde. 
s) Cicada flava. Cr ganſke guul med 2 forte og fine Mineter. 
Midt van Hovedet, foruden 2 ſmaa til —— ſtodende og lorte Linier, hvor 

aA BME | Cimex, 
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Cimed. 
66) Cimex ; juniperinus. Er i fit Slag ſtor og breed, af — 

gren med gule Sidekanter ſaavel paa Overlivet ſom Bingedæfferne. Ryg⸗ 
ſkildtet (apex thoracis) ſtort og guult i Spidſen; Vommen oventil grøn, ne⸗ 
Den Under ſort; Felehornene grønne med 5 Leder, af hvilfe den nermeſt Ho⸗ 

vedet ev mindſt; Hovedets Snude indffaaren, hvorimod det neden under har 
en Ridfe paa langs, hvoraf Sueroret fremkommer. 

* 

* — — — 7 

[σ 

& J 

— — 

— —— 

—— — 

Fig.73. - 67) Cimex prafinus. Den forrige liig i Skabning og Storrelſe. 
Overlivet med Hovedet foran tilſpidſet, men bagtil breedt; Rygſkildtet langt 

og hvidt i Spidſen. Folehornene have 4 Leeder med en hvid Ring imellem hver 

Leed. Farven nedentil brun, oventil en Blanding af rødt og grønt, hvori 

det røde har Overhaand. Paa nedre Side ere Vingedakkerne heel røde. | 

Fig. 14. 68) Cimex equeftris. Langagtig og ſmal. Af Folehornenes 4 7 
Leeder er den forrefte tykkeſt; Hovedet fort, i Midten redtz Overlivet i Mid⸗ 

ten rødt, ſom en Tverftreg, men for og bagtil ſort; Vingedekkerne røde, med 

en fort Plet paa hver, ſom næften overſtier dem paa tvert. Vommen rød 
med 5 forte Puncter paa hver af Siderne og 3 i Midten, Dens Spidfe te i 

Fodderne og Folehornene, altſammen fort Z 

69) Cimex campeftris. Cr mindre end forrige og heel gron, bod | 
faa, at Hovedet og Overlivet ev noget morkere end Rygſkildtet og Vingedek⸗ 
ferne. De fidfte have til Slutning en langagtig brun Plet, hvorefter følger 
Den lyſe Spidſe. Oinene ere forte, Felehornene merke, Vommen gron, men 
oventil ſort, Fodderne gronne. Den ſees overalt paa Engene. 

70) Cimex ſaltatorius. Af ſamme Anſeende, men lidt mindre. 
Farven for det. meeſte ſort, men paa Vingedakkernes nederſte Deel brunagtig 
med adfFillige opheiede Striber, ſom ere forte, foruden nogle forte og hvide 
Pletter paa yderſte Side, Den opholder fig ved Havftranden og Elve-Bredde, 
og hepper fom en Cicada. SÅ | HA : SÅ 

71) Cimex dolabratus. . Hovedet er mørkt og har ved hvere Die "| 
en fort Streg; Overlivet fort og hvidkantet pan Siderne, desuden mærket i || 4 
Midten med en Hvidagtig Streg paa lange, Der og — fig ned over Ryg⸗ 

ſtildtet. 
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feiroter. Vingedakkerne rødagtig mørfe med fiendelig hvide Sidekanter; Vom⸗ 
| men grona gtig, og Fødderne ſaavelſom Folehornene merke. 

72) Cimex ftriatus. Er finuf og vel faa ſtor fom Cimex equeſtris 
paa Fig.14. Kroppen fort, men Fødderne rode. Overlivet har 3 gule Pletter, af 
i hoilke den ſtorſte ſidder i Midten; Rygſkildtet er og guult; Vingedakkerne 

gule og ſortſtribede med en brandguul Kantpunct. J Folehornene er det 3die 
| eller neſt ſidſte Leed (ikke det ſidſte, ſom Linné ffriver) ved bafin eller bagtil 
| hvid, Vommen fort og hvidftribet. 
I 73) Cimex abietis. Hovedet og Kroppen forts; Overlivet foran 

| fort, men bagtil rodt; Rygſkildtet forts Vingedekkerne fortil blegrede, i Midten 
; "rødbrune og i Spidſen mærfede med mørke og lyſe Strimer vexelviis, og juſt 

imellem dette og det rødbrune fidder en ſolvfarvet Kantpunct. Fødderne rede 

i Brune, og Laarene paa de 2 forrefte langt tyffere end paa de andre, famt til & Slut⸗ 
ning forſynede med en Tand. Holder til i Jordhuller og Torvgierder. 
4) + Cimex (alni) ovatus, rufo- ferrugineus, apice macu- 
h cordata albida, abdomine fupra atro, margine albo-maculato. 
Af Skabning fom den aftegnede Cimex prafinus. Følehornenes yderſte Leed 
kolleagtig; Farven paa Hoved og Vingedakke rod eller brunrød; paa Overli— 

vet ligeledes, ſom desuden er ſtribet paa langs; Vommen oventil ſort med 54 
6 hvide, Puncter pan hver af Siderne; Rygſkildtet hiertedannet og redagtigt 

I med en fort Omfatning. 

45 5 — Dennes Puppe har jeg ſoreſtillet Fig. 31, da den feer ganffe Fig. 31. 
— artig ud og fees her i Mængde ei allene paa Elletreee, men ifær paa 

Birkens Blade og Kogler i flor Mængde, og tæt ſammenſiddende. 
Den funde derfor helſt kaldes Cimex betulæ, men da Linné bar 

… en anden under dette Navn, har jeg til Forſkiel faldet den C. alni. 
| Den — ellers en flem Lugt med fig, ſom alle Cimices. 

| Papilio. 
5) Elo —— Er en af de ſtorſte Sommerfugle, og heel 

'fort paa Kroppen og Vingerne, hvilfe bagtil have en breed og hvid remme, 
tog for ved ſamme en Rad himmelblaae Pletter, foruden to hvide Pletter i Vin: 
gernes yttre Kant. Vingerne ere og — ujevne og bolgagtige i Kanten. 

ABER Ng 76) 
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»6) Papilio C. aibum, faa faldet formedelſt den hvide Figur de uns 0) 
dre Vingers undre Side er market med og ligner et C. Den er ellers af FI 
Storrelſe og Anſeende ſom de almindelige brune og forte Papilianes urticæ. 
Vingerne ere bagtil meget ujevnt indſkaarne og fligede, af Farve brandgule og 
forte, de forreſte ifær have ifær foruden den ſorte Aand bagtil 3 forte Pletter 
faftbængende til ae» Sant, og 3 Mindre omtrent midt par Bingen. 4 

Anm. Larven er bekiendt. Puppen, ſom ev brun, og havde forpaa LA | 
6 Sølupletteri 2 Rader, gi hver Had, fandt jeg 1777 forf i Septems 
bev hængende ved en Ribsqvift, og den 23de i famme Maaned var 
allerede Sommerfuglen fremkommen, uagtet Frifch figer, at ben 4 
førft fremfommer om Vaaren eller Foraaret efrer, 4 

77) Papilio Aglaja. Er en ſtor Sommerfugl, af en ſmuk — Al 
guul Farve med mange forte Striber og Puncter pan Vingerne, og det ſaavel 
paa undre fom øvre Side, «hvorimod de undre Binger paa undre Side er gren⸗ 
agtige med mange folvfarvede Pletter, omtrent 20 pan hver, Den er her ak Fl 
mindelig nobk. J 

78) Papilio Euphrofyne. Den forrige meget liig, men mindre. 
Farven er oventil mere Iysbryun, og under de undre Vinger mere guulog rød FIE 
med 9 ſelvfarvede Pletter paa hver; 7 bagtil, den 8de midt i er guult bølgags TT 

tigt Toerbaand omgivet med forte Kanter, og den gde ved Roden. — —9 
er ſort og beſadt med brune Haar. Ei ſaa almindelig. AN 

9) Papilio Niobe? Cr rødbrun med mange forte Pletter og Gener i 
paa Vingerne. De øvre have paa undre Side ikkun nogle mørke og ſtyede 
Pletter, ſom foare imod de forte paa hiin Sides de undre Binger derimod, 

ſom ere verelviis gule. og redbrune, have førft bagtil 7 Sølv: Pletter, fan 2" 
ftørre i hver af Sidekanterne, faa 1 lang og ſmal i midten og endelig 3 andre, 
af hoilke den middelfte ev fun en liden folvfarver Prikke. Hele Kroppen er bes i Hi - 

fat med gule Haar, Fundet paa et høit Field. — 
80) Papilio Jurtina. Dens Farve er morkebrun, dog under de vberſte 

Binger guulbrun, med en tund og fort Plet, i hvis Midte en nye fys Prikke 
Samme ſidder henved Spidſen af Vingen og viſer fig paa begge Sider, hvori⸗ 

mod de undre Vinger ingen ſaadan — have, —— ere — AL sanffeg 
lidet — end bagtil. | 4— 
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Papili io Mæra. Er middelmaadig Kor og har nogle ſmaa Tæns 
| Der bag i de undre Vinger. — Farven paa de øvre Vinger mork med et braud— 
guult Tverbaand bagttl, ſom viſer fig baade over og under; de have og pan begge 
"Sider henved Spidfen et ftore rundt og fort Øie med hvid Oieſteen. De une 
dre Vinger have oventil ligeſaadant Tocerbaand, med 3 ligeſaadanne fFiont min: 
dre Øine, hvorimod de paa undre Side ere graaagtige brune med 7 ſmaa Hine, 
"hvis forte Hieſteen med en hvid Priffe i ev omgivet med 2 gule eller brune Ringe, 
| og af diſſe ere 2 benoed den indre Kant ſammenfeiede. 

al | Sphinx. 
82) Sphinx fuciformis. Seer ud fom en Humle (Bombylius) 

og er omtrent af ſamme Storrelſe. Felehornene tiltage i Tyffelfe fremad, Hos 
vedet er lidet, Overlivet loddent og guulagtigt, Vommen [odden fom paa en 

"Det bageſte brandgunlt, dog paa Siderne lyſeguult, hvorpaa følger den forte og 

fodne Rumpe. Vingerne blanfe med brune Sener paa langs og en fortebrun 
Braemme bagtil. De undre Binger ere meget forte mod hine. See Fig. 17. 
If Monf. Kahrfes Samling i Bergen. 
kf. 83) Sphinx filipendulæ. Er fun liden med [malle Viuger og lange 

Zelehornene ſorte. Overlivet har 2 hvide Streger, der fløde til hinanden og 

ere blaa med 5 coccinel⸗rede Pletter, 2 fortil fammenhængende, de andre i Mids 

fran et af de eſe hielde. 

Ulla 

(forte Puneter i en Fürkant, ſamt en fort Strime, og Vingerne 3de brune Ses 

til. ere Hege (rede eller ftyndſede. 

er ER NE Anm. B * 

Humle med 3 Tverbaand, af hvilke det overſte ev lyſeguult, der middelſte ſort, 

—— der tiltage i Tyokkelſe fremad. Hele Kroppen er fort og lodden, og 

Fig, 17, 

beſtaae af hvide Haar. Fedderne hoide. Vingerne, ſom meeſt pryde den, 

ten ovale og mere adffilte; de undre Vinger ganſke coccinel⸗rode. — funden 

gå) —— bombyx vinula. Er en bekiendt flor 0 og lodden Nat⸗ — 16. 
H fugl, af Farve Insgraa og ſortplettet. Oberlivet, fom er meget loddent, har 4. 

ner, imellem hvilfe Forven er vatret med forte Puncter og Strimer i Rad bags 
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Anm. Deng Larve har jeg i Sondmors Beffrivelfe allerede beſktrevet une 

der det Navn Lov-AMame, og fiden har Hr. Conf. R. Muller givet og 
denne af ham faa kaldte Wile-Larve med dobbelt Hale, faa udførlig be⸗ FÅ 
krevet paa Danſk, at jeg intet finder aft tillægge, dette eene undtagen, 
at jeg har fundet dens Kokke endog paa Cnebærtræc, og det ved den 
Anledning, at jeg engang fandt Natfuglen fiddende paa et ſaadant 
Træe, og mærfede at den af Bagenden udgydte en guul Bædffe i for J | 

Mængde. Da jeg nu deraf fluttede, at den nylig var udklækfet, og — | 
felede nærmere ved Roden af Træet, hvor den fad tæt ovenfor, fandt J 
jeg dens Kokke ſiddende ner ved ſamme Rod, eller imellem Stam⸗ Al 

men og Jorden, og kunde tydelig fee af dens Materie og Farve, at "| 
den havde betient fig af Enebærtræets Bark til dens Forfærdigelfer (i 
Ellers har jeg ogſaa havt Larven indſluttet i en Mſke, og havt den 7 

Forneöielſe at fee den tilſtoppe og tætte fin Kokke med Stykker HR et 
gammelt Stykke Birketree form jeg lagde for den, DØ 

85) Phalæna bombyx coſſus, er ftor og langagtig med nedboeiede 
Vinger, der ere lyſegraa, og have mange morke Skygger, famt forte bølge 
agtige Tverlinier baade over og under. Overlivet har nærmeft Hovedet en tynd | 
Halskrave, der er fort, men brun i Kanten, Feolchornene ere forte, HEDE og 
paa den eene Side haarde eller fryndſede. Hl 

Anm. Dens Larve er den af Plinius faa faldte Coſſus, fom Romerne | 
brugte ſom en delicat Spiſe; og ſaavidt jeg fan fee af bens Tegning ” 

hos Frifch og flere, er den juft den ſtore røde Larve, jeg i i Sondm. 
Beſkrivelſe hav meldet om, under det Navn Aame, hvorom jeg en ” 
anden Gang fan give viffere Underretning, naar den Larve af famime 
Art, fom jeg for nærværende Tid har liggende under Forvandling, 
faner udviklet fig. — Denne kiodrede Larve giorde fig et Spind et Por 

Tommer dybt i Jorden, hvori den laae til efterfølgende Aar 17761 | 
Junii, da jeg efterfaae den og befandt den endnu levende, ſamt ufor⸗ 
andret, Uden for ſaavidt, at — var bleven blakket; den var SØN i 

fortorredes fiden i fin ——— Ellers havde Hr. Schnabel i il 
i, É Sjavdans | 



— en ligeſaadan fiedrød Larve, hvoraf —— en Bom- 
— coſſus. 

| 860) Phalæna bombyx Cija, Er maadelig flor, men meget an 
i feeligs Hovedet og Overlivet beſat med en brun Lodenhed. De everfte Vinger 

lys caffeebrune, med hvide Strimer, af hvilfe de 2 nederſte og ſtorſte gaae i 
" Kryds, og alle tilſammen afdeele den caffeebrune Grund i 0 Deele eller Plet 

ter. Den hvide Strime, ſom fidder næft Overlivet, har 4 brune Pletter, Un: 
der⸗Vingerne ere blodrøde med 6 forte og runde Pletter, Vommen ligeledes 
I med 4 forte Pletter Tangs Ryggen. De haarde Folehorne ere oventil hvide. 
1 87) Phalæna bombyx coryli, er af de ſnaa, ſom fees Fig. 18. 
I Bens Overliv og Fedder ere meget lodne, Vingerne ſammentrykte og af ulige 

I Farve, da den forreſte halve Deel ellev lidt mere er brun, med forte Tegninger, 

I men den bagefte Deel graa med mørke bølgagtige Tverlinier. Vommen har 
"paa Ryggen lodne Ovheielfer i Rad ned ad, | 

Anm. Dens Larve, ſom her er almindelig nok, har jeg aldrig feet paa 

+ tet, nu ganſke hvid, nu igien hvid med 3 graa og bolgagtige Linier 
"117 gaa Siderne, alt efter Hudeffifternes Forandring. Foran har den 

2 rodbrune Haarduffer, paa 4de og 5te Ring forfra at regne 2 lige 
faadanne, og ligeledes I paa Stierten, fom undertiden er fort, J 

DE ſidſte Hudeſkifte har jeg og feet den med brune og forte Haarqpaſte 

Knoppe langs Siderne, alle befatte med Haar, J Forſtningen 

blad og forvandles til Puppe. Fluen fremkommer i Mai: 
88) Phalæna bombyx pudibunda. Er maadelig flor, med mes 

E fort Tverftribe i Makken tæt forved Vingerne, ſamt 2 jevnfides fiddende forte 
1 Pletter nederſt af hver Leed paa Vommenz Vingerne langagtige og graa med 

| 6 undre Binger, 
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Haſſel [corylus), men aftid paa Biri, og er nu graa og hvid bun⸗ 

eller Midten af September legger den Øg i et ſammenkryllet Birke⸗ 

4 fortebrune og timalle Strimer eller Tverlinier over De øvre, men fun en over 

| ages, 1%, | ure RR 

Fig. 18. 

I åfær et lidet Pie, eller O med en Prikke i Midten, fiddende henved httre Kant, 

"hele Ryggen igiennem, da fees og tydeligere end før 3 Rader fmas 

| get fierede Følehorne; Overlivet er meget Toddent, og hele Kroppen graa med en 



Fig. 19. 

74 S. Om Norfke Inſeeter. 

89) Phalæna bombyx camelina, ér ganſke artig formedelſt des 
Cameel⸗Pukler den har paa Ryggen, eller rettere de Opheielſer Vingerne have | 
i overſte Sant, af hvilfe de forrefte hore de øvre, men den bagefte de undre Vin⸗ 
ger til. Vingerne eve ellers ganfFe ſammentrykte, og de everſte mork red— 

brune med 6 eller 7 Indſkierelſer bagtil. Overlivet er hoit og plat med en 

gan, af forte og ligeſom jevnt afklippede Haar at fee til ſom en Kurv. See 
Fi J 

— Anm. Dens Larve, ſom her ofte. ſees paa Birke-, Elle— og Haſſel 4 

Træer, ev mærkværdig deraf, at den, medens den hviler, reiſer 1 
Legemets forreſte Deel med Hovedet og Forfodderne i Veiret, og J 
boeier fig ganſke bag over, for ligeſom at fee op til Himmelen, under⸗ ii | 

tiden boier den tillige Rumpen hen til Hovedet, og feer da ud fom TI 
en paa Kant ftaaende Ring. Paa Stierten har den 2 opheiede 
Spidſer, røde idet øverfte med fremſtikkende Boyrfte af hver, For I 
Reften er Farven grøn med en guul Linie paa Siderne, og en rede "I 
guul Prikke bagenfor hvert Aandehul. Den hviler om Dagenog "I 
æder om Natten, legger fig i September imellem Jorden og Moffen, I| 
for at indtræde i fin Puppeſtand. Fluen fremkommer i Yunio, Ul 

eo) Phalæna noctua fuliginoſa. Er liden, famt fort og brede 
med et loddent og morkereodt Overliv, ſamt en purpurrød Bom, der har 3 Ras | 
der forte og ſammenhengende Pletter oventil. De øvre Vinger ſmudſig- ellee | 
mork⸗rode, med 2 forte Puneter henved yderſte Sidefant ; Under-Bingetne dere I i 

| 

imod morkere med en fort halv Maane. Vingerne ere ellers — eeß rode, 

Fig. 20, 

ag de fine Aeleborne hvide paa ovre Side, Mi 

Anm. I nogle faa Pofter, men ifær i frenfpende til le — Bingers 
Farve, afviger denne fra en anden, fom jeg påa et andet Sted bar" 4 

beſkrevet tilligemed dens Larve, ſom jeg 1774 førft i April fandte J 
gagende i Sneen. Dog ligne de hinanden i faa meget, at jeg neppe 1 * 
fan troe, at de ere adſkilte Meter, allerhelſt Larva:Phalænæ in 

noctuæ fuliginofæ beffrives piloſa ferruginea, fon from 9 
meldte paa Sneen gaaende Larve ogfag var. , Å (| 

91) Phalæna noctua gamma. . Den har 2 obadboiede og ferebe 
Horne foran, imellem hvilke — den oprullede Tunge; hes. Allies nogle” 

Byes 



Fiere i Form af en Krave, paa Overlivet fore Haar, og pan Bommen en hoi 
Haarduſk. Over⸗Vingernes Farve ev violet-mørf, bolgagtig og ujevn, med en 
guul Figur i Midten, der ligner det grædffe Gamma mAltbeb vingerne ere ders 
imod fortil brunagtige , bagtil morke. 

Aum. Dens Larve, ſom her ſees paa Peterſi lle, finder jeg hos mig 
beffrevet, fom en Larva geometra; imidfertid da den har 2 War 
Bugſedder, ſom iffe ellers antreffes hos, Larvæ geometræ, fan 

ning udviſer. Den har ellers lidet Hoved og ſmal Krop, der tiltager i 

langs Siderne; ellers ſees over den hele Krop ligefom fine gronne 

Linier og adfpredte Haar. Mod Slutningen af Auguſt indſpandt den 
fig med et hvidt Spind imellem nogle Peterſille-Blade og Laaget aff 

en Afke, hvori jeg holdt den forvaret, og omtrent en Maaned efter, 
nemlig Den 25de September, fremfom Sommerfuglen, Dens Puppe 

Gar jeg og fundet om Høften liggende blant indſamlet Peterſille. 

192) Phalæna noctua interrogationis. Cr temmelig flor og ligner 
1 den forrige, … Den har en dobbelt oprullet Tunge, haarfine Folehorne, lods 
dent Overliv, og mork purpurfarvede eller forte Vinger, paa hvilfe den forrefte 
og nederſte Deel ev lyſeſt, men den middelſte meeſt fort, hvori og fees en guul 
og krum Stribe eller Figur med en guul Punct under; bagtil have de og 2 Tver: 

| Baand, det overſte lidet og jevnt, det bagefte bredere og ujevnt, At Uudervin⸗ 

gerne paa undre Side ere guulagtige, har jeg ikke obferveret. Dog bliver den 
nok ingen anden end Phalæna noctua interrogationis Linnæi. 

| 93) Phalæna noctua (hyemalis) ſeticornis, ſpirilinguis, 
alis ſuperioribus, atro-ferrugineo fufceque variegatis, punctis lu- 
cidis diſperſis. Naſten af (awnte Statur og Storrelſe, og ganſke fort at 

iſcer cen næften Nyredannet, fÉiønt lidet kiendelig Plet henved yttre Kant og 
mange guulagtige Puneter bagtil, der gior en ufiendelig bolgagtig Linie. Fod⸗ 
derne have rødagtige Ringe. 
Anm. Dens Larve fandtes i Bavemuls tæt under Sordfforpen ben 8de 
Februari, da Jorden var punk optøet og fugtig, Den var I Tomme 

; K2 Mang 
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den henregnes til Noctuas, ſom og Fluens og Sommerfuglens Skab⸗ 

Tykkelſe bagtil. Farven er grøn med en lidet. £iendelig hvid Linie 

ſee til, dog noget brun eller rødagtig paa Vingerne med lyſe Puncter og Pletter, 

= 



Fi g. 24, 

"Kanten, der paa den udvendende eller mod ſamme yttre Kant vendende Sideer 
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fang, jebntyk, grøn og —— med lyſebrunt — Den fore | 
vandler fig til Puppe forſt i Majo og giorde forud i Moſſen en Hule, 
hvis Vægge den jevnede med et fint Spind, og fiod i ſamme opreiſt, 
ja om Puppen end undertiden, naar man vørte ved den, bes 

"gav fig dybere ned i Hulen, kom den dog altid frem igien, da den — | 
ſtedſe viiſte fig levende og føgte altid at ftaae heit med Fordelen, og I 
tillige at have noget til Bedekkelſe. Den 13 Junii fremkom Som⸗ i 
merfuglen. 4 

94) Phalæna noctua vothica. Er middelmaadig flor med megee 
loddent Oberliv. Folehornene ere hos Hannen lidet fierede. Farven paa de vvre | 
Vinger brunagtig graa og glindfende, med en Fiendelig fort Plet henved yttre 4 

indhulet ſom en halv Maane, og bræmmet med en fin hvid Linie, ſom dog ofte Co 
fattes. Endnu en anden fort og bred Linie fees. henved hiin Side af Vingen. 

De undre Binger affegraa med en work bølgeagtig Linie bagtil, — en mor He 
i Midten. val 

Anm. Larven er en gresgren Oli fom jeg engang fende ſighende (g | | 
Barken af et gammelt Aare: eller Clle-Træ, Den indtraåde i Vupe 
peftanden den 8de Auguſti, og Phalænen fremkom ſidſt i April Aa⸗ Bl 
vet efter, da Luften endnu var meger fold, ba 

95) t Phalæna noctua (populi) fub- pe£tinicornis, ſpirilin 
guis, alis ſuperioribus fufco-cinereis,-imacula reniformi et lineæ 
transverfali punctorum atrorum inſignitis. Omtrent af Størelfe og "| 
Statur, ſom den forrige. De øvre Vinger have en redagtig graae Farve, mod i 
en nyredannet Dlet omtrent midt paa Bingen og en rund derovenfor, ſom dog | 

hos Hannen er mindſt kiendelig. Diſſe Pletters Farve adffiller fig ikke fra 

Reſten uden ved den hvidagtige Som eller Ning, ſom de have udenom fig og den 
blegrodbrune Malning, ſom omgiver den nyredaunede, dog ere de med alt dette 

endnu ikke meget kiendelige. Det tydeligſte Kiendemerke ere nogle førte Toen⸗ 
der, i Rad og i Enden af Vingerne havende en lys Linie ſom et Toerbaand at 
fidde paa. Hannens Folehorne ere noget fryndſede. 

Anm. Larven er guul⸗ eller bleggrøn med fort Hoved, fom dog ſi —— | 

bliver grønt med en fort 2 Tegning Omtrent fom et Hebraiſt Schin V. 
Hvor 

HA 

I 

— 

— — SSR 
RR 

— — — 



Bøge 2 Ufpeblade nærme fig til hinanden, — den dem ſammen 
for at ligge i Skiul derimellem, og gnaver imidlertid paa Bladenes 
Gider, endffiønt jeg og har mærket at den fan æde dem paa Kanten, 

Hoyor 2 Ufpeblade hænge tilſammen og have en Pukkel eller Opheielſe 
Midten, der fan man vidft vente at finde en faadan Orm, Den 
kryber ned i Jorden førft i Auguſto, og forſt i April Aaret efter, da 

Veiret endnu var meget koldt, fremkom Phalænen. 
* Phalæna noctua (rivofa) ſeticornis ſpirilinguis, alis 

— atro purpureis, rivulis luteis. Cr fun liden, med loddent 
Ooverliv og lodne Ophøielfer paa Vommen. Farven paa Over: Bingerne mørt 
og lys violet, dog pag de flefte Steder mork og ganſke anſeelig, formedelft den 
krumme gule og i Midten næften afbrudte Linie de have, og ſom indflutter 2 
andre mørfe Linier Meden under er Farven brun med et morkt Tverbaand 
over de undre Vinger. Af Monſ. Kabrfes Samling. 

97) t Phalæna noctua (furcata) fpirilinguis antennis ſub- 
eritads alis fuperioribus rufo-grifeis, macula furcata notatis, 
Mubtus purpuraſcentibus. Hannen har forte Fryndſer paa Folehornene. 
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| 

Fig. 

Farven hos begge lige, nemlig rødagtig graa,” med en mørt Skattering bift og 
"her paa de svre Vinger, og 2 Infegraa Pletter, den eene rund, den anden nyre⸗ 
"dannet, foruden en anden mork Figur, der ligner en Tvefork. Vommen, 
Fedderne og Vingernes undre Side meeſt henved yttre Kant, have en — 
Purpurfarve. 

ø 

| fort perlefarvet, med 3 hvide Linier paa langs, og endnu 2 mindre 
| iendelige imellem hine. paa Siderne, foruden en fort glindſende Dunet 
15 pag hver af Bugfødderne og Efterſkuerne, men tilſidſt bliver — 
| det hvidt, ſom Porcellain, og Kroppen guulgron. Sidſt i Junio 

"indtræder den i Puppeſtanden, og ſidſt i Julio Aaret efter fremkom⸗ 

J mer S Sommerfuglen. 

98) f Phalæria noctua (ferruginea) fpirilinguis fericornis, 

Anm. Dens Larve, ſom opholder fig paa Vidien (falix bindrea) er 

Fig. 
alis ſuperioribus fafciis tribus fufcis, ultima e figuris oblongis 
parallelis compofita. Den ev heel igennem rødbrun, dog neden under 
| mere rød end oventil. Hannen hav og en mere rødbrun og friſkere Farve paa 

& 3 BER Vingerne 

— — — — 

— 
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Vingerne end Hunnen. Paa de øvre Vinger have de begge ligefom 3 brune 
Tverbaand, af hvilfe det middelfte er det ſmalleſte og meeſt bolgeagtigt, men 

det bagefte ſammenſat af mange aflange Figurer, Vommen far rundt om og 

i Enden en red — 
Anm. Larven, ſom opholder fig paa Haffeleræe, ev af en ſmuk eger 

brun Farve, og har en kiendelig hvid Linie paa hver Side, ellers | 
glat, jevntyk og over hele Legemet beſtreet med lyſe Puncter, Den "| 
æder om Natten, men kryber ned i Jorden eller Moffen om Dagen. "I 
Efterat den var bleven 12 Tomme lang, lagde den fig til Rolighed 
den 24de Junii, og den 6te September i ſamme Aar var allerede 4 
Phalenen fremkommen. 

Fig. 26. 99) Phalæna noctua (lutea) læte lutea, alis erectis luteis, i | 
fuperioribus fafcia obliqua ferruginea maculisque lateralibus con 
coloribus infignitis. Den har oprullet Tunge og overalt en ſmuk guul Farve, 
dog meeft paa ovre Side, hvor og Vingerne have et fFraa og i Kanten bølge, I 
agtigt Toerbaand, ſom er rødt ruſtfarvet, med nogle ſmag Puncter i Rad ne | 
denfor, og 2 ftørre i Kanten, foruden andre ſmaa derimellem af ſamme Ruft: I 
farve, Paa nedre Side have : de en mør ruſtfarvet Plet bagtil ved Spies Al 
Fundet paa Elletræe. 

Fig. 27, 100) Phalæna noctua (præcox) ſpirilinguis criſtata, griſea, Ed 
alis ſuperioribus lituris atris teſtaceisque maculaque reniformi in- "| 
tus teſtacea inſignitis. Overlivet ev oventil plat og firekantet, med 2 lodne Ope 
hoielſer fortil. Bingetire langs fladliggende og gran, de øverfte tegnede med ads | 
ſkillige morke og lyſe Skatteringer, og to nyredannede Pletter, -begge Infegraa, | 
men den nederfte og fterfte inden i brun. Nogle brune Skygger ſees baadde 
"Over og under Pletterne. J Steden for Fryndfer ere de bagtil vatrede med id 
bolgeagtige Linier, og derimod fortil meeft lyſe. HEN 

Anm. Larven, ſom opholder fig paa Elletræe, er temmelig ſtor, gron 
og ſtrimet, med mange gule Strimer paa langs og tvert, og i hver Ill 

Quadrat, ſom de hinanden overffiærende Strimer giere, ſidde ger | 

i meenlig 4 gule Puncter, Den æder fun om Natten, og giemmer 

fig om Dagen i Jorden eller i et af andre Orme ſammenkryllet Elles — | 
blad, Da een, lem jeg holdte ——— ei i fandt Jord, By 

men 
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men fun nogle Elleblade for fig beed den Camme i i mange Stykker, 

indfvøbte fig dermed og overgik faa i fin Puppeſtand. En anden, 
ſom indkrob i Jorden den 24de Julii, kom allerede den 6te Septem 

ber frem igien ſom Flue, hvilfet jeg og med Phalæna noétua ex- 
ſoleta har obſerveret, hvis Larve i det meeſte kommer overeens med 
Denne, og ligger ligeſag fore i fn Forvandliug. 

[7 zø1) 4 Phalæna noctua (punctata) fpirilinguis, criftata, atro⸗ 
fuſca, alis fuperioribus fufco-alboque variegatis, punctis albis 
duobus. Den er af en fortgraa med lyſegraat og hvidt blandet Farve paa 
de ovre Vinger, ſom desuden have forſtved Roden en hvid eller lys Viet, dernæft 
Fi yitre Sant, noget mere end midt paa Bingen, et lidet Nul eller Øie med en 
i: Prikke i ſom en Dieſteen, ſamt i hiin Kant, hvor Vingerne ſamles, to hvide 
Pletter, ſom for begge Vingerne giore 4, men da den gene Vinge ligger paa 
den anden, komme fun de 3 tilſyne. Alt dette ſees fudedigft hos Gunner, ſom 
er beſt tegnet. See Fig, 28. h. 

Anm. Dens Larve opholder fig paa Birketree, og er ganſke anſeelig, i 
da Ryggen, ſom er Floielſort, har for hver Leed to hvide og paa 

- fÉraa fiddende Pletter paa Siderne, af hvilfe den everſte er ſtorſt, 
og begge lodne eller haarede. Allene det tredie Leed forfra fattes 

hvide Pletter ; og har i dets Sted 4 forte og iffe meget heie Haar⸗ 
"qvafte, Langs Siderne gaaer trende Rader Knoppe, fom i de to 
øverfte Mader ere lakrode, men i den nederſte og kiendeligſte, lak— 

"støde og hvide fatte vexelviis. Alle Knoppene have ſmaa hvide Haar: 
— qvaſte. Midt i Auguſt indſpandt den fig med: Moſſet under Laaget 

…— afdenJERe, hvori jeg havde den forvaret, Forſt i Julio fremfom 
Øhalænen, See Larvens Figur 28. a. 
— t Phalæna noctua (obfcura) ſpirilinguis criſtata, alis 
— atro cinereis nitidis punctatis, inferioribus totis ar⸗ 
genteis. Cr fun liden, og ſortegraa, de overſte Binger ligeledes, ſamt 
meget ſortprikkede ot og derhos glindfende, hvorimod alle Vingerne paa undre 
Gid ere meget lyſe, og de underſte, ifær paa begge Sider, fol vfarvet hvide. 
— Fanblisnente og Mig Feodderne hoidringede. 

Anm. 
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Aum. Dens lodne Larve er i Begyndelſen Fun fort, med to Rader 
gule Prikker Tangs ad Ryggen, og em Rad af lakrode Knoppe paa 
hver Side, Siden bliver Ryggen Fleielſort med blaa⸗agtig forte i 
Afdelinger imellem Leederne. For hver Leed faner den nu to ſtore 
og gule Pletter, en paa hver Side af det Floielſorte, og i famme | 
gule Pletter to gule Knoppe med Haarqvafte. Paa de forte Sider | 
fees ifær nær ved Fødderne en fafrød Linie ned Knoppe af famme "fh 
Farve og hvide Haargoaſte. Halskraven er guul med en lakred Inde 
ſkigrelſe, og det eene med det andet gior den ganffe anſeelig. Den 
æder Biri og Blaabær-Blade, indfpinder fig i Auguſt paa ſamme 
Maade fom den næft foregagende, og fremkommer ſom Flue Omtrent —4 
paa ſamme Tid. AM 

— + Phalæna noctua (bombycina) elinguis, criftata, alis | 
fuperioribus cinerafcentibus, macula poftica ferruginea, litura 
alba. Den har ſammentrykte Vinger og fryndſede Folehorne. Hannen (ikke 
Hunnen, ſaavidt jeg har merket) har paa Overlivet, ſom gaaer ſkraas opad, en 
fort eller brun og bred Strime. Ellers er hele Kroppen lyſegraa, de lodne | 
Forfedder noget mørkere; de everfte Vinger noget aſkegraa, med en rødbrun | 
og temmelig flor Plet bagtil, ſom har to morke Skygger, og forved fig, ret i | 

yderſte Kant af Bingen, en liden hvid Streeg, foruden et Par lyſe Linier for ⸗ 
til i det graa; Vommen har i Enden to lodne Ophoielſer, ſom re opi Veiret —4 
imellem Vingerne. ) —9 

Anm. Larven er almindelig paa Aſpeblade, hvor den dog iete fees gaaende, 
sen indfpunden eller krumſluttet under et Blad eller imellem 2 Blade, "| 
J Begyndelſen er den violet med en kiendelig guul Plet foran paa 
om. Siden, naar den ſkifter Hud, bliver Ryggen heel igiennem 
guul, og faaer 2 violette Opheielſer en for og en anden bag ved Stier⸗ Mi: 
ten; Hvorimod Reſten er lys violetrod med cen eller flere Rader af gule 
Knoppe paa Siderne. — Huden af denne Larve er glat og glindſende, 
men — dog noget loddent ud formedelſt adſpredte Haar, ſom iſcer 

ſidde 

%) Nu feer jeg dog, at den mage være Phålsnå ——— curtula Linnæi. — lle 
Den og i Statur mere ligner en Pernbyx end Noctua. 

are 
bi 

— i å Sy 

4 
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ſidde lag Knoppene. Sidſt i Julii ind ſpinder den: fig i'et hvide 

vet efter, ſidſt i Majo. 

| ikke heller Fiere paa Folehornene, altſaa maaffee en Hun. Naar de forte Pine 
undtages, er den heel igiennem pallieguul, med et breedt og lidt mørkere Toer⸗ 

baand paa de øvre Vinger, ſom dog er bredeft i Vingernes yttre Kant, og des⸗ 

uden indfattet i Kanten med en brun Linie, ſamt i midten mærket med en mork 

Linier, men intet videre” | Fandtes paa Svart Orr. 
[:… 105). Phalænå geometra betulariå. Er ſtor med liden Sinde. 
Fierede Folehorne har jeg ikke mærfet hos den, Farven er hvid, ffiønt ikke ſnee⸗ 

4 ſort Tverfireg, og De evre Binger. 3 forte, bolgeagtige og halv: afbrudte Tvers 

| baond, af bvilke det forreſte og bageſte er kiendeligſt, men det middelſte meeſt 

| "Fødderne. — 
ne Dens Larve, fom ſees her baade paa Aſde— og Birke lg, kan 

J— ket med to ſkraa Linier. For Reſten er Legemet brun⸗ eller redagtig 
| graat med mange lyſe Prikker og Knoppe, af hoilke 2 forved hvert 
eed ere kiendeligſt, og 2 ſammenſiddende paa Stierten og 2 noget 
ſſteorre paa andet Leed neſt Bagfedderne. Under 6, 7 0g 8de Leed 

> fer , hvormed den fæfter, fig til alt hvad den rorer ved, faa den ikke 

— frmkommer ſom Flue fi df ir Major: Larvens og Sommerfuglens 

|$ våd — i Svenffe Selſt. Skrivter for: 1755 Tab, 6 er kun 
"flet, her gives en bedre ig. 32. a Larven, b Gommerfuglen. 

fe hvid, "med 3 graa⸗agtige eller perlefarvede Toerlinier paa de øvre Vinger, 

1 204) Plalæna geometra elinguaria. Den havde ingen Tunge, 

| Plet, fom og fees paa undre Side, Der ſees og Tegn af Toerbaandets brune 

Vordentlig og Humpagtigt Felehornene ere ſorte og —— ringede, ligeſom 

Spind og indtræder i Puppeſtanden. Phaleænen fremkommer Aa⸗ | 

Fig. 32. 

"hvid, og overalt befprengt med fortePuneter. — Desuden har Overlivet foran en 

” ”blive2= Tommer lang. Hovedet har en plat og brun Pande mærs 

æn fg up —— ſidder en enkelt Knop. Bagtil har den mange hvaſſe Spid⸗ 

Bon: uden med Vanffelighed fan rykkes af Stedet. — cder om Nat⸗ 
—J J ten og hoiler om Dagen, kryber ned i Jorden førft i September, og 

kv: — Phalæna geometra pufaria. Er fun middelmaadig og gan⸗ 

[men fun 2 paa de underſte. De førfte ere paa nedre Gide henved Spioſen 
* mør Saml, U. B. | —— —— 



82 S. Om Norſke Inſeeter. 

ligeſom beſprengte med et graat Støv, ligeſom de og oventil fave nogle lige 
faadanne, men mindre fiendelige Støvpuncter, —— Hannen fie⸗ 

fede, undtagen Spidſen, ſom er bar. J 

Anm. Dens Larve er en liden ſmal og trind Gpander, med lidet Hos 
ved, gront i Midten, men ellers rodagtigt. Samme gronne Farve £ 

fees og paa Bugen, men ellers er hele Kroppen rodgraa og brun ved | 

Leederne, ſomt mærfet med 2 jevnſides ſiddende ffiont ſmag Puncter 
paa de flefte Leeder. Dog ere mange af diffe Orme ganſke grenne å 
med. en. rød Linie langs ad Ryggen, hvilke jeg i Begyndelſen anfaae 
for en egen Art. Jeg hår og mærfet ved flere Larver,;. at de, endog 

paa ſamme Slags Træe fan være af ulige Farve. Diffe opholde "I 

fig paa Birk⸗-Haſſel- og Elletræe, helſt det: ſidſte, legge fig til Ros TI 

lighed i Jorden i September, og fremkomme ſom Fluer i Junio. 9 

07) Phalæna geometra papilionaria, Den er heel føegrøn med AJ 
2 hvide Tverlinier over og under Vingerne, ſom desuden Dave hvidagtige Frynd⸗ i. 
fer. Felehornene ere paa begge Sider fierede, men 1 Spidfen bare, hoilte SØ 
Spidſer ere guulagtige ligeſom Fødderne. 

Fig. 30. 108) Phalæna geometra (difcolor) ——— rn, | 
alis albidis, anticis fafciis duabus ferrugineis;; maculis fufcis. 1) 
Den har opreiſte Vinger af en brunagtig hvid Farve, og puncterede eller merk⸗ AM) 

prikkede, og de øverfle desuden merkede med 2 rødbrune. Tverbaand, af hvilfe AN 

Q det bageſte er meget: bølgéagtigt og har ſortil en fort Strime eller Kant, for og 4 | 
bag ved ſamme fees 3 morke "Pletter, af hvilke den nederſte bagtil ligner et "|| 
Overlivet er guulagtigt og har z gule Fiere, en paa hver: — og en i Midz I 
ten, foruden 4 forte Puncter i en Fürkant bagtil. n J 

Anm Larven eller Spanderen, ſom opholder fig paa Aſperree er 
Tomme lang, jebnſmal med butter Hoved, ellers overalt glat, oven⸗ E 

til mork eller violetrod, dog lyſere imellem Leederne, paa Siderne sn, 

guul med en Rad røde Pletter, i hvilke Aandehullerne ſidde. Naat PA 
den hviler, reiſer den Forfødderne og Hovedet i Veiret, ſom Larva. Ul: 

- Phalæna noctua camelina. Ved Slutningen, af Juni Ma" | 
mo" nedlægge de fig til SE 0 i Jorden, og onurent midt i Mario | 

> Foupter st PR ro SR 
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kommer den — ſom — — ligner Phalæna 
geometra alniaria. 
109) Phalæna geometra — — for og heel (pant. eller Fig. 34. 

ſeegrsn, undtagen Oinene og Folehornene, ſom ere brune. Feddernes nederſte 

Deel er hvid. Toert over alle Vingerne gager og et hvidt Baand eller Linie 
bolgeagtig eller tandet i overſte — Allene de undre Vinger ere — stige 
og ujevne bagtil. 
0) + Phalæna —— (angulata) Frick, alis angu: Fig. 33. 
| latis, erectis omnibus ferrugineis, anticis ftrigis 3 'transverfi s, 

| duabus approximatis Den er heel eegebrun, dos g lys, og paa Vingerne 
i puncteret med faa og finte Puncter. De overſte have desuden 3 ſmaͤlle og morke⸗ 

brune Tverbaand, af hvilfe de 2 forreſte nærme fig meeſt til hinanden, og 
K kri rumme fig hen til Fordeelen og Vingens yttre Kant, hvor de og ere meeſt tykke 

ng morke; lige det ſamme kan ſiges om det bageſte, endffiønt det ei krummer 
| fig faa meger. Ved Roden og i Spidſen er Farven guulagtig, og det gule i 

Sbpidſen er med en liden hvidagtig Linie omgivet. Under-Vingerne (fom i 
Tegningen fremvifes) have kun 2 brune'Tverbaand paa undre Side, men ei den 
| everſte. See Fig. 33. a Larven, b Sommerfuglen. i. 5 | 
| Anm . Gpanderen, ſom ovholder fig pan Birfetræg og fees hengende un⸗ 
bder dets Greene, ev fortil ſmal, men bagtil tyk, og har hen ved Bagdee⸗ 
F — len 4 Knoppe eller Sbpidſer, 2092 jevnſides, alle omgivne af en lys 

J S.trime. Farven er graa⸗agtig rodbrun, dog ujevn, da den paa 
naoale Steder er morkere end paa andre. Den hviler om Dagen og 

[I æder om atten, indfpandt fig i et Birkeblad fidfti i Auguſt, og frem⸗ 
HE åg "Tom fom Phalæne ſidſt i April. 

| " 111) Phalæna geometra triſtata? Cr liden, men ſmuk af fin forte Fig. 35, 
tog hvide Farve, ifær Deng trende hvide Tverbaand over Vingerne, af hvilke 
det øverfte fun er en hvid Strime, det andet noget kiendeli⸗ gere, belgeagtigt og 

ſoriprikket, men det tredie og bageſte bredeſt, ſamt ligeledes belgeagtigt og ſert⸗ 
prikket. Imellem diſſe Baand er Farven fort og hvidplettet, meeſt bagtil og 
li Spidſen, hvor de have en temmelig ſtor og hvid Plet, Dette bagefte Tver: 
baand fees paa alle Bingetne baade under og overs Ellers har den oprullet 

| J— vue — og fort Krop" Man kan tvivle om den er Phala na 
É 2 BE -gevme- 
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geometra triſtata, ſiden dennes bageſte Tverbaand befFrives meeſt — if 
den fan altſaa være en Middelart imellem denne og Phalæna hakke AJ 

- haftata. 

… 112). f Phalæna geometra (fafciata) feticornis, ÉN ompibus i 
albis, fuperioribus fafcia lata cærulea. Cr fun liden, med fort Ho⸗ 

ved og Snude, bvilken fidfte feer ud ſom to tær fammenfiddende Prene, Turns 

gen oprullet, Kroppen hvid, Vingerne ligeledes hvide, de overſte hvide med 
en merfeblaa baſis, og et breedt merkeblaat Tverbaand, bolgeagtigt i i SB s Å 
terne, men meeſt i den bageſte. Funden paa Seljetræe, 

113) t Phalæna geometra (alba) ſeticornis, alis ali: anticis | | 
macula triangulari in margine exteriore, baſique ferrugineis. —9— 
Er liden og næften overalt hvid, Hovedet og Felehornene redbrune, Dinene | AR 

forte, Bugen og Fødderne hoide, de øvre Vinger hvite med rødbrun: baſis, 
en trekantet Plet i yttreKant, der er rødbrun og bolgeagtig paa Siderne, i hiin 
Kant to morke Puneter, og bagtil, foruden et morkt eller. ſkyet Toerbaand em Å 
mork Plet i Spidſen. Den trefantede Plet in margine exteriore har en 

fort Dunet i Midten. De undre Vinger hvide —— ſorr Dif — 
et ſkyet Tverbaand bagtil, alt paa undre Side, 

er beftandig gren, undtagen J—— da pg dt — 
og brune: Farve ſkinner igiennem og gior Puppens Bom hvid, men I 
dene forreſte Deel brunplettet. Pbhalanen fremkom deraf den Den Il 
Auguſti. 

114) Phalæna geometra miata. Ce middelmaadig for. arven ll 
gronagtig (dog hos nogle mere graa en grøn) pan Vingerne, med adffillige 

bolgeagtige Striber og Puncter, deels graa, deels grønne, faa at af diffe graa | 
og grønne Linier formeres viſſe bolgeagtige Tverbaand, af hvilfe eet i Midten 
er det kiendeligſte. Paa undre Side er den guulagtigtig. 

115): Phalæna geometra juniperata. Cr liden, af graa i Farve, | 
- med to morkegraa Tverbaand paa Vingerne, af hvilfe det everſte er lidet, det. 
andet ftort, og langt bredere i httre Kant af Bingen, end i bin, Samme Bgand 

er og bagtil meget. bolzeagtigt. JSpidſerne have de en fort Streeg, og paa 

undre Side en morkegraag Farve, indi hvor dennn breede Baand aflader, 
* enn 

fig 
Ut 

| É 

hk I 
HH 

| ll 

1 

| 
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ſiden lyſere. De Vinger ere kun lyſegraa med en møre Tverlinie. Hos 
endeel ev Farven imellem de tvende Baand lyſere og noget rødgran, og diſſe 
ere noget ſterre end hine, ventelig Hunnerne. , 
0. m6) fPhalæna geometra (autumnalis) ſeticornis, alis an· 
ticis griſeis, faſciis duabus undulatis, lituris tribus in apice. Er 
fun liden, og har i Almindelighed en graa Farve paa Vingerne, med 2 kien⸗ 
delige og bølgeagtige Baand af graa Farve, foruden andre graa og bølgagtige 
Toerlinier baade over og under Toverbaandene. J Spidferne have de z forte, 
men korte Linier, af hvilke de 2 undertiden ere fammenhængende, og fan ans 

fees ſom een. Hos nogle er den everſte bolgeagtige Toerlinie deelt i 2 Parter, ” 
Kionnets Forffiel er, at nogle imellem Tverbaandene ere mere gronne end graa, 
og af de 2 forte Strege i Spidſen, ſom paa hine ſtaae lige imod hinanden, ere 
her ſammenhangende. De undre Vinger ere fun —— med en bolgeagtig 
Toerlinie. Ligner juniperata. 

"lunt, Dens Larve eller Spander, ſom er den ſidſte man — paa — 
om Heſten, ſammenkryller den eene Side af Cllettæers Blade, fom 

derover blive brune og forterrede. Dens Farve er i Begyndelfen 
morkeblaa og grønagtig paa Bugen, men fiden bliver den en Blans. 
ding af rødt, grønt og blaat, og det tilforn brune Hoved med morkt 

marmoreret. Hele Kroppen har ftore og adfpredte Haar. Sidſt i 

" September eller førft i October kryber den i Jorden, og ——— 
ſom Phalane forſt i Junio. 
— Phalæna geometra ——— fee de alisrotun- Fi ig. 37. 

datis, anticis bali fulco-fubfafciatis, diſco lineato rufefcente. 
Ved Bingernes Nod fidder et fort —— der efter et hvidt, med 3 morke 
Tog runde Pletter, og atter derpaa et ftort Rum midt paa Bingen markt henved 
yttre Sant, men ellers meſtendeels lyſerodt med røde bølgeagtige Linier. Bags 

til i Spidſen er Farven mork med en graa bølgeagtig og todeelt Linie. Frynd⸗ — 
ſerne ere rodagtige og have forte Tænder. En anden mindre Sort (uden vil 
Hannen) feer lidt anderledes ud, da den er mindre rød og mere mork, ifær ere 
De røde bolgeagtige Linier her ſorte. 

kf... 118) Phalæna tortrix (betuliperda) ——— — faſcis 
alarum duabus. oblignis regionem rhombeam includentibus. 
J 83 Dens i 
— 
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Dens ge: er deels møre eller rødbrun, deels mere graa end brun, bog Han 
nen mere redbrun end Hannen. Paa Vingerne har den 2de ikke altid lige kien⸗ 
delige Tverbaand, af hvilke Det forreſte krummer fig bagtil, det bageſte fortil, j | 
og indflucte en Rhomboiſk Plet lyſere end den ovrige Farve, befynderlig for "fh 

paa Vingerne. Toerbaandene ere ellers i Farve ilke fonderlig adffilte DA Res il 
ſten. De undre Vinger ere grag og fFinnende. Eg: 

Anm. Dens Larve opholder fig næften paa alle her vorende Frees men 

meeſt paa Birken, hvis Blade den ſammenſpinder, ſammenkryller | 
og opeder; ofte tiden Grad, at det (fader Træt: J det mindſte 

er det Bendernes Mening, at de, i de Aaringer, naar de ere heeltå Å 

overflodige, ſaaledes fortørre Træet, af Neveren ei vil lobe, el⸗ 
ler at Birkebarken, ſom her bruges til Huſenes og Torve⸗ Tagenes | 
Tæfniug, ei fader fig fFille fra Træet, Den er af Farve graa eller" 

morkegraa med en brun Halskrave omgivet, fortil med en hvid Som, "I 
og har pan Kroppen manae forte og fFinnénde Punecter/ hvoraf frem⸗ | 

ſtikke enkelte Haar. Naar den falder ned af Træet eller Bladene, 1) 
hafper den fig op igien efter en Spindetraad, ſom den altid har i— 

Munden efter andre Tortricum deres Art. Af de Larver, jeg I 
engang udklækkede, fremkom Fluen midt i Auguſt; men da de fees. | 

"paa: Træerne hele Gommeren igiennem, legge de nol Mere end eet 
É Kuld om Aaret. 

119) + Phalæna tortrix (maculata) alis fufco- — ma⸗ 
cula dorſali communi nivea. Den ligner den forrige fuldton men i Ster⸗ 
relſe og Skikkelſe, er og merk⸗ eller rodbrun ligeſom hiin, men med den mer⸗ 

kelige Forſkiel, at den midt paa Vingerne har en ſtor oval. Plet, der ſtrakket | 
fig over begge Binger og er fneehvid. Findes ofte paa Clletræ. 

120) ] Phalæna tortrix (reticulata) alis flavo-ferrugineis, 
reticulatis, macula marginali curva fufca. Den ev noget mindre, 
foran mere end fædvanlig bred, af Farve quulbrun paa de everſte Vinger, ſor 

have mange brune Linier paa langs oq kryds, og i yttre Kant, ret i Midte: Ka 
en mørfebrun Plet, fom en Vinkelhage, hvis nederſte Gren, dog er gani 
tynd og lidet fiendelig, mod hin brede, — D- undee Viager ere hvidagtige, liger ⸗ 

ſom Vommen og Fodderne. Den ligner Phalæna tortrix Moderian⸗ J 



) S. Om Norſke Inſeeter. 87 

127) t phalena tortrix —— alis fuperioribus atro fuſcis, 
argenteo punctatis, faſcia media glauea. Er liden, af ſort og — 
Farve med et ſolofarvet eller graaagtigt Tverbaand, omtrent i Midten af Vin⸗ 
gerne, og en ligefarvet fFraa Linie mod Glutning, - Ellers fees og mange ſolv— 

farvede Puneter og ſmaa Linier hift og her. Undervingerne have paa undre 
[Side et kiendelig hvidt Tverbaand. 

Anm. Dens Larve ſammenkryller Bladene af Carduus heterophyl- 
Jas eller Ulve- Liner, paa langs, og det ved et Spind, der er lige- 

| fan fangt fom Bladet. Inden i dette Spind løber den ofte fra den 
vuln gene. Énde af Bladet til den anden, og æder imidlertid, dog fun hiſt 

og hev, det gronne af Bladet, faa intet ſidder tilbage, uden den 
undre hvide epidermis. Hvor man derfor feer diffe Blades Kan⸗ 
ter ſammenfoiede og den hvide Side af Bladet at fremvife fig, fan 

le. …… man vift vente at finde diffe Orine. Naar den vil indtræde i Pup⸗ 
I 0. peftanden, ſom ſkeer midt i Julio, ved Hoeſlettens Begyndelſe, gier 
den inden for det ſtore Spind et andet mindre, tæt ved Bladets Ribbe 

for at legge fig der til Rolighed. Sidſt i Julio fremfommer Fluen, 
endſkient man ofte i Steden for den feer liggende i Spindet en graa 
7 med en lys Ring omgivet Kokke af en liden Gioge⸗Hveps, ſom for⸗ 
tærer Larverne og giemmer fig inden for deres Spind. 

Ba + Phalæna pyralis (grifea) palpis recurvatis, alis grileis, 
pedibus teſtaceis. Den har en oprullet Tange, 2 opadbøiede eller krumme 
Horne i i Panden; baarfine, ſkiont temmelig tykke, Folehorne og platte Vinger, 

der bagtil vige fra hinonden in formam deltoideam, eller en ſtumpet Vin⸗ 
kel. Bagdeelen er guulagtig; Øinene forte, Bingerne graa med en fort Punet 
bre og Fødderne brune 

"Anm. Larven, ſom man finder i ——— og forterrede Elleblade, 
er henved 7 Linier lang og af en bleg Farve, med en fmudfig gren 
nog. bred. Streg langs -ad Ryggen, Hovedet ev derimod rødbrunt 

» med 2 forte Øine: Puneter og et hosfoiet ſortebrunt ſamt kloftet todelt 

Hals⸗Skiold. Den indfpandt fig midt i RNA i muse og 
| fremfom i i Flueſtand den ed Julii. 



beoit opreift og hviler bagtil paa Vingerne — De overfte Vinger rødbrune | 

pr | J EN Å VAL J 

9 
2 å W i 

— 
R 

i 
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123) tPhalæna'tinea (violacea), antennarum apicibus albis. 
Dens Binger ere ſmale og ſpidſe i Enden, hvorfor de bagtil giore en ſtor 
Kloft, naar de ſammenfeies. Felehornene temmelig Tange og omtrent den fore ⸗ 

reſte halve Deel hvid, for Reften er Farven overalt biolet, men Vommen lys al 
fere, Den er liden, og findes vaa Clletræ. A 

123) Phalæna tinea Frifchella? Er ſiden, ſomt ganſke fort eller 
mørk med en guldfarver Glands. Felehornene ere lange og have under For: "A 
ſtorrelſes Glaſſet at fee til hvide Ringe. Alle Vingerne ere — — med Ø | 

lange Haar, i 
Anm. Dens lille brune Larve har fort Hoved og Halsſkiold, 2 forte | 

og glatte Knoppe paa 2den-og 3de Leed, "1 fort Plet paa Stierten og | 

"forte Fødder, — Det mærfværdigfte ved den er dette, at den gier em 
trind og brun Hylſe eller Kokke om fig, franende paa ſkrages af Birke⸗ 

og Haffelbladene, dog helſt de førfte. "Dens overfte Deel har en 

Ryg eller Kiel, ſom kommer deraf, at den der fønderffixr Kokken, 
naar den bliver den for ttang, og giver deri en nye Tilſetning. Saa⸗ i 
ledes bær det ſin Kokke ſom en Snegl fit Huus, og det ſaaledes gt 

| den gaaer fort med Forfødderne, hvor Koffen ér "aaben, holdende | 
S Bagdeelen med Kolben i Veiret. Midt i Junio fæfter ben. fig til | 

,… — Bladet og forvandles til en fort Puppe 3 —— af Julii 

— Maaned fremfommer Myggen. dl 
124) Phalæna tinea elongella. Er afa en Myages Sierrelſe, men 

meget ſmal, Vingerne jevnſmale og bagtil lidt opadbeiede, ſom en krum 
Kniv; Folehornene ligeſaa lange ſom Vingerne. Med Fødderne ſtager den i) 

med et ſtort fort Flos paa indre Side, men paa undre Side fortgraa og i 

ſkinnende ligeſeom de undre Vinger, der ere meget floffede paa begge Sider, 
Men meeft den indre, Vommen er hoidagtig „Feddernes palmæ eller den 
nederſte Deel ligeledes; Reſten rødbrune, og det andet Pars forte Skinnebeen 
(tibiæ) tykkere og mere floffede end paa de andre. — har forpaa 2 ſmate | 
opboiede Horne. il 

Plum. Dens Larve er lang, ſmal og græsgrøn med 6 Fødder , foran | 
og; to ſtumpede —— i —— Fedder — 7de og 8de | 

| Ring: Il 

ad 

— 

SE AR SSR 

he | 
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— Ring forfra. Dens Puppe ligger indenfor et fint,” hvidt, fi glat 
og ſkinnende Spind, der ſeer ud (om et Scykke ovalt Glas eller Skind, 

og ſidder under Elletrxets Blade. Puppens Farve ev hvid, med 
brune Terninger, i Rad ne ad Ryggen. — fremkommer i 
September. 

———, — 

Hr: 1 125) Phalæna tinea — alis aureis, adntehnis. abdo- 
| mine. pedibusque argenteis. Cr ganſke liden, ſmal og med bagtil ſam⸗ 
| mentryfte Vinger. Den far oprullet Tunge, 2 opadbviede Horne, famt en 
| Ing Haargvaft i Nakken. Den har og en Guldfarve med nogle hvide og følvfare 
| mede Pletter i Vingernes yttre eller nedre Sant: Hinene ere blaae med forte | 
| Øineftene, Vommen, Fødderne og Folehornene ſolofarvede. 

Anm. Det er indenfor Birfecræets yderſte grove Bark og dens Sprek⸗ 
| … fer, man finder dens lille Larve i ftor Mængde, Dens Farve er 

grøn, ſom ſpanſkgron, ofte ogſaa en Blanding af. tødt og gront. De 
| iudeholde og alle en ſpanſkgron farver 2 Vadſke. amet fremfommer 
[1 900. Gt. Hansdag. k 

126) 7 Phalæna tinea (variegata) alis griſeis, —— macu⸗ 
lisque atris. Er liden med ſmale Vinger, bredeſt bagtil Vingernes Farve 
er graaſkinnende med en fort Strime paa langs, hvor Vingerne feies ſammen, 
og nogle uedadgaaende forte Puneter. Vingernes undre Side er mere, 

| — Anm. Den fremkom midt i Auguſt af en fort Puppe. Larven er en lis 
Den violet Blad: Viller, med lyſe ver Der te penbge fig ind i — 
trexets Blade. 

122) + Phalæna 'alucita (didagtylites) alis patentibus fils. 
| "anticis albis bifidis, pofticis cinereis tripartitis. Hinene ere forte, Fed: 
| derne lange og hvide, Vommen ligeledes hvid, ſamt fang og ſmal. De for: 
| vefte Binger ligeledes lange og ſmale ſamt deelte i 2 Parter ved en SndfFiærelfe, 

ſom dog ikke ſtrekker fig hen til Midten, deres Farve hvid, men Fryndſerne 
graa, hvorimod de undre Vinger ere deelte i 3 Warter, alle graa. De bageſte 

Fedder have fange Tiorner. Den funde være Phalæna alucita didactyla, 
i Fald dens Farve, ſom jeg. — —— beſtandig, ikke var — fra ſamme. 

— Saml. IL B. M Libel- 
y 

| NESS REkK 



den zde indknebet og blaa paa Siderne, de andre blaaplettede, med are Pletter 

Fig. 38. : 

90 G. Om Norſtke Inſecter. 

| Libellula. Å 
128) Libellula ænea. Cr temmelig ſtor; Hovedet og Obetlioet kaa⸗ 

bergront og glindſende; Øinene grønne, Vingerne lidet guulagtige, ved Ros 
Den ligeledes noget gule med en rodagtig Kantpunet, For Neften er Underlæs 
berne blege, Overlivet haaret oventil og Vommen vaa undre Side brunftriber, 
J Enden havde den 4 Hager, de overſte randede paa undre Side. Fundet pad 
Birketree ved Vandene. 

129) t Libellula — alis aqueis, corpore atro, macu- 
lis ceruleis. Synes at: være nye. Binene blaaagtige; Overlivet brunt 
med 3 blaa Striber paa Siderne; Vingerne vandfarvede eller blanke med forte. A 
Kantpuncter og hvidogtige Bic Hinder (membranæ accefforiæ) ved Roden. Å 
Hvor de fæftes til Kroppen fidder og nogle hvide eller blaaeagtige Puneter. Voms 
men ev fore, dens ade forrefte Leder tykke og næften omgivne med en blaa Ring, & 

Ovensil og 2 ftørre neden til paa hver ing, hvorimod de ſmaa Bie-Leeder, ikkun 

have I blaa Plet pan hver Side og en anden knap fiendelig i Midten. I Rum: 

pen fadde 2 lancetagtige Blade, og et mindre Blad i Midten dannet ſoin en indhuult 

Spade. Fødderne og Vommens undre Side, ſamt alt hvad de blaa Pletter R 
ikke indtage er fore. Den ev ellers cen af de ſtorſte. i 

130) f Libellula (pumila) teſtaceo-fuſca, alis hyalinis, SER ul 
marginali nullo, Den er knap tredie Deelen faa ſtor, ſom de ſedvanlige 
eller middelmaadige, altfan meget liden. Farven overalt merk, dog meeft røde 

brun paa Siderne og; under Vommen, ſom ogſaa har lyſe rødbrune Ringe paa 
undre Side, Vingerne vandfarvede, dog tillige noget gule at fee til, naar 
de holdes ſe ammen. Diſſe have ingen Kantpunct paa Bin: gerne ſom andre Li- 3 

bellulæ, men 2 fine Hager i Rumpen og morke Fodder. Tre Stykker af 
dem bleve mig fra en Sæter-Dal tilbragte, og vare alle ſuldkomne lige, "AR 

Ephemera. 
131) Ephemera (leucophtalma) cauda bifera, corpore 

fubluteo, oculis albis papilloſis. Kan regnes blant fore af dette Slags 4— 
ihi Tegningen ſoreſtiller den vel liden. Den har 2 meget kiendelig hvide Hine, 
hvori ve en fort Hieſteen, ſom ab fig for TilFueren, ligefom Inſectet fold 

vendes, 
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S. Om Norſke Inſeeter. — 

vendes. Imellem de ſtore Hine ſidde 3 ſmaa i en Trekant og i ſmaa Forhoiel⸗ 
fer. — Kroppen er guul, dog meeft paa Siderne, oventil morkere og paa Overs 
livet fortrød; Vingerne gule i overfie Rad, ellers noget blaaſtinnende; Uns 

dervingerne forte, dog ſterre end hos endeel andre; Rumpehaarene fange og 
hvide, og ved Roden af ſamme fidde 2 mod hinanden boiede (man Hager eller 
Haar. 
—3 Ephemera (caudata) biſeta fuſca, ſubtus lutea, alis 
rufeſcentibus. Den har, foruden de ſtore Dine, 2 derimellem ſom runde 
Knoppe ſiddende nær ved Folehornene, der have temmelig lange Folehaar— 
Overlivet et fort og guulſtribet; Vommen rødagtig brun, men guul neden under 5 
Vingerne rødffinnende ſom Kaaber; Undervingerne aflange og meget ſmaa, og 
de 2 Rumpehaar dobbelt fag lange ſom Kroppen, 

133) Ephemera bioculata. Er den almindeligſte. Dens Dine | 
ere neden til fmalle, men oventil udvidede ſom en Trille, og indtage det meeſte 
af Hovedet. Et Par mindre Øine fidde ſom fædvanligt ftrar nedenfor. Overs 
livet ev oventil nedernte og fort, men paa Siderne rodagtigt, Vommen trind, 
guulagtig, og naar de nederfte merke Leeder undtages, giennemſigtig. Rumpe⸗ 

haarene ere 2 Gange faa lange fom Kroppen og ofte hvide; de 2 bagefte Par 
Fødder hoidagtige; Vingerne lyſe og lidt rødffinnendes Undervingerne aflang 
runde og meget ſmaa. Opholder fig ſom de andre ved Band. 

134) EF Ephemera (ciliata) bifeta, fubincarnata , alis — 
fuſcis, margine ciliatis. Er fun lider ſtorre end Culex vulgaris, har 
ſtore morke Hine, og 2 andre ſmaa derimellem. Overlivet ophoiet og morkt, 
men Vommen rødagtigt med lyſe Kanter paa Leederne. Stierthaarene, ſon 
ere hvide og omtrent af Længde ſom Kroppen, vige bagtil meget fra hinanden, 
og have en liden Pigge ſiodende imellem ſig. Vingerne ere noget morke at fee 
til, og. fiendelig floffede i bageſte Kant. De ſmaa Vinger eve og kiendelige. BR . 

Alle —— hoidagtige lige fange, Den ligner meget Ephemera nior ds 

Phryganea. — 
————— Phryganiea nigra. Den er final, fangagtig og fort, med et 

Slags Glands, helſt midt paa Vingerne, hvor Farven er meeſt ſort. Fole⸗ 
M 2 bornene, 
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hornene, der ere tre Gange ſaa lange ſom Kroppen, have lyſe Ringes fi: ge; 
fedes ere og Fødderne noget. lyſe eller blakkede. NH 

136) Phryganea umbrofa. Er af Anſeende ſom en fortagtig Ti- 
nea eller Mol. Dens Følehorne ere af Længde fom Kroppen, og det gene 
Par Famleſtængler at fee til fom finaa Fedder. De rette Fødder have temme⸗ 
lig fore ſfiont faa Tiorner. De øverfte Binger forte og befprengte med guul⸗ 
agtige Pletter, de underſte allene ſorte; Fedderne lig Belebes, men Leederne * 
de bageſte guulbrune. i | 

137) Phryganea fuſca. Er liden, ſmal og langagtig, ſamt * 9 
hos trind, da Vingerne boie fig ſammen, fom 2 halve Cylindre. Vingerne 
ere ellers langt længere end. Kroppen; Folehornene ganſke lider fortere, og Far⸗ 
ven overalt fort eller mørk, Da Bugffiellene have ſmaa Bieffiel paa Siderne, | 
der ere fortere end Reſten, fan ſamme anſees ſom 7 maculæ laterales, heitke 
Linné tillegger den. AM 

Anm. Dette Inſect parrer fig paa denne Maade: Mas minor in- | 
cumbit foéminæ duplo fere majori, et abdomen ad | 
dextrum ejuslatus deflexum ita refledtit et incurvat, ut | 
matricem foëẽminæ exfertam, apice —— De opholde TT 
fig ellers alle ved Vandene. —— 

Hemerobius. 

| ra) Hemerobius perla, Den ligner en ——— og me terms 
2 melig ſtor ud formedelft fine fiore Vinger, men har ellers en liden Krop. Hos "| 
vedet er meftendeels fort og gronplettet, Hinene guldfarvede, medens den fever, | 

men fiden morke; Folehornene fine og omtrent af Længde ſom Kroppens Over: 
livet fort og grønt, og Vommen fort, men grøn paa Siderne. Dens ſire 
Vinger ere aflang runde, hvide og giennemfigtige ſom Criftal, ſamt igtennents 
vævede med grønne Gener, fom under Forftorrelfes : Glaffet fees at være lodne | 
eller befatte med Hasr. J everfte Rand ere de ſmaa Tver⸗Sener todeelte, og ll 

,Å nederſte Rand ſidder en Kantpunct eller gren Plet ligefom paa Libellulæ. ” 
- De give en flem Lugt og findes ved Vandene, dog iffe uden lengſt i ind i Sandet, 2 i 
Hvor Varmen er ſtorſt. WAR 

| mol 
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i 130) Hemerobius hirtus. Er langt mindre, men af ſamme Skab⸗ 
ning i. det meeſte. Folehornene eve omtrent af Længde ſom Kroppen; Bom 
É omen lodden og bagtil klyftet; Vingerne ovale med todeelte Seener i begge Kan⸗ 
erne, men paa de undre Vinger allene i den everſte. Farven er hvid, og Dis 

"| nene allene forte, Bingerne have Haar pag Senerne, ligeſom den forrige, fame 
brunggtige Puncter, hvilke giere paa de forrefte 2 merke, men lidet fiendelige 
1 Toerbaand. Vommen er noget mork. Findes ligeledes ved Bande og Elve, 

— 
|. 146) Raphida ophiopſis. Cr lidet Inſect af ufædvanlig Skabning, 
i ſormedelſt det fanae finale og cylindriſfe Overliv, der ſeer ud ſom en fang Hals. 
Hovedet er ſoran bredt, men bagtil ſmalt; Folehornene fine og lidet længere 
"end Hovedet og Overlivet tilſammen; Vommen temmelig lang, tyk og trind; 

Vingerne fine og igiennemvævede med Seener, ligeſom en Hemerobius, de 
É ſtaae og paa Kant og have en Kantpunct, ligeſom paa ſamme. Hele Inſectets 
Legeme er ſort og allene Vommens Sider guulſtribede. Jeg har kun eengang 

den i Sine Bygninger, hvor den nok var henbragt med Tommeret. 

NE ole 
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— Aunatomiſtk KR" J 

B ſktrivelſe 
over 

et Foſter med tvende Hoveder | 

— AR 
Fire i H. Callifen. : 

il 

— —* 

Løft den 12te Januarii 1781. 

8 Yet er iffe allene ved at være —— paa Naturens orbemlige Ga og 
de beſtandige Love, eſter hvilfe dens Virkninger beſthres; men ends | 

og ved at iagttage dens Afvigelfer fra den ſedvanlige Orden, at der banes Bei | 
til Kundſkab, og aabnes ofte nye Adgange til at kige lidet ind i Deng. fFiufte | i 

Varkſteder. 
Men Naturens Afvigelſer fra dens alwindelige Love ere * og ſi ſ eldne, 

det ſynes derfor at være af deſto mere Vigtighed, at betragte dem med Opmcerk⸗ | 
ſomhed, naar de forekomme, da det er førft af mange ſamlede og hinanden lig⸗ | 
nende Tilfælde man omfider kan blive i Stand til åt udlede Slutninger. SÅ 

denne Henſeende har jeg troet, at det ikke kunne være upaffeligt efter det Kongel. 
Selſkabs Henfigter at forelægge ſamme en Beffrivelfe over et Misfoſter med 
tvende Hoveder, ſom for faa Aar fiden blev føde her i Byen af en Matros⸗ 
Kone 35 Aar gammel, der forhen havde bragt tvende levende Børn til Verden. fi 

Bemeldte Moder til dette Misfofter havde imedens hendes Svangerſkab, 
efter Mandens Udſigende, ikke formærfet noget ufædvanligt, fom havde giort færs I 
deles Indtryk paa hendes Sind eller Indbildningskraft, og ſom man kunde til⸗ | 

ffrive denne Foſterets ufædvanlige Dannelſe. Men Are Febfelen fkeete det, 
i — DN ſom 



= ſom ——— pleier at ſkee efter Misfoſteres Fedſeler. Moderen tilfører 
Denne Hendelſe det hæftige Indtryk et Billede havde giort van hendes Sind, 
fom dog allerede nogle ar iblant endeel andre var hængendes i hendes Kam⸗ 
mer, og fom foreftillede Janus bifrons. Fedſelen var og maatte nødvendig 
vere langſom og defværlig, dog blev den efter tvende Dages Fodſels Arbeide 
endt allene ved Naturens Virkning, det eene Hoveds naturlige Stilling i den 
overſte Aabning af Bakkenet, ſom var meget vel. dannet, gav den ellers ikke 

"uduelige Jordemoder ingen Mistanke om noget ufædvanligt Tilfældes forſt da 
det eene Hoved allerede var pafferet de yderlige blede Fedſels-Veie, forundret 

"over den Forhindring ſom endnu funde forhale Fedſelens Ende, opdagede hun 
paa den hoire Side det andet Hoved, ſom da allerede var gaaet igiennem den 

everſte Mabning af Bæffenet, -og ſom nogle Timer derefter ogſaa blev født; 
hele Fødfelen blev da haftig tilendebragt, og i Henſeende til Naobleſtrengen, 

Morkogen og dets Afſondring var intet afvigendes fra den naturlige Tilſtand. 
Bi Moderens Barfelfeng var uden ufædvanlige Tilfælde, og hendes atleti— 
ſke Helbred blev ved denne Fødfels Handling aldeles ikke foxÉfet eller forandret, 

uk Fofteret var død, men dets meget fuldkomne Daunelfe og friffe Udſeende, ſaa⸗ 

MNvelſom Moderens Forſtkringer, at have fundet til tydelige Bevægelfer af Bars 
il net kort førend Fodſelens Begyndelſe, gav tilfulde tilkiende, at Barnet vat 
ded under Fodſelen. Jordemoderens Beftræbelfer ved Aareladning igiennem 
Naoleſtrengen, Badninger, Sudblæsning af Luft i Lungerne, og andre op⸗ 

J veekkende Midler at bringe Barnet igien til Live var ogſaa forgieves. Jeg var 
Ul | ſag haldig ved Jordemoderens og en Vens Formagling at fane Barnet til Un— 
fg derſogelſe. Foſterets udvortes Dannelfe ſees af den forſte Tabelle, det var et Pis 
gebarn af en fuldkommen Byquing, af 10: Punds Vægt, Haar og Negle 

yk vare fom de pleier at være paa fuldbaarne Foſtere, dog havde de ikke den fulde 
[ Længde diſſe pleier at have, 
Det havde. tvende færfFildte Hoveder, af den ved nyefedte B Born ſced⸗ 
sk vanlige Storrelſe, dog var Figuren for ſaavidt ſorandret, at Hovederne paa den 

RR Side de vendte imod hinanden vare mere flade end paa den udvortes Side, hvil 

— … — SCR 

— — — 
ved, ſom det ſidſte der kom frem, havde lidt meget af Trykningen under Fed⸗ 

vi feten, faa at — fe Alene paa — var beffadiget, men paa 
J SE, eg 

C. Om et Foſter med tvende Hoveder. og 

J ket ſyntes at være ſorgarſaget af Trykningen imod hinanden. Det heire Ho⸗ . 

ie; 
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den heire Side hvor os parietale Iſſebrende ſiden fandtes at være brekket, 
var en ſtor Samling af underlebet Blod. Diſſe Virkninger af Trykningen, 

den voldſomme Dreining Hals-Virvelbeenene og den deri indfluttede Rygmarv 
nødvendig maatte være underfaftet imedens det eene ſidſtfodte Hoved endnu var 
indklemt i den overſte Aabning af Bakkenet, har efter al Rimelighed og foraavs ' 
faget Barnets Død, 

Begge Anfigterne vare. fuldkommen naturlige, hver Hoved havde ſin 
færFildte Hals, ſom hen imod Bryſtet nærmede fig mere og mere tilfammen, og 
ved den nederſte Deel af Halſen flødfe ſammen. Paa dette Sted var imellem 

begge Halſene en bevægelig Forhøining ar finde, ſom fiden blev opdaget af 

være et enkelt Noglebeen og et Skulderblad, Bryſtet var aldeles enfelt, men 
endeel bredere end det pleier at være ved andre Børn, Underlivet var oventil ilis 
gemaade bredere end fædvanlig, men neden til nærmede det fig til den naturlige 

Storrelſe. Mavlen og Navleftrengen var aldeles ſom den påeier at være, Ars 
mene vare fuldfommene af fædvanlig Tal, Figur og Storrelſe, ligeledes Gees 
mene, undtagen at Fødderne vare dreiede ſaaledes, at Saalerne (Plantæ) af 
begge Fødderne vare dreiede ind og opad, ſom de pleier af være ved de ſaa 
Ealdte Varis. : 2 
For des noiere at kunde underføge dette Misfofters indvortes Bygning, | 

fprøitede jeg noget af den grovere Vox⸗Injection i Navleſtrengens Vena, hvils 
ken Blodaare jeg fandt ikkun enkelt, men tillige med De fædvanlige Pulsaarer 

noget ſtorre end de pleie at være, Begge Hoveder og Halfene viifte aldeles ine | 
gen Sardelesheder af Pulsaarernes og Blodaarernes Uddeling, faa og Ner⸗ É || 
vene og de fandfelige Organa vare fuldfcmmen naturlige, hver Hals havde 
fine Hoved⸗ og Hals-Pulsaarer (arterias carotides og vertebralas) fine | 
venas jugulares ex øg internas, fine nervos vagos, inttrcoftales | 
recurrentes og ganglia cervicalia, iffun de ydre Halsnerver gav plexus | | 

brachiales paa ſedvanlig Maade fra fig, de indvortes derimod ikkun ubety⸗ 

delige Muſkelgrene, Muſklerne paa den indvortes Side af Halfene indplantede 
fig paa de imellemværende Negle- og Skulderbeen. Huulheden af Bryſtet viifte 
mere mærkværdigt, omendffiont denne var af betydelig Breede og Storrelſe, 
faa var dog iffun tvende Øryftbinde- Sæffe, tvende Lunger, de fædvanlige 1 

Mediaſtina anterius & pofterius, en Pericardium og et Hierte tilſtede. 
DE | | — J———— 

— 

—— 

—— 

— 
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Alle — Befkribelſer sf dobbelte Misfoftere kommer deri obereens, af 
iffun findes et Hierte i dem, dette fynes derfor at være en ftadig og vis Indret⸗ 
ning af Naturen, ſom tydelig figter til Barnets Conſervation: Toende Hierter 
vilde neppe med en fuldkommen lige Kraft kunde bevæge Blodet til de fælles 

Seele af begge Foftere, et derimod eller 2 fammenvorne, ſom ved de ſamme 
Muſkel⸗Teende trakke fig ſammen, gior hele Circulations-Syſtemet mere ſikker; 
Upddeelingen af Aarerne var ganſke færdeles. For at ilke blive keedſom⸗ 

mielig ved en leg og utydelig Beſkrivelſe af Aarernes Gang, har jeg ſogt at 
afbilde dem i den anden Tabelle. 

Hiertet ſyntes at være dobbelt og J—— da det ikke allene var 

mieget ſterre end det pleier at være, men endog de Furer paa Spidſen og den 
bageſte Rand af Hiertet, ſaavelſom Hierte Hrenes Tal og Aarernes Udfpring 
af Hiertet viiſte det. Den forſte Figur afbilder Hiertet udtaget af Hiertepun⸗ 
gen (Pericardium) og Udlebet af de ſtore Aarer, ſaaledes ſom de ſees fra 
Hiertets fortefte og overſte Flade: 

A. Er det forreſte Siertefammer (Ventriculus anterior) af det — 
og hoire Hierte. 

B. Det bageſte Hiertekammer (Ventriculus Bo fterior) af (ammnie Hiete 
C. Furen (Sulcus) hvoraf fees Gierdet (Septum) imellem begge me 
kanmmerne. | 

n. Den hoire Hiertefæf — dextra) af ſamme Hierte. | 
Es Den venftre Hierteſek. 
F. Den venfire Hierteſek af det —— Sitrte,. 

GG. Eu Deel. af det mindre, venftre og noget bagtil med det ſtorre hoire 
ſammengroede Hierte. 
Den opſtigende ſtore Pulsaare (aorta: afcendens) år ber heire Hierte. 

L. En Deel af den nedſtigende ſtore Pulsaare. 
Den heire Nogleaare (arteria fubclavia dextra). 

L. Stammen af den heire Hoved⸗ Pulsaare (Truncus arceriæ caroti- 
dis dextræ. 

M. Stammen af den venſtre Hoved-Pulsaare (caratis fi niſtra). 
MNM. En Deel af — (arteria ———— re: allene gik 
til den heire Lunge. 

Nye Saml, LB, , ME | 0. Den 
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O, Den tilbageſorende Lungeaate (2 ena pulmonalis). 
P. En Deel af den evre ſtore Hunlaare (vena cava fuperior). 

… Denne Huulaares Deeling i tvende Hovedgrene, hvoraf den heire gav 
tvende tilbageførende Halsaarer (venas jugulares) til det heire Ho⸗ 
ved og den tilbageførende Nogleaare (venam fubclaviam) til den hoire 
Arm. Den venſtre gav 

RR, Toende tilbageførende Halsaarer (venas jugulares) til bet Nenfle 
Hoved, og ; 

S. Nogleaaren til den venſtre Arm. 
'T. Cu Deel af den mindre aorta fra det nn og —— Hierte, boor 

tillige fees denne Pulsaares opſtigende Deel og Krumning. 

U. Den høire Pulsaare (Carotis) til det venſtre Hoven, 
X. Den venftre Hoved-Pulsaare til ſamme Hoved, 
V. Den nedfligende mindre aorta. 
2. Negle-Pulsaaren (arteria fubclavia) til den venſtre Arm. 
a. Den venſtre Lunge-Pulsaare (arceria pulmonalia finiftra). 
b. Tubus arteriofus, fem gaaer ind i den mindre aorta. … + 

Den anden Figur vifer Hiertet fra den bagefte og underfte Side — — 
dende med dens Grund eller brede Deel frem ad. | 

A. Den underfte og bagefte Flade af Hiertet. Mig | 
BB. Den høire Hierteſek af det mindre Hierte. Re 

Den venftre Hierteſek af ſamme Hjerte. Bon | 
D. Det mindre og venſtre Hierte. 
E. Den mindre aorta med dens Udgang og Ovfligning, 

"FF, De tvende Hoved⸗Pulsaarer (carotides) til det venlire Boo: 
G. Den nedſtigende Deel af ſamme aorta. | 
H. Megle-Pulsaaren (arteria fubclavia) til-venftre em. É 
II. Den fore Krumning denne aorta giør for at nage den anden ſtore ned: | 

ſtigende aorta, udi hvilfen den indgager. 
KK. Den venfire Cunge-Pulsaare. 
L. Tubus arteriofus b i den forfte Sigur, hois Jude i aorta a fer i 

ſers 

M. Ren venſtre aibeheſetende —— (vena pulmonalis). 
7" 

F: J 

—— 
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NN. Huulaarens Sek (Saccus venæ cavæ). 
O. Den opftigende Huulaare. | 
P. Den højre tilbegeførende Nøgleaare (vena fabclavia dextra). 
Q. De tilbageforende Halsaarer (venæ jugulares) til det heire Hoved, 

RØR. De tilbageførende Hals aarer til det venſtre Hoved. 

S. Den nedſtigende Huulaare (vena cava defcendens). 
T. Den anden og ftørre nedftigende aorta. | 

UU. Hoved⸗Aarerne (carotides) til det heire Hoved. 
OX. En Ring eller Øe, ſom den nedftigende aorta giør, 
. Nøgle-Pulsaaren til den heire Arm. 
Sly: Den hoire Lunge⸗Pulsaare. 

En Tubus arterioſus, ſom ikke kan ſees, men paa det Sted gaaer 
imellem Lunge⸗Pulsaaren og Beqgyndelſen af den nedſtigende aorta. 
… Den høire tilbageførende Lungaare (vena pulmonalis dextra). 

— KØ Den høire Hierteſak af det ſterre og høire Hierte. 
gh Den venftre Hierteſcek af ſamme Hierte. 

- Lungerne vare af den fædvanlige Figur, allene noget flørre, hver af dens 
— ſit eget Luftror (arteria afpera) fom uden Deeling gif til denne Lunge 
” allene, de havde og hver fin egen Arterie og Vene, ſom gif til Hiertet paa 
 forffiellige Steder, Glandula Thymus var naturlig, dog ſtorre end ſom 
| fædvanlig, Diſtributionen af Nerverne var ſaaledes, at begge N ervi vagi 
geleide ocfophagum paa hver Side igiennem diaphragma. De udven: 
dige Intercoſtal⸗ Nerver giorde uden til deres fædvanlige Ganglia og Grene, 

men de indvendige gav ikkun ſmaa ubetydelige Grene, alle 4 Intercoſtal-Ner⸗ 
ver giennemborede endelig Mellemgulvet paa forſkiellige Steder. 

—— Bed Mabningen af Underlivet fandtes 2 færffildte Maver af ſadvanlig 
Figur og forffiellig Storrelſe, hver med ſin egen Mavepibe (oſophagus) og 
hver ſin egen Pylorus og Tolvfinger-Tarm, men førend de kom til den anden 
——— ſtedte de ſammen og formeerte derefter iffun en Tarm-Kanal, 

Dette er foreſtillet i den anden Tabelle , hvorpaa fees begge Ventriculi 
J ulige Sierrelſe. | | 

ii | RRS NERE N 2 ; fund 
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AA. Begge Mavepiber. 
BB. Pylori og Inteftini duodeni yak 
C. Deres Sammenfætning i en Tarmhuulhed. 

Leveren var ſtorre end fædvanlig, dog fun enkelt og — med en 
Galdegang, ſom indborede ſig i det enkelte Duodemum. Det ſtore Omen- 

tum fulgte begge Maver og var for Reſten ſom ſeadvanlig. Men der fandtes 
3 g mindre Omenta, et i den mindre Krumning af hver Mave, og det tredie 

imellem begge Maver, alle 3 ſaavelſom det ſtore Omentum fode fig igiennem i 
den Winslovſke Aabning opblæfe, Ved de evrige Indvolde i Underlivet var 

— aldeles intet ufædvanligt, De fire Intercoſtal⸗ Nerver, ſaavelſom de fire erz 

ver af det 3de War formerede et ſtort ganglion ſemilunare, hooraf, efter IJ 
den almindelige Orden, Plexus bleve i forligt «od 

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

Den tredie Tabelle viſer Skelettet, hvis bedee Hoveder (Fig. I.) vare AM 
af naturlig Dannelfe, undtagen at den indvendige Side var mere flad paa begge, 

… formodentlig af Hovedernes Sammentrykning imod hinanden; den udvendige 

Side var mere conver. Begge Columnæ vertebrarum (Fig. 2.) lige til 
Spidſen af Oſſa coccygis vare af fædvanlig Figur og Gammenfætning ; ud: 

vendig vare Ribbene paa fædvanlig Maade dannede og foreenede med Virvel: 

bene, men indad imellem begge Rygradene vare Udvoxninger ekler Rudimenta 
af Ribbeen, ſom foreenede begge Rygradene tilſammen bagtil. 

Bryſtbenet (Sternum) var meget breedt, og viifte ſtore eg dobbelt 
Osſifications-Puncter; paa Midten af den overſte Deel af Bryftbenet var det | 
tredie Nogle⸗ eller Kravebeen (Clavicula) befæftet, dette gif frem midt imelem 
begge Hals-Virvelbene, og havde et tredie Skulderblad (Fig. 2 a) af ſerdeles 

Dannelſe, fom fad imellem de tvende Rygrade. Dette Sfulderblad havde og 
- fine færdeles MufÉler til ele, alle andre Been vare af den fædvanlige J 
Dannelſe. 

get den findes anatomifÉ beffrevne, 
Kun, 

Bemarkelſer over Misfoftere findes ikke ſielden. J de gode og troever⸗ A | 
dige Skrifter ev henimod 600 tilftæde, men meget fielden ere dog anatomiſfe 
Beſkrivelſer deraf, - da iblant denne Mængde neppe 60, og de fleſte endda mes | 



* 
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gundfkab om den udvortes Dannik af Misfoftere og deres Afbildning 

fones allene at tilfredsflille en unyttig Nysgierrighed, det er heller ikke at nægte, 

at af Misfoſtere ikke kan haves den ſande og udvidede Nytte, ſom af Efterforſk⸗ 

ning og anatomiſt Kundſkab om den beſtandige og fædvanlige Bygning af det 

' menneſkelige Legeme, men det er dog behageligt, at finde Naturens Handlin⸗ 

ger ſelv i fi: ne Afvigelfer beſtemte, ordentlige og paſſende; og iffe ſielden inde- 

bolder anatomiſke Beſkrivelſer af Monſtra, en Sad til Sandhed, ſom al⸗ 

deig af den fædvanlige Legemets Bygning kunde have været udledet. 

Rk Iblant Misfoftere i Almindelighed, ſynes de ſom enten aldeles eller. dog 

| til de Gatydeligfte Deele af Legemet ere dobbelte, .at være de merkverdigſte. Af 

| diſſe, hvoraf omtrent-185 Eſterretninger kan ſamles, fom bære Præg af Sands 

i — ere de almindeligſte, hvor tvende hele Foſtere paa een eller anden Deel 

være fammenvorne, af det Slags har den — Hr. von Haller eſterladt os 
| ven ypperlig Beſkrivelſe. 
| Deer findes af diſſe fuldfommen dobbelte Foſtere næften 70 bemerkede, og 

meerkverdigt er det, at jo mere Monſtra fra dette Slags afvige, jo — 

ere de. 

| 

| Af dem fom har kfn et Bakken, men 2 Hoveder, 2 2 Benfie og 2 > eller 
3 Been, findes 45 anmærfede ; af dem ſom ikkun havde et Hoved, men Lege⸗ 
| met paa adſkillige Maader dobbelt 40; af dem hvor et mindre Fofter var ſam— 

menvoxet med et (tørre fuldkomment 175 og endelig af dem fom med 2 Hoveder 

"iffun havde en Krop og fædvanlige Lemmer 13, og af alle diſſe er næften to tres 
diedeel af det andet Kion. Jeg overganer den Mængde af andre udvortes Van⸗ 
fkabninger paa enfelte Legemets Deele, faa og Forfætninger og Forandringer af 
Indooldene, dobbelt Blere, Moder og Moderifede, af hvilfe ſidſte jeg i 

"Colle&aneis Hafn. har bekiendtgiort nogle. Iligemaade de mange Be: 
| fkrivelſer af vanſkabte Dyr, faa og de ſom allene efter Traditiones ere be— 
fFrevne, og de ſom mere ſyhnes at være anførte til at opoekke Forundring og 

Overtroe, end at ſtadfeſte Sandheden, Iblant de Misfoſtere med 2 Hoveder 
og en Krop, ſom nogenledes ligner dette nu beſkrevne, eller i det mindſte dog 

"har ikkun et Baͤkken, er ifær Beffrivelfer i Auguſtino, Jacobo Ruffio, 

Buchanano, Paræo, Riolano, Bianchi, Schenkio, Brunero, Morris, 
1 Rd Sculteto. ' | 
KR —— 3. . Naar 
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Naar: man fammenligner de anatomiffe BefFrivelfer af flige Vanſfab⸗ 
ninger i Almindelighed, faa finder vi i det Hele, at de ere ſaaledes byggede, 

at hver Deel har en tilſtrekkelig Mængde af Blodkar og Nerver, og flader i fans 
Dan Forbindelfe med det Hele, at intet fattes til Livs og Helbreds muelige Cone 
ſervation. Naar og fliget et Misfofter har levet og voxet i Moderen den hele | 

Tid af Svangerſkabet, fan man med ſtorſte Rimelighed ſſutte, at Livet ogfan 

uden for Moderen efter Fodſelen fan vedblive, — Erfarenhed ftadfæfter og, at 
ſammenvoxne og med betødelige dobbelte Deele forſynede Mis foſtere ikke allene 
har levet, men og har levet ſunde; ja endeel har opnaaet en moden og nogle en Ki i 

bei Alder, — 
Af det Slags hvor et fuldkommen Fofter hår baaret paa et mindre ſom 

var ſammenvoxet ved Bryſtet, finder di merkverdige Exempler i vores Bar- 
tholins anatomiſke Hiſtorier, i Paræo, Columbo, Langio, Beriverio, i 
Borello og Valisnero, i Transaétionibus Philofophicis, i Alis 
N. C., i Aétis Ac. Sc. Parif. m. v. . De flefte af diffe har opnaaet en. | 
moden Alder, nogle har havt færffildte, andre fælfeds Falelfer, nogle ere døde - D 

— 

— — 
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tilſammen; ved andre har det eene Fofter beiydelig overlevet det andet, al 
Af dem hvor 2 fuldfomne Foftere ved Bryftet vare fammengroede og D) 

fom har beholdt Livet, finder vi iblant andre Exempler iRuyifch, i Journal Å 

des Scavans, i Commentariis Litterariis Norimb. ER veriptis a 
Academ. Sc. Parif. É 

Y Journal de Trevoux bliver en Toillinge⸗ Fødning 10 Var som ål 

de Misfoftere fom havde 2 Hoveder og ikkun et Bakken, og ligner vores be⸗ i 
ſkrevne, har adffillige, fom af de forhen citerede Autores ere anmærfede, be⸗ 

holdt Livet og opnaaet en fuldkommen Alder. MartineZ tåler iligemaade om 
en Mand med 2 Hoveder, fom blev baaret — i Madrit for at viſes for I; 
Penge å 

Jeg vil ikke keede det Kongel. Salfkab at — flere Vidnesbyrd, | 
da diffe ere tilfræffelige til at viſe, at de enten aldeles eller dog ved de betyde: I 
ligſte Deele, dobbelte Foftere fan leve og ere almindeligen af Naturen forſy⸗ 
nede med de Organer, ſom nødvendig udfordres til Livets Underholdning. Ikke 

allene ved Menneſkene, men ogfan ben Dyr vifer Naturen den (amme Omhyg⸗ 
gelighed 
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gelighed for Livets Bedligebaldelfe, endog ved de — — Skab⸗ 

ninger. Linné har feet en voren Slange med 2 Hoveder. Gislerius har 
længe født en Skildoade med 2 Hoveder. Buchner fortæller, at Kong Lud- 
vig den XV har ſkudt en Hind med 2 Hoveder; ja Plinius har allerede feet 

en — Tyr med 4 Øine, Slige Misfoftere Fan altſaa leve, om de ikke ved 
en tilftødende Hændelfe bliver Livet berøvet, 

J aldre Tider, da Overtroe og Vankundighed endnu mere beftemte Fol⸗ 
kets Tankemaade Og Handlinger, giorde man fig ingen Umage for at vedlige 

holde flige Misforſteres Liv, men overlod dem til deres egen Skiebne, fors 

… fomte de nødvendige Redningsmidler, og iffe fielden ſelo berøvede dem Livet, 
Dr. Luther yttrede endnu noget af denne Tenkemaade: derfor finde vi den. 

ſtorſte Deel levende Misfoſtere forf i de nyere Tider. Men endſkient vi i 
vore Tider vel iffe fra denne Side have at frygte for flige Foſteres Undergang; 
| fad ev dog en anden og naturlig Aarſag, ſom altid udſetter deres Liv for flov 
Bare, men denne ligger næften allene i Fodſelens Handliugen. Om Bakkenet 
af Moderen cer fuever, eller og ikkun af en maadelig Viide; eller Stillingen 
"af Barnet ev ikke aldeles fordeelagtig eller af. Fodſeleshielperen ikke med megen 
Forſigtighed bliver behandlet, fan ſynes det at være neeſten phyſiſt umueligt, at 
i. et Fofter med 2 fuldkomne Hov:der fan komme levende til Verden, det maae 
venten ved den langvarige Trykning i Moderens Bakken og ifær den overfte 
Aabning omfomme, eller naar ikke begge Hoveder paa engang fan gaae igien⸗ 

' 

nem Baokkenets Aabninger, maae Hals-Virvelbenene af det eene Hoved, efter, 
| og imedens det andet er fremfommet, fan voldſom dreies, at derved Rygmar⸗ 
ven betydelig mage lide; eller og den fremkomne Deel bliver af Jordemoderen 

| faa voldſom trukket, at derved forgarſages Barnets Død, hvilfet fidfte faa me⸗ 
| get mere er at befrygte, ſom ofteſt den ſande e Beffafrenhed af Foſteret ikke tid: 

| lig kan blive opdaget, men ſoedvanlig bliver taget for en naturlig Tvilling-Fodſel. 

Naar derimod Moderens Bælfen i alle fine Dimenfioner og Deele ex af fuld: 
kommen Størrelfe, kan Misfoſtere med 2 fuldkomne Hoveder iffe allene levende 
| fødes uden Konſtens Hielp, men ogſaa naar Fodfels-Handlingen gaaer meget 
laugſomt og begge Hoveder tilfammen indtreder i Bokkenets Aabninger, ved 

KK Hielp —2* og Se Liv derved — Ved det numre : 

det 
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det udvendige Os parietale er brudt, og det er uden Tvivl denne Trykning VÆR | 
fom har foraarfaget Barnets Ded. 

Man har fra de ældfte Tider af ſtrebt at udfiade Aarſagen til Misfos 

flere, og hvorfor den Dannelſe af og til faa betydelig afviger fra den naturlige 
Skabning. Fra de aldſte Tider af har man troet, at Mødrenes Indbildnings⸗ 

kraſt unde have Indflydelſe i Foſterets Danuelfe. JHeliodoro, Sorano, 
Oppiano, Empedocle, Plutarcho, Galeno, Plinio finde vi denne Forkla— 
ting. Denne Hypotheſe, ſom ogſaa iblant de nyere, ifer Malebranche, har 
forfoaret og Haller faa fyndig igiendrevet, er vift nof den almindeligfte, og vil 
altid finde en Støtte i det menneſkelige Hiertes Tilbøielighed til hellere at fæfte i 

Troe til det Meraculoſe og til en Mængde tvetydige Erfaringer, end til at er 
fiende fin Uvidenhed. Iblant den ſtore Mængde Obſervationer, hvor-ftærfe 
Sindsbevægelfer, ſom Skræk, Brede eller Længfel ſtal have givet Anledning 
til adſkillige Vanſkabninger, ere iffe een eeneſte ſom jo i denne Henſeende er ſaa É' 
uvis, at næften intet deraf med nogen Rimelighed fan ſſuttes. De allerflefte 
opdager førft den foregivne Uarfag efter Fedfelen, og det maatte i Sandhed 

være meget ſert, om ide 9 Maaneder af Svangerſkabet ikke fulde være hæns 
det noget, ſom nogenledes funde træffes derhen. Af ſamme Slags er ogſaa 

det Billede, ſom fulde have giver Anledning til det beſtrevne Misfoſter, 
hvorpaa vift ikke var bleven tænkt, om denne Hændelfe iffe var indløbet, — Bi 
feer daglig, at de Fruentimmer, ſom er af den felſomſte og bevægsligfte Sinds⸗ 

og Legems-Forfatning, igiennemgager i alle Perioder af Svangerſkabet de hef- 

tigſte Sindsbevægelfer, uden nogen Indflydelſe paa Foſteret; andre, ſom un⸗ SAM 

der anholdende Indbildning og heftigſte Frygt for at bringe Misfoftere til Wer | 
den, føder funde Bern; vi feer at Planteriget, hvor Sielevirkninger iffe fan 
antages, bringe en Mængde Vanſkabninger frem; og endelig, at i det hele —J 
Dyerige medfødre Bræt, Hareſkaar, Udvoxninger, Pletter, Dreininger, for⸗ 

øget eller formindſket Tal af Deelene, forkeert Leie og andre urigtige Dannel— 
fer forekomme, uden at mindfte Grund dertil er at opdage. Jeg vil af Haller | 
ikke anføre de phnfiologiffe Grunde, hvilfet i det Hele vifer, at Sielens Virk⸗ 

" ninger iffe vel fan give Anledning til Meters i og ifær til 
de dobbelte Foſtere. 

— 4 
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— ne lidet og endnu meget mindre fan man antage, at flige dobbelte 
Foſtere dannes af Levninger af to ſcerſkildte Foſtere, ſom ved en Hændelfe, Tryk⸗ 
ning eller mekaniſke Kræfter paa denne Maade vare vorede ſammen, deres Bog: 
ning er alt for nøjagtig — alt for fuld af guddommelig nat, 
at man kunde troe dette 

Den fande Aarſag til Misfoftere er og vil maafkee altid blive friutt for 
Menneſfene; men faa meget fan vi med Vished ſlutte, at Grundvolden mage 
allene ligge i.de førfte Srtamina af Fofterets Udvikling. i 

Allerede i Hiertet, ſom den forſte levendes Punkt det menneſkelige — 
Sm I fan opdage, maae Grunden være tiltæde, helſt i dobbelte Foftere, da de 
ikkun ere forfynede med et Hjerte, Det ſynes, at Skaberen har faſtſat Spe- 
cies i Naturens Riger, fom aldrig vil forøges eller formindſkes, men i diffe 
Groendſer har han tilladt Afvigelfer i Henſeende til Farven, Storrelſen, Leie, 
Figur m. v., og en agtſom Naturforſker vil ogſaai Vanfſkabninger liende den 

|; —— Finger, 

| Nye Sem, II. 35, — i ERRR ye ugen 
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8 je er vift en ſmigrende Fordeel for en practiſk Læge, ſom belønner til ftørfte i 

Deel den Bekymring og Befværlighed, hvormed han daglig ev omgis 
vet, naar han fan have Leilighed at frelfe et Menneffe fra en nær og vis Død: 
eller naar han fan fætte et Menneſke i den Stand, at unde Livets Lykſalighe⸗ n 
der, ſom ellers maatte være tabte for ham. Chirurgien fynes i den Henfeende 

at have en vis Fortrin for Medicinen; mange hældige dirurgiffe Operationer 

vifer uimodfigelig og næften med en mathematiſk Vished Konſtens Virkſomhed; 
hvorimod Medicinens Virkninger ſynes at være meer fFiulte, og iffe ſielden til 
egnes det Konſten, hvad dog Naturen allene har frembragt. 

Det glæder mig ved denne nærværende Beretning at kunde deelagtighiere J 
det Kongel. Videnſk. Sælffab i den Forneielſe, jeg for nogen Tid har have | 

ved at forffaffe et Barn fit Syn, ſom fra Moders Liv var blind føde til Vere TAL 
den, fom uden Konſtens Hielp, upaatvivlig beftandig, havde maattet være en EA 

af de ypperligſte Sandſers Brug berøvet, og derved have. favnet Kundſkaben 
om alle de Vellyfter og Herligheder i Naturen, hoilke Sfaberen igiennem Sy: MI 
nets Varktoier faa rigeligen udeſer i fornuftige Skabningers Siele. 

Barnet var en Pige fra Alfen, nær ved Sonderborg af Bondeſtanden, 
9 Yar gammel, Hun havde en medfødt Stær paa begge Hinene. Etæren 
var meer hvid end grane, forſynet med mørke Striber, fyntes at være noget | 
indtrykket paa den forrefte Flade, og lovede derfor ikke det lykkeligſte Udfald af HI | 
Operationen. Ved ſtark Lysning funde hun neppe ſkille Lys fra mørk, thi OR | 
pupilla var ſterk ſammentrukken; men ved et meget fvag Lys, fom nærmede I 
fig til Merken, hvorved pupilla var ftærf udvidet, kunde hun noget bedre. 
kiende Lysningen, dog uden at adffille de omkringſtagende Objecter. 

Da Barnets Forældre var fattige, faa var hendes Opdragelfe og Siele⸗ 
Evners erik aldeles forſemt, „og hun allene opvoret under Naturens — 

DUS 
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der. ——— ſom under diſſe Omftændigheder fædvanlig, fontes fun fan 
meget meer, da hende alle de Kundfkaber og Erfaringer, ſom Synet kunde 
tilveiebringe, aldeles manglede. Jeg kunde derfor ikke fuldfommen have den 
Fornoielſe at udvikle Forſkiellen af hendes, Foreſtillinger om de adffillige Ting, 
fom fandtes omkring hende, for at ligne dem med dem, fom Syhet tillige med 

andre Sandſers Hielp forſkaffer os: dog kunde jeg tydelig niærke, at hendes 
andre Sandſers Følelfer var ulige ſkarpere og finere, end andre Menneffers. 

Den mindfte uvandte Lyd giorde hende opmerkſom. — Lydet allene af Uhrets 
Bevagelſe i min Lomme, ſom jeg felv iffe kunde fornemme, tildrog fig hendes 
| Fe Hfom bed og hun ſpurgte hvad det (Fulde betyde, Hendes Folelfe med. 
Fingerne var overmaade neiagtig: ſaa at en enkelt Silketraad, ſom ved nogle 

— Silkeormes Tilfædeværelfe var ved Haanden, for hende var meget 
kiendelig. Naar jeg gav hende tvende Klædeprøver af lige Fiinhed og Stor: 

relſe, kunde hun finde Forſkiel, naar Farven var meget forſkiellig, ſom hvid, 
ſort eller høired, dog uden at kunde beſtemme, hvori Forſkiellen beſtod. 

Det er meget almindelig, og vi feer det ſedvanlig, at ved en eller an⸗ | 
den Sandfes, og ifær: Synets Mangel, de andre Sandſer ved noiagtigere An⸗ 
| vendning og Agtpaagivenhed ſaaledes bliver fFiærpede, at derved Mangeln bli: 
ver mindre folelig. Det er meget naturlig, at vi udvælger den Tettefte Vei at 

i ſamle Kundſkab og Erfaringer paa, og naar Synet viſer os den, faa forſom⸗ 
I mer vi Folelfens, Lugtens eller Horelſens noiagtige Anvendning til dette Hie⸗ meed. De menneffelige Sandſers Brug kunde vift i Henſeende til RedfÉas 
bernes Bygning blive langt fuldkomnere end de almindetig ere, om de beſtan⸗ 
I dig med den mueligfte Flid og Agtpaagisenhed bleve anvendte og svede. - Min 
E Tille Patient funde og giore de fædvanlige og tidt igientagne Forretninger med 
den famme Noiagtighed, ſom om de vare leedte ved Synet. Hun kunde efter 

| Moderens Beretning i deres eget Huus finde Sengen, Bordet m. v., gage i 
| Gaarden, flæde fig af og paa, finde Munden, Næfen, Øinene, den hore 

Taae 20. med den ſamme Neiagtighed ſom om hun kunde ſee. 
Omendſfkiont jeg giorde mig megen Umage, at giøre bende de Fordeele 

røg Behageligheder begribelig, ſom Synet forſkaſſer os, og ſom hun formo⸗ 
dentlig ſelv kunde vente at vinde ved at blive opereret; fan ſyntes hun dog me⸗ 
get ligegyldig derved, og uvillig at underkaſte fig Operationen; ; Allene Over: 

Sa alelſer 



108 C. Om en Cur paa et blindfodt Pigebarn. 

talelſer af hendes Moder, og ofrer om Mad og Driffe, ſom bun elffede, for 

maaede hende dertil, og giorde det, fom derimod Løfter om nye Kleder og 

Pynt ikke unde udvirke, Saa vifter der, hvad alt en gammel Philofoph har” 

lært, at det ev umuelig at være ulykkelig ved Mangeln af det Gode, hoilket 

man ikke kiender, og hvorom man ingen Begreb har. 

| Andre har allerede bemerket tillige med mig, at blind fødte Folkes Dine. ſom 

ofteſt hav en fremmed, ulige og haſtig Bevægelfe, ſ * ſynes ikke faa meget Villien un⸗ 

derkaſtet, ſom ved dem ſom kan ſee. Mufklerne har ved de forſte ikke acquireret den J 

Færdighed og Øvelfe, af vende Oinene med Faſtighed til viſſe Objecta, og af ſamme 

Aarſag ev det, at nyefedte Born pleie at ffeele, indtil de ved Ovelſen og igien⸗ 

tagne Erfaringer lære at vende Hinene lige imod de Objecter, ſom de vil be— 

fragte» Denne Omftændighed var ogſaa ved denne Pige tilftæde, hvilfet giorde 

Operationen meget vanſkelig, ifær da den blev foretaget i en Kielder, under et 

falø Lys, fom ved Refractionen af Solens Straaler blev foraarſaget. Jeg 

troede heller at maatte vælge Depresſionen af Steren, fremfor Cytractionen, da 
Den førfte iblant de mange Ster-Operationer, endog de tynde og ufammenhæns 
gende, jeg har havt Leilighed at giere, alletider for mig: har havt et hældigere 

Udfald, og desuden den nordentlige Bevogelſe af Hiet giorde Extractionen merr 
uſikkert og vanſfelig. Jeg giorde da Operationen med den fædvanlige runde 

Maal efter St. Yves Methode. Paa det venſtre Pie, hvorpaa jeg førft giorde 
Operationen, var Stæren temmelig haard, Kriſtalhinden klar og ingen opac J 

. mucus interftitialis tilſtede, Depresfionen vilde ogſaa have (Feet haftig og 

let, om iffe den Syges Urolighed havde giort den meer vanffelig og beſocerlig. 

En practiſk Læge har ofte Leilighed, ifær ved Udevelſen af Chirurgien, 
at fee hos de Syge hæftige Anfald af Smerter, Angſt, Frygt, Haab, Glæde, — 

Forundriug og Taknemmelighed, men fielden ev den kommet mig for med fans | 
Dan Haftighed, ſom nærmede fig til Raſerie, ſom hos denne Pige, da hun | 
ved Stærens Nedtrykning fif det forſte Glimt af Verden: jeg var ned til at lade 
hende med Magt holde indtil Operationen var endt og Hiet tilbunden, da hun I | 
ogſaa ſnart igien kom til fn forrige rolige Sindsforfatning. Hun bad mig ſelv 1 
at operere hende ogſaa paa det andet Øie, og jeg foiede hende faa meget hellere | 
Deri, da Forældrenes fattige Omftændigher ikke tillod en længe Ophold i Byhen, — 

og den DER lovede ved den ——— at være meer volig, om lige Folelſer ved 

Stærens 
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Sterens Nedtrykning (Fulde — Staren var meget Bled og af — 
melkagtige Slags. Nedtrykningen var derfor ikke muelig, 09 jeg ftræbte kuns 
ved Naalens adſkillige Bevægelfer, vel at deſtruere Kriſtal⸗Kapſeln, for at be— 

fordre Neforbtionen. Hun gav ikke de ſamme Tegn paa Forundring og Glæde 
uilkiende, hvorpaa hun felv ſaavel ſom de narſtaaende vare forbereedte, ſiden 

puppilla under Operationen iffe blev befriet fra det opace Legeme Eſterat 
begge Øine vare forbundne, blev hun ſtrax bragt i Sengen paa et morkt Sted, 

Sinenes Nerver er efter Stær-Operationen i Almindelighed, og iſer ved Blind: 
fødte, faa lidet vandte til lyſe Straalers Indtrykke, at de uden betydelig Fare 

ei kunde taale den. Jeg har ſaavel her ſom udenlands ſeet mange Exempler, 

hvor Operat en iffe har fundet imodſtaae den Fornoielſe eller Forfengelighed, at 
forevife Patienten ſtrax efter. Operationen adffillige Objecta , og derved: paa ens 

I gang tilintetgiort Frugterne" af en mee Red OR: og foraarfaget en. ulægelig 

il Blindhed. ne, 
KE 1 5 Bed Efterſpoegſel, hvorledes det var — hende under —— 
ionen, kunde hun. iffe-giøre anden Oplysning, end at hun havde ſeet en me⸗ 
get ſteerk Klarhed, fom havde bejde ud af-fi ig: ſelo, uden at bun kunde giore 
wueiere Forflaring derom. 

;Tilfældene efter Operationen vare meget gelinde 09 ——— ikkun de 
——— Midler. Eſter ti Dages Forlob aabnede je Hinene ved et maade: 
Higt Lys, og havde den Forneielſe, at fee begge; pupiller forte og klare, ſaavel 
paa det Øie, hvorStæren var faft, ſom ogfaa paa det, hvor den var flydende. 
Erfaringen har ofte lært mig, at ogſaa flydende Stærer fan hældig opereres med 
Maden, iffe ved Nedtrykning, ſom under diffe Omftændigheder er umuelig, 

men ved en ſteerk Diſſolution af Kriſtal-Capſeln og Bevægelfen af den flydende 
Stoer: da ſom ofteft Stæren ved de indſugende Aarer bliver optaget; jeg ſiger 
ſom ofteſt, og ikke alletider, thi Syftema reſorbens er ikke ved alle af lige 

Virkſomhed, ei heller er en Operation alletider tilſtrokkelig til at foraarſage dens 
RR jeg har adffillige Gange ved Melfftæren igientaget Operationen 3 Gange i4 
Uger, naar Tilfældene ås tilladt det, og har endelig tenllerete at befordre dens 
i Zudſugains. id MEE 
KH: Min lille Patient kom ved SAutened Aubning — i — Agitation, 
fm under — ks var derfor nødt til haſtig at lukke dem, og ſiden 

ha | 23 es g 
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daglig at aabne dem noget, forſt ved ct fvagt Lys og en meget Fort Tid, og 
føden længere og ved et ſterkere Lys. Tre Uger efter Operationen funde hun 
være med ubedæffede Dine, og uden alt for heftige Sindsbevagelſer taale de 
mange Indtryk, fom denne nye Sands og” de mange fremmede SP unge 
af de Objecter ſom var omkring hende gav Anledning til. 

Jeg vil iffe keede Salſkabet med en vidtleftg Fortælning af fmen Om 
ſtendigheder, fom for mig dog iffe var ubehagelig at anmærfe, men aflene til 

feie nogle almindelige Anmærkninger, ſom funde endog være mærkværdig for 
en Naturforffer, og ſom tildeels Fommer overeens med de fane bekiendte Au: 
mærfninger om Forholden af Synet ved blindfedte Folk, fol er — til denne 
Sandſes Brug. 

Legemer, ſom er omkring os, gior en ganffe anden Foreſtilling i i Sie⸗ 
len, naar vi underſoger dem ved Folelſen, end naar vi feer dem. . De Ting, 

fom min lille Patient var vandt til at have daglig i Hænderne, ſyntes hende al Å | 
deles ubefiendte naar hun ſaage dem, ſom for Cr. en Nøgle, hun pleiede af 

have i Lommen, en lille Pengebeffe, hendes Klæder m. v., efterat hun havde ” | 
feet dem, maatte hun forſt føle Dem, og da forſt, efterat have brugt begge 
Sandſer, lærte hun at kiende dem; naar jeg gav hende en Kugle, og Tod hende | 
førft føle og fiden fee dem, var fun ikke i Stand til at kunde Fille det runde | 
Legeme fra det kantede ved Synet allene, førend hun ſage og følede dem tillige 
Ligeſaa fremmed var hende Diſtancerne, langt fra værende Ting, ſom Huſene JE 

pag den anden Side af Gaden, troede hun at være faa nær hende, at hun kunde J 
tage dem med Hænderne; naar hun vilde tage noget med Hænderne, rakte hun 
vel derefter i en direct Linie, dog altid enten for nær ved Øinene eller for lange " 

derfraz jeg unde dog iffe mærke at hun havde denne Foreftilling, åt de frem⸗ 
mede Legemer var faa nær ved Hinene, ligeſom de var i contact fammen, ſom 
i den af Chefelden i Philofophical Transactioner anførte Obſervation 
om en Blindfødt, ſom ved Operationen havde faaet Synet, er onmærfet: men | 
naar hun (Fulde rekke efter noget, ſkeete det beftandig i nogen Diftance fra Oinene. DSE 

Farvernes Forffiel fane hun ifær med megen Forneielſe og Forundring, i) 
og fontes at have havt langt andre Foreſtillinger derom, førend hun kunde ſee 

dem. Man gao fig engang megen Umage åt give en Blindſedt en Idee om 
Forverne; han begreb med hans Forſtand den hele Lære om Loſet og Farverne 

men 
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en høirød Farve, troede han at funde ligne den beſt med Lyden af en Trompete. 
Saa vift ev det, at Synet beſtager i en Samling af Erfaringer, ſom ved Øiets 
I Bærftøier bliver Sieleh communicerede, og af vi maae lære at er ligeſom vi 
laere at tale, —- 
J Min Patient vidfte, førend hun fig Et hvilfet der var øverft og 
nederſt, at det førfte vendte til hendes Hoved, og det fidfte til Fødderne, men 
| jeg kunde ikke mærfe, at hun face Objecterne omvendt; naar jeg gav hende en 
… liden Stof med. en. Guldknap, og bad hende at ræffe efter det klare Sted, reek⸗ 
kede hun op eller ned ad, ligeſom den var vendt. til, og ligeſaa forholdt det fig. 
i ed andre flige Forſog, faa at. det ikke ſynes efter diſſe Experimenter, at de ud⸗ 
vortes Legemers Figur. bliver i en omvendt Stilling igiennem Hiets Vorbteier 
Sielen communicerede. | 
| Alle Erfaringer om blindfødte Folk, ſom er kommet til deres Syn, kom⸗ 
"mer overeens deri, at Lyſet, klare, glimrende, glatte, regulaire Legemer og 
de lyſe Farver, har kommet dem mere behagelig og ſmukke for, fom de imod⸗ 

| ſatte, og det famme obferverede jeg ogſaa ved denne Pige, 
Saa fremmed Verden var for hende førend hun fik Synet, faa baftig 

i ſyntes hun at blive bekiendt med den, i at bedømme Diſtancerne, Farverne. og 
| "Figuren af Legemetriet i de fane Dage bun opholdte fig hev efterat Hinene var 
I dabnede paa "hende, kunde jeg daglig kiende Sporerne paa forøget Kundſkab. 
i En alt fot ſterk Brug af hendes nye Sands, fom jeg ved de alvorligfte Fore⸗ 
| ſtillinger ikke kunde afværge, tildrog hende en Tet Diébetændelfe, ſom dog iffe 

| funde fraholde hende at efterkomme den Længfel hun havde at komme hiem. Hun 
| Teifte 5 3 Uger eſter Operationen lykkelig og fornøiet med Skibsleilighed til fin Fo⸗ 

3 

| men da man efter af anvendt glid fpurgte ham, hvormed han vel vilde ligne 
i 

; 

i "hår givet mig "den g —— Beg ng om hendes —— Syn, og Dk 
i des Erklendiighed. — 

mine Elever var tilftæde ved Operationen, og mine Colleger de Herrer Profeſſo⸗ 
tes KOLLER og Tode — ſeet me ry førend hun forlod Byen. - 

— Al 
— — 

2 

Den nu værende Regiments: Feldffiær Piccardi, og ad ffillige ante af 

J 

dbren Og adſeillige mundtlige Efterretninger og tilſendte Landets Producter 
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Om den Tilvert, Forbedring og Rytte 
fom NS FORE: 

gedſelsvidenſtaben har —— i Danmark 

ved 

zedſels— Hoſpitalets Stiftelfe 
i Qiobenhavn 

— i Videnſkabernes Sælffab den ode Februatii izer 

af 

Matthias Saxtorphu | kh 

SR; blant de mange fortreffelige ——— ſom — vor — "Titus al 
AN deres Oprindelſe, og foreviger den milde Friderich den Steg Minde, GE | 

Fodſelhuſets Indretning i Friderichs Hoſpital ikke en af de ringeſee. 

¶Denne ypperlige Sfiftelfes Beffaffenfed, Judretning og Notte ſtot være 
Formaalet for denne Afhandling, iffe allene for ſaavidt den er vordiget det Kone D| 

gelige Navn, men mere formedelſt den faderlige Omhue, ſom den ommeſte Al! 
Konge viifte ved dette Huſes Stiftelſe imod utallige forladte og ulykkelige Modre. i» | 

Diſſe, ſom af Skamfuldhed og Forhaanelſe over deres hemmelige Svangerffab | 
tit bragtes til den Hoide af Fortvivlelſe, at de i Steden for at angre deres. Feil, fl 
forglemte Gud, dem ſelv og deres Pligter, lagte mordiffe Hænder paa: bereg HL 
uſkyldige Foſtre, henflengte dem i Gravene, dræbte dem ſaaſnart de. Com for. 
Lyſet, eller lenligen qvalte dem; forend de endnu. forlode Moderens Skied, fine Å | 

" de her en Tilflugt i deres ſmertelige Tilſtand, og undgaane den farlige Briftellee —4 
at fkiule deres Banere ved at berøve den Spade ſit Liv. 

| Fodſels⸗ Videnſkaben ſkylder og denne majeftætiffe Anſtalt Mn" n renee 

og Flor i diffe Riger, Fra den Tid af det prægtige Fodſelshuus blev ſtiſtet 5 
DE k Sviberiote 
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af 

i Friderichs —— tog Videnſkaben fie Sade iblant og Danſke, og Stiſtel⸗ 

ſen blev ikke allene en Tilflugt for hemmelig beſpangrede Modre, men tillige en 
å offentlig Skole, ”hvort Fodfelsbielpere undervifss, dannes og oplæres. Ei 

allene de anſeeligſte blant de danffe Læger, til hvis Omſorg de hoieſte Perſoners 

Sundhed og Liv er anbetroet; men endog de ſom ſkal udbrede Videnſkaben over 
hele Landet, og andre ſom daglig udſtreekke deres hielperige Hænder til dem der 

ſukke under Fedſelsaaget, i Fare for af omfomme i der Hieblik, de venter at 
berige. Staten med Borgere, takke allerede denne ypperlige Stiftelfe for den 
Lærdom og Hvelſe, hvormed de redde diffe Staten faa vigtige Liv fra den grus 

ſomme Ødelæggelfe, ſom fordum res tøileløfe ——— eller Natu⸗ 
rens ublide Skiebne truede dem med, 

Uforglemmelige Alder! ſom vidner om vigtig en Se Ops 
I fomft og Fremgang i vort Fædreneland, om faa for en Stifters Velgierning 
I og Viisdom, der under ſamme Tag vifer Kongelig Medlidenhed mod SÉrebe- 

I lige, Tilflugtsſted for — og majeftærife —— for Fodſels-Viden⸗ 
fkaben. 

| Lenge nok — de une Setdetige Deel af — — overlade : 

Fruentimret allene til Udevelſe, lage indhyllet i i Morke, paa mandlig Hielp og 
Underſtottelſe, ved hvilfen den kunne renſes fra qvindelige Fordomme; thi 
igiennem de flefte Tidsaldre har Fedſelshielpen allene været det andet Kien fore 
beholden; og Jordemoder-Forretninger og Handlinger fan med Vished antas 
| ges at være ligeſaa gamle, ſom det mienneffelige Kions Forplantelſe; endſkient 

| de førte Forretninger deri have uden Tvivl været de allerſimpleſte, ſom eee 
"Fan ne fig af Konſt eller Biden(Fab, 

| Det ev fra utgnkelige Tider af, at Fedſelshielpen 5 bar været Feuentimtet 
| allene overdraget; enten en ſterre Omhed og Medlidenhed, ſom den eene af 
Ovxindekionnet formodes at have for det andet, eller dets Und ſeelſe ſor Mand⸗ 
FE folk, eller en tiltroet Erfaring har været Aarſag til, at det eene Fruentimmer 

har beftandig hiulpet det andet i Fedfelen, indtil omſider nogle af de meeft ev; 
farne opofrede fig ganſke til at udøve Denne Forretning, og ir i Beſynderlighed 
id Allen af Jordemedre. 

Nye Saml. IL 3, ED ER De 
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De hebræiffe Jordemødre ere de aldſte 2) vi have nogen Efterretning 
oms thi Moſes taler om en Jordemoder, ſom forlefte Rachel, Jacobs Hu: 

ſtrue 6), om en anden ſom betiente Thamar med Tvillinger, eg bandt et 
rødt Baand om Haanden af den eene Broder Serak c); foruden tvende gud: 
frygtige ægyptiffe Jordemødre Siphra og Pua, hvilke ikke adlydte — 9 
da han haardeligen havde befalet at dræbe alle nyefødte jodiſte Sonner d). 

Hos Giræferne har Fruentimrene, ligeſom de udøvede Legekonſten brat 
deres eget Kion, ogſaa udøvet Fødfelshielpen. — Plinius fortæller os ifær om 
Olympias Thebana e), at hun vidfte Legedomme i Fruentimmer-Svaghe⸗ 
der og Fødflerne; ligeledes om Sotira og Salpe f) fom har ſkrevet om Mid: 
[er til at befordre Misfedſler med. Aetius nævner en Afpafia g), ſom de⸗ 
fad Midler til at curere Fruentimmer: og Borne⸗Sygdomme, vidſte at pleie 
foangre Fruentimre, hielpe i haarde Fedſler, og i ſaadanne hvor — var 
udſkaaret ). 

timret at ove noget af Legekonſten. Da de fornemme Fruentimre nu. hellere 
ville døe, end lade dem betiene ved Mandfolk, faa bevægedes en ung Athenien⸗ 

ferinde til at forklæde fig, for at lære Læges og Jordemoder-Kouſten. Nogen 
Tid derefter erfarede man, at denne var den eeneſte Læge, ſom Barſelkoner be⸗ 

tiente fig af, hvilket oppakte Mistanke. Man bragte denne forflædte Læge for 

den areopagitiffe Domſtoel, og Agndoice (faa var hendes Navn) blev kiendt 
for det hun var: Hun tilftod da, at Medlidenhed over hendes Kion, ſom nødig 
ville bruge Mandfolf i dette Tilfælde, havde overtalt bende til ſaadant Foreta⸗ 

- 

n) Hos Sjebræerne bliver overalt talt om Jordemodre, og mn ev et windeligt li 

Navn, fom betyder en Fedſelshielper inde. 
b) Iſte Moeſe Bog 35 Cay. 17-v, 

c) 1fte Moſe Bog 33 Cap. 27 v. — 
d) 2den Meſe Boge1 Cap. 15 ve 

se) Plin, Hiſt. nat, Lib. XX Cap, 21. 
f) Lib. XXVI Cap, 19 & 7. 
g) Aetius Lib. XVI Cap, 12-13-25: 
8 Le Clere. Hift, de la Med. Second. Part. Liv, III Chap. XIII. 

Ahenienſerne havde efter Hyeini Beretning en Bov, fom (tiden Fruens 

gende, ] 



| | 

S Om Fodſels Hoſpitalets Stiftelſe. en 115 

gende, hoilket bevægede Athenienſerne pE etage Fodfelshiefpen til Fruen⸗ 
timret nere 

At Fruentimmer har udevet ſamme Konſt hos fee vi af Plauti 
| og Terenti Comedier; men ligeſom diſſe Fruentimre i Beſynderlighed gav 

fig af med Fodſelshielpen, ſaaledes udøvede de ogſaa iblant Grekerne og Ros 
merne Lægefonften i Almindelighed. Grakerne gav dem Naon af HOLT PIVAL, 
fom foarede fil det latinſte Navn obftetrices 5: Medicæ ), hvilfer 603 
de gamle Surifter have aid været Synonima. Ulpianus /) fortæller derfor, 
at 5 obftetrices, det er Medicæ, bleve altid befalede at underſoge Under⸗ 

livet, naar nogen mistenktes for Svangerſtab. Diſſe Hielperinder behandlede 
alle de Sygdomme, ſom i Beſynderlighed Børn og deres eget Sion vare un⸗ 

derkaſtede. De helbredede hyſteriſke Tilfælde eller Moderſyge, vidfte Midler 
| til at giore Koner ufrugtbare, og til at befordre Aborteringer 777), udøvede til⸗ 

lige medicinam cosmeticam, eller den Konſt ar vedligeholde Reenlighe⸗ 
den og Skienheden, hvilket Titlétne: af Cleopatræ og Elephantis Skrifter 

om Fruentimmer⸗Sygdomme bevidne 77); derfor fortæller Plinius 0) os, at 
BK endfFiont deres Curer ſteete meeſt ved overtroiffe Midler, Amuletter og deſlige, 
ſaa bleve de dag anſeete med Hoiagtelſe og udmærkede med Wrestitler, havde 
| Ret til at tage det overſte Sade ved alle Forlobelſer, og bleve neſt Lægerne agtede 
og ærede af alle 

"Som det Grækerne og Romerne, faaledes gif det ſiden det hele fydli ge 
Eguropa hvorhen Konſter og Videnſkaber ſiden udbreedte ſig. Fruentimret 
beſkieſtigede fig overale med Fruentimmer- Sygdomme,- hvilfer tydelig indſees 
baade af Hiftorierne og de Navne 9) ſom forffiellige Nationer have givet de. 
— — — Jordemoder⸗Gierninger; faa man — Aarſag har 

P — 

Vid, le Clerc, Hil, de la Med, Part, 2. Lib. M1 Cap, 13 
: — Le Clerc. Hift. de is Med, "P. 135 fecond, Part, 

ke: Det fteete allene for at haarde Fodſler 
n) Vid. Gal. de compoſ. Medic. local. Lib. 1. Cap, 1-8. Lib. 4. Cap, rå Aetius 

Lib. IL Cap, 3-9-14. Libr, VIII Cap, 6. 
0) Plin, Libr, 28, Cap. 7. 

AR p) Jordemodre paa danſk far ikke Navn af at jorde eller befordre til Jorden, men 
af at giorde: derfore har deres egentlige Navn værst Giorde⸗ Mødre, fordi de 

; omg” 
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til af tvivle om, At overalt i de. ml Tider Fruentimmerne jo tllfBe haver 
hiulpet i Fodſlerue. 

Bi kunne med lige Ret antage, at ſamme Konſt i den norbi: gere Deel 

af Europa og iblant de Danſke er bleven forrettet ved Fruentimret, hvilket 
Norden har i de aldſte Tider næften allene udovet Legekonſten, figefom hos Oræs" 

kerne og Romerne, og derfor formodentlig ogſaa Jordemoder-Konſten. 
. Det ſkal være hoiſt rart i vores orden, den hele hedenſke Alder igien— 
nem, og endnu en rum Tid efter, at finde Exempler paa, at nogen Mandeperſon 
har lagt Haand. derpaa, uden maaffee i ct eller andet ganſke enkelt Tilfælde, 
hvor Fruentimmer⸗Hielp ikke kunde haves. Og i Henſigt til de andre Lægefone ⸗ 
ſtens Deele giver Hiftorien endog faadan en Mangde af Exempler, at man flet | 
ikke tør fengte at tage Feil ved at regne Legekonſten iblant de Kundfraber, form 
fornemmelig hørte til Fruentimmerets Fag. Saaledes regnes det iblant de 
adffillige Konſter, hvori Ingigerd, - Kong Hergeirs Datter af Holmgard 
var faa meget færdig, at hun var en Meſter i at læge alle Sygdomme 7). Gaa: 
ledes legede Grimrid den norſte Herre Grimm Lodin Kinn, da han var 
bleven farligen faaret 7) En gammel Kone lægede Afgrim de Gaar han 
havde faaet af Hallſteins Folk, da han havde angrebet ham 5); ogThorrid I 

Thungeradds Datter ligeledes Gedlaug denRige og Thorfinn, dade havde 
—fiæmpet om Rodemels Gaard og Grund ). Alfgerd i Mule Syfjel i 

Island i det rode Aarhundrede havde ei allene formedelſt denne fin Konſt er⸗ — 
hyoervet fig et vedvarende Tilnavn af Læge (Læknir) hvilfet Ord er fælles for 
"begge Kion i Sproget; men aflagde og en ikke ubetydelig Prøve derpaa ved af 
læge Grim Droplaugs Sen, da ban var bleven farligen ſaaret 7). Gas 
dant et Navn havde og Hludeghan Starkads Datter paa Sonderlandet fans 

meſteds 

omgyrtede de Fodende Underlivet, men ſiden ved Ordets Misbrug ere de farer: 

Jordemsdre. Seges femmes paa franſt. Hebamme eller Wehemutter de - 
Tydſte. Midwife paa engelſt. Jorde Gummor pan ſvenſt ꝛc. 

g) Halfdans Eyſteinſſons Saga hes Biérner Cap, 7, p. 15, 
” Saga af Grim Lodenkinn Cap, 2, ! 

Islands Landnama-Bok Ed, Havn, p, 245 : . - 
ibid, 70 — 

FÅ Droplaugor fona rr XI ce: : | — 
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meſteds ſidſt dø famme Aarhundrede for fin Indſigt og Hoelſe i — 
forhvervet fig x), ligeſom hun og lykkelig helbredede Thorgeir 04 Starkad 
de Saar, de havde faaet ved at angribe Gunner af Hlydarende ). Det 
blev for vidtløftige og keedſomt tillige at famile alle Exempler; men det fortiener 

dog at nævnes, at vor Snorro giver ikke utydelig tilkiende, at den ſom iblant 

andre fornemmelig flod for at forbinde og behandle de Saarede efter Slaget 
paa Suikkleſtad, var juſt et Fruentiumer; ja der meldes endog, at hun havde 

giort et Slags Dei af Løg og andre Urter, ſom hun lod de Saarede ſynke, for 
K at forſege ved den Lugt, ſom Saarene derpaa gav fra fig, «om de havde Huul⸗ 

faar" Hun havde og en Spandetang, hvormed blant andet den Piil, form 
Skalden Thormod var bleven faaret af, blev udtrukken, faa at det ev fluts 

I teligt, at bun ogſaa har havt andre Inſtrumenter 2). Med et Ord, naar jeg 
ſoreſtiller mig de adffillige meget betydelige Saar og Skade, ſom Hifiorien hiſt 

I og her melder at være: bleven lykkeligen lægt af diffe Fruentimmer, faa ſynes 
| jeg iffe at kunde med Grund giøre mig faa ringe Tanfer om deres Konſt ſom 
I Reenhielm har giort 2); ſtiont mig ikke ev ubekiendt, at der ogſaa haver 
I været nogle iblant dem ligefan overtroiffe, ſom den befiendte Thordis Spaa—⸗ 
FE fone i Island, der raadede Thorvard, da han ſogte hos hende Lægedom 
| for hans. Saar, at giore i dets Sted et Offer til de Alfer eller Genier, ſom 
I hun foregav at have deres Ophold i en Hei i Nærheden 6). . Saxo fortæller 
| 08 c), at Song Haqvins Datter cureerte den danffe Konge Hading, og i 
| Hromundi Greipii Hiſtorie d) fortælles om Svanhvit, Song Olufs 
Soſter i Garderife, at hun ſammenſyede Hramundi Underlig, og ſendte 

I ham ſiden ben til en klog Bondekone Hagali for at helbredes, - Da Be nordiſke 
Fruentimre har været faa øvede i chirurgiffe Forretninger, faa mage man troe, 

at de — ikke mage EN været —— i den Deel af Chirurgien og Lægefon- 

MD 3. | ften, 

x) Nilo Sago, Kisbenh. Opl. 57 ER p. 89. | : ) 
4) ibid, Cap, 63 p. 98, 

2) Snorro af Peringfcholds Oplag Tom, I, p. 803, 804, 
4) Not. ad Thorfteinii Vikingii vitam p. 98, : 
) Kormaks Saga, 
ey Saxo bib 7, | 
d) Cap, 8, 
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ſten, ſom angik deres eget Kions Sygdomme eller Fodſels-Tilfolde. Vi finde 
endog at Bryndhild, Kong Budli Datter e), i ſerdeles Riim lærte digur · 
dum Fofnisbane den medicinffe Brug af Runeſkriſtet til at forloſe Barſel—⸗ 
konerne med, og til at anraabe Gudinderne, hvilfet tilkiendegiver, at diffe A j 

Fruentimmer-Lægerinder har iffe været ubekymrede om, eller efterlade de Mid 

ler, ſom de agtede nyttige for Fodende. Førend i de feenefte Tider beretter 
Hiſtorierne os heller iffe noget om fægernes udøvende Konft eller — — 
hed i Fodfels-Tilfælde. 

Ferſt i Henrich den ades Tid begyndte de fronſke Fruentimmer at — É | 
betroe fig til Mandfolk, ſom Fødfelsbiclpere, hvoraf Guillemeau, bemeldte "| 

me Chirurgus 5), ſkal have været den allerforſte. Dog iffun meget ſiel⸗ 
en føgte Damerne endnu Hielp hos Mandkionnet i Foedſlerne, og denne Konſt 
id allene udøvet af Jordemødre indtil i Ludvig den 14des Tid, da omſider (| 

Julien Clement, Chirurgus hos Mad. ”Valiere, kom hende til Hielp i en 
naturlig Fodſel, og derefter i alle de øvrige. Fra den Tid af begyndte Prins ul 
cefferne og Damerne i Frankrig at lade fig betiene af Læger eller ſaa kaldte Ae 
coucheurs. Det kom ſiden efter, endſkiont ilkun langſomt, i Brug i andre 

Lande, i Engelland, Holland, i Tydſkland og omſider i Danmark; ſaa at mi AA 

omſtunder udeves for det meeſte denne Konft i Engelland og Frankrig ved Mand⸗ 

folk, og ikkun den ringeſte Deel af Almuen betiene fi g i diffe flore Stæder af 
Fruentimmer. 

Det danſke — Navn, ſom diſſe beriger efter deres Tore 
retninger med at omfvøbe og omgyrte Barſelkonerne ved Fodflerne har bekom⸗ 9 

met, og egentligen burde kaldes Giorde⸗Modre g), pæger efter Ordets Op: | 

rindelfe derhen, at Koner eller Mødre har været det Kion, ſom efter andre Na⸗ 

tioners Skik allerforſt beſtyrede FedſelsForretningerne i Danmark. 
Imidlertid fan man meget let foreſtille ſig, at Fruentimmer—⸗ Forretnin⸗ i 

gerne har iffe været meget mlelig ide ſorſte Tiders men at deres Crfarens ⸗ 
hed. I 

e) Hiftor. Volſung Cap, me 
f) Han døde 1609. 
g) Man finder og at de i de gamle nordiffe Hiſtorier ere kaldte Lette: Koner 2: fetteride: 

eller lindrende Koner, ligeledes Yferſete⸗Koner d: hos⸗ eller — Sontiej 

ligeledes Lys; Mødre, fordi de bragte — frem for Lyſet. 

/ 
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| hed har været heel —— og uvis, ſaa leenge de endnu ingen vet anatomiſß 
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| Kundffab kunde have om Fedſels⸗ Deelenes — og den —— Heco⸗ 
nomie i Legemet. 
| Fedflernes ulige Forhold bar dog alligevel underkaſt et de Fodende mang⸗ 
J Beſveerligheder, i hvilfe diſſe Hielperinder af ovenanførte Aarſager nøde 
vendig har været ukyndige; veuteligen ere de derved blevne nodſagede til at 

ſporge Raad, og føge deres Tilflugt i ubekiendte og ſarlige Sygdomme hos 2æs 

gerne, ſom formedelſt deres tiltagende Indſigter, fornemlig i Anatomien og 
Ehirurgien, har fundet veiledet Dent til at udfinde de begvemmefte Midler imod 

: " Bovretninger — 

i ” Saaledes har Hippocrates, fom Fader for ——— været den forſte 
| Læge, hvis Regler og Grundfætninger til Fodſels-Videnſkabens Udevelſe ere 

I og befiendtgiorte, og ſkriftligen efterladte — han afhandlede i fire Bøger denne 
8 Deel af Legekonſten 5), erklærede de Fedſler for lette og naturlige, hvor Hos 
vedet af Barnet kom førft, og alle de for haarde, hvor Barnet laae (firs eller 
| kom frem med Fodderne. 

J alle haarde Fødfler raadte han derfor at tilbageſkyde den — 
for at ſtille Garnet igien paa Hovedet, og til den Ende fod Konen om: 

og tilbage nogle Gange, til Foſterets Leie blev forandret. Kunde Barnet ikke far 
des, naar Hovedet laae frem, tilraadte 7) han at aabne Hevedet ved en tiden 

i ſig frem, og kunde iffe tilbageffydes, faa maatte det afſtires — en krum 

| Knio, og Hovedet derefter nedfores Å), 
| Alt for troligen og næften indtil —— Seeulo har mange endnu efter: 
j "fulgt denne rem Lardom, og fortplantet den ved Jordemedernes kon⸗ 

) — T. de —— pueror, 2. de morbis mulier. 3. de exſectione —— mor- 
"tui. 4. de ſuperfoetatione. 

3) Hipp: Lib, 1. de morb, mulier- 
Å k) Hipp. CAP: de ene & exſectione — 

Deel, 
navB yſtet binde faſt til Sengebunden, for ved tvende Hielpere at ſkumples frem 

"Kniv og knuſe det med et ſammenklemmende Inſtrument, og fiden træffe Det 

"ud med en Knibtang. — Derſom Haanden eller Foden af et døde Barn bød 

J ln — — 

ſlige energi Eee, uden maaſkee EADEa felv at have 08e Haand paa 
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flige Udovelſe til Efterkommerne. — Eſter ham har Celſus, ſom ledede ved . 
Tiberii Tider, lagt Grundvolden til de unaturlige Fodflers Behandling, i 
Det han lærte 08 at aabne Moderen, og udtreekke forkeerte Born ved Fødderne Z)s 
hvilfet var een af de ypperligſte Opfindelfer i denne Videnſkab, ſom i de uhæls 
Dige Fodſler er bleven anpriiſt indtil denne Dag, Ubiſt er det alligevel, hvor— 
vidt diffe tvende Skribentere har felv givet fig af med at udeve Fedſelshielpen, R 
eller om de allene have opholdt fig med at give Fruentimmer-Lægerinderne Raad 
og Regler, hvorledes Forretningerne i haarde Tilfælde (Fulde foretages. — 
Rimeligt er det, at denne Konſt har været Fruentimret længe anbetroet til Uds SAA 
øvelfe; i det mindfte indtil diſſe Mænds Tider veed vi intet om Mandfollenes 

Hielp at ſige; og det har uden Tvivl været Aarſag til, at denne Bidenffab har 1 | 
været. ſaa lenge ufuldkommen, og faa meget langſom, frem for de gvrige Delle 

af Lægefonften, er kommen til fin Flor og Anſeelſe. — Man fan med flørre 
Vished troe, at Paulus Ægineta, fom levede i det 7de Marhundrede, har 

felv lagt Haand paa Arbeidet, og udøvet denne Konſt; derfor fortæller Her | 
belot og, at han af Orientalerne fif det Tilnavn af Fodſelshielper ohſtetri. 
tius 74), fordi han underrettede Jordemødrene om Fruentimmer—⸗ Sygdommene et 
og Fodſelshielpen, ſom han vat ved Erfarenhed og Øvelfe vel bekiendt med. 

Ligeſom Lægernes Kundſkab i Medicinen fra fans Tid af udbreedte fig 
mere og mere, blev ogſaa Fedſels⸗-Videnſkaben efterhaanden ved deres Erfarin⸗ | 
ger beriget med nye og vittige Opfindelſer. — Uden af opregne hvad foruden J 
Vieira Celſus, Ægineta og andre Skribentere, fom Galenus, 

tius, Philomenus, Avicenna, Albucafis og flere til Fodſels-Viden⸗ 
ſkaben har optegnet, veed jeg fra Celh Tider af ingen ſtorre Forbedring, end || 

den fom Rueff, en Tydſker, fremkem med i det 15de Aarhundrede: thi de 
mange Forandringer, ſom i den Mellemtid ere foregaaede formedelf de beftans 

dige Krige, ſom nordiffe og aftatiffe Folfeflags Udvandringer forte med ſig, 
har giort at denne vimeligen med de andre Videnſkabers Hiftorier ere blevne | 
efterladte i Merke, eller maaſkee heller iffe under Fruentimrets vedvarende Be⸗ Hi 

— har været mærkelig nok at anfore; men denne Rueff ev det, ſom neſt 
Cellum 

9) Cell, de Medie. Tb. 7. 
m) Haller Bibl, chirurg. Tit. 1. p, 108- 
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Celſum —— Jordemoder⸗ Videnſkaben med den ſtoerſte Obfindelſe af et 
laugt og flade Inſtrument, ſom blev faldet Tangen, hoilket tiente til ar uds" 
træffe Bern, i Steden for de gruſomme ſkarpe og ſkicerende Redſkaber, ſom 

ſforbhen fra Hippocrate og hans Efterfølgere -af vare brugte. Og mon ikke 

denne Tang hav givet Den førfe Anledning til Engelleendernes, de Franſkes, 

| 

| 

J 
RÅ 
J 

Tydſkes og Danſkes forbedrede Inſtrumenter, ſom under famme Navn nu brus 
h ges fil at udføre levende Børn i forſkiellige haarde og tunge Fodſler. 

"Efter faa lykkelige Opfindelſer og Konſtens jevnlig tiltagende Forbedring, 
| fe Jordemedrene ſtorre Kundſkab ved Lægernes Underoiisning og de anlagte 
— Skoler. 

Legerne indſage let, at den blotte Theorie var utilſtrekkelig til at danne 
i gode Sordemødre, og anvendte derfor de kraftigſte Foreſtillinger til at oprette 
Fedſelshuſe i adffillige ſtore Stæder, ſom fFulle tiene til practiffe Hoelſer i deb 
ſels⸗ Videnſkaben. 

Under Ludvig den XIV, Konge i Frankrig, blev ſo zavidt bekiendt, 
den ferſte Anſtalt giort dertil i Hotel Dieu, hvor der blev indremmet færdes 
les Varelſer til Barſelkoner, paa det at Jordemødre ſaavelſom Chirurgi kunne 
| fane OHOvelſe og Erfarenhed i denne Videnſkab. — "Denne Stiftelſe, fom er 
den førfte i fit Slags, tog fin Begyndelſe ved Enden af det 16de Aarhundrede 2 
i il Paræi Tider, og har ſiden vedvaret indtil denne Dag, 

De Franſkes Exempler bleve efterfulgte af Engellænderne, hos hvilke 
Lagekonſten ifær efter de medicinſke Collegiers Stiftelſe i London var bragt til 
ſtor Anſeelſe: de oprettede ligeledes i London og Edinborg Fodſelshuſe, hvilfe 
| "tillige med det i Strasborg, fom af Horigheden blev oprettet 77), vare i lang 

| Sid de fornenimefte Soler for. denne Videnſkab, der beføgtes af dtemttede fra 
i alle Verdens Egne 

Fodſels⸗ ;Bidenffaben fan ei roſe ſig af bedre Skiebne i Danmark, ſaa 
I den holdtes hemmelig iblant Jordemødrene, og førend offentlige Skoler 
I til Underviisning af fægerne bleve indrettede 0): lutter Morke og Fordomme 
——— endnu til Bartholi ins Tider; thi Jordemodrenes Kundſkab grundede 

Øg 5 
Mm) i Aaret x 
3 Th. oe mr ad, — an, 1673 obf, 129 

& 

* Saml. il. B. mee 
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fig paa Overtroe og —DE Fortællinger D)… 09 deres Forretninger udøvedes 
med Uvished og Grovhed. — Derfor fortæller Bartholin, at han tit not, 4 

omen forgicves, har drevet paa at de (Fulde examineres, hvilket omfider fFeete J 
1672, da Kongen (od befale, at Jordemedrene ffulde opfæres og examineres af 

Der medicinffe Facultet; efterdi (ſiger Bartholin) at de hverken Kiebenhavn 

eller i Helſingeer forſtager at hielpe i befoxrlige Fedfler, Bartholin fortæller 
ydermere, at i den offentlige Cramen, ſom fan holdt 1673, forklarede en Jor⸗ 
moder: at hun aldrig omſvobte Underlivet paa Forſtefedende; men gav Modes 

ren i det Sted nogle Draaber Blod af Navleſtrengen at drikke, før at forhin⸗ 
dre Efterveerne. Fedſlerne befordrede hun ved Guds Ord og den ſaa kaldte 
Beſprecken. Bartholin fortørnet over hendes Overtroe ved Misbrugen af 
Guds Ord, ſendte hende derfor tilbage til hendes Skriſteſader, ſor bedre at 
underviſes. Da han ligeledes tilſpurgte en yngre om Moderens Leie i Leges —J 
met, antog denne endnu den gamle Platoniſfe Meening: at Moderen (uterus) 
fom et raſende Dyr foer omkring i Legemet, hvilket tilfiendegiver deres Uvidens J 

hed i Anatomien, og derudover paalagte Faenltetet dem ogſaa at anhere Sdtee 

nonis Forelxsninger, og i vanffelige Tilfælde falde ældre Jordemødre til Hielp, 
eller raadføre fig med Lægerne, Ikke at tale om deres Behandlinger i de be 

ſocerlige Fodſſer, hvorover han felv beklager fig, og vifer at Jordemsdrene hes 
ØS indtil ſamme Tid vare ganffe uøvede i at vende forfeerte Born, og udtrakke J 
dem ved Fedderne 4). Dog alligevel har Jordemodernes egen Erfaring i at faage —J 

Børn, ci foranlediget denne Uvidenhed; thi af15 Jordemedre, ſom paa en Dag. R i 

vare til Examen, maldes, at alle, pan to nær, havde føde 12 Børn, men een af dem ; 

kuns 9 og den anden 17 7). Meget mindre har dem manglet paa Leilighed hos os 
de oplyſte Tider at raadføre fig med Lægerne, og underviſes i deres Konſt; — J 

foruden den forberørte Examen og Oplysning, ſom de allerede fik til den Tid GE. | 

vifer Den fiden anbefalede Jorbemoder-Unodning af — Commisſi bene feer — 
nere I: 

SÅ SE Barth. Dif, — inf folitis partus viis p. 1759. De umbilico nihil addo in IJ 
credulæ obſtetricium mentes ludunt & ex nodis nodes folvunt, SU 

M) Vid, Barth. Exam. obſtetric. ad quæſt. 2. 3,8 & 0. 
7) AQ, med. an, 1673, 
) Barth. de infolit. partus viis p. 153: Noftræ mulieres pudori do optime conſaun 

credunt, quod fæminas obſtetrices eligant, nec damno Are hane, mor 
do 
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S. Om dodſels⸗ —— rifter. MEE 
nere Suftelſe 1739; , det privilegerede — Indretning 1950, at 

Kongerne ifær i dette Aarhundrede have havt beſynderlig Naade og Omſorg for Jor⸗ 

demoder-Væfenets Indretning i diffe Riger. ” Desuden har Danmark vift nok 
til fine Tider ikke favnet fyndige Læger, ſom med Flid og Omhyggelighed hav 

underviiſt Jordemødrene, og ligeſom hos andre Nationer have været LAD fag gede 
til at lægge Haand paa Varket, naar det behøvedes, 

— Bartholin fortæller om fig ſelo, at han aldrig havde udøvet ——— | 
der⸗Konſten, og ville ikke heller; men at han var villig til at give Jordemedrene 

Naad, naar de forlangte det, Derimod taler han paa adſkillige Steder om 
pre ſom udøvede Konſten, og have udffaaret Børn og hiulpet 1 Føds 
ſelsneden Lt)" Ligeledes melder han om 2 Chirurger, ſom bleve hentede til Apo⸗ 
É ekerens Kone i Helfingøer, for at udtrokke Foſterets Hoved, ſom Jordemoderne 
| Tjavde afrevet, men forgieves; hvorpaa Dagen efter Hovedet fødtes af fig ſelv 2). 
"Men uden Tvivl har Fruentimrets medfødte Undſeelſe, Jordemodrenes Dum 
| driſtighed, Lægernes alt for ſildige Hielp i de aller farligſte Fodſler, mordiſfke 
Inſtrumenter, ſom længe brugtes til at adſkille Foſteret med, upældige Ud⸗ 

| fald, hvorefter Almuen bedømmer Lægernes Handlinger, indjaget de Fødende 

faa ſtor Frygt og Skreek for Fodſelshielperne, at de heller underfaftede fig DE 
den end Lægens velgiørende Hielp. — Længe varede det derfor, førend denne 

Konſt kunne bringes i Flor hos os Dauſke. Sieldenheden paa den eene Side 
gav. Lægerne mindre Cefarenbed, og Nedvendigheden paa den anden til at ind⸗ 

bente Videnſkaber fra fremmede Lande, forhindrede-i fang Tid dens Fremgang. 

De allerede i Frankrig og Engelland oprettede Fedſelshuſe, de ſtore Op⸗ 

| hyre og Forbedringer, ſom denne Videnſkab ifær i dette Aarhundrede havde . 
” Modtaget paa fremmede Stedér, opmuntrede de Danſke at beſege fremmede 

Skoler og biembringe Videnffaben til Fadrenelandet. Balthafar Johann 
— Buchwald lavets ſi gt til den hk en Reife til Holland i Aaret 1720, hvor 

Na ERE RR "Dan 

do — Baben obftetrigse; — cuivis obftricem fe profitenti credi- 
mus, quæ per. mortes naftrerumn puerperarum-deinde experiments faciunt, ande 

vi tomiæ prorſus ignaræ, quam diſcere vel embefcunt vel folianter NB 
) Bartholin libro de infolitis partus viis p, 154. ix 

Ek | ” Barth, afa Med, Von I, obſ. 34. 
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Han under den berømte Ruyſeh Roonhuys Deventer erhvervede fig ſtor Kund⸗ 
fradbi Fodſels⸗Videnſkaben; og.da fan 1739 var bleven Profeffor hev ved Univerſi⸗ 
tetet, holdte han fiden offentlig Skole for Jordemodrene, og forbedtede anſeeligen 
Jordemoder Vaſenet i Danmark, Hanudgav en fort Underviisning for Jordemo⸗ 
Drene, under Navn af Jordemoder-Skole, ſom er trykt i Kiebenhavn 1735, of beſor⸗ 
gede ſiden ved J. J. Holm en Overſattelſe i det danſte Sprog af Mesnards 
Veiviſere, for dem ſom vil lære Jordemoder-Konſter, hvorudi een og anden af 
Denne franffe Autors Meeninger bleve forand rede. Denne berømte Læreres 

Hiſtoria monſtri gemelli coaliti & compoſiti 1743 er overalt bekiendt 
og findes anført i act. ;medic. Hav. p. 18 x). Hans Broder Doctor Fri- 
derich de Buchwald reifte fiden 1737 til Frankrig og Holland, lagte fig 
ligeledes efter Fodſels-Videnſkaben, hvilken Gan udøvede i fit betroede Phyſi—⸗ 

cat i Aalborg, og ſkreo den befiendte Diſſertation Theſium Decas. dg 
muſculo Ruyfchii in uteri fundo. Hav. 1740 y). 

Angarius Ancherfen forlod Dannemark 1728, for paa —— L | 
EStæder at erhverve fig Indfigter i denne ſaavelſom i de svrige Deele af Læger 

konſten. Han erholdt fit Onſke lykkelig opfyidt og aflagte idelige Prøver ders 
paa i hans Embede ſom Provincial⸗Medicus i Riidez ligeſom han og Gar eftere 
ladt tvende Difputatfer i denne Materie. Den førfte ſom handler de mon⸗ E | 

ſtro cyclopico Hafnienſi, ev udgivet her 17245 den anden, fom fan holde — 
for Doctor⸗Graden 1730, angaaer Strophen ſeptimeſtris foetus —S— 

Janus Bing, en Broderſon af Etats-Raaden, ſom ſtudeerte Chirur⸗ 
gien og Medicinen, reiſte udenlands, hvor han anvendte fin Tid med Lytte paa 
Fodſels⸗Videnſkaben, og ſiden fÉrev ved fin Promotion hev i Kjebenbavn'e en SAN 

Afhandling de caufis partus difåcilis notabilioribus. Hav. 1746, 

Samme Bing, ſom var Aſſeſſor Jordemoder⸗Commisſionen, er mg 3 OM 

vidt man veed den-forfe her i Danmark, ſom benyttede fig af den ſorbedrede 
Rufiſke | 

SJ) i; Hallers Bibl. — finder feg itte Buchwald Dif, de monſt. gemelli 
) Denne Dif. har Hr. v. Haller urigtig anført i fin Bibl, chir. T. 11 p, 225 under B. FÅ 

3 . Joh. Buchvalds Savn, og begge diſſe Buchwalders anførte Difp, findes heller ikkez 
Leroy Litt. Hift, der Entbindungskunſt, Franff,, Leiphig und am 1779: 

2) Difie eve heller ikke anførte hos bemeldte mere 

=> — gu —— — — 

SEE DR nn ERE EEG SE, — — 

ry 
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Rufiffe Tang, hoilken han felv i i mange Stykker havde forandret ; og giort den: 
| forſkiellig fra de allerede i Engelland og Frankrig forbedrede Fodſels— Juſtrumen⸗ 

ter. Skeerne havde han giort runde for Enderne, pag det at de ei ſkulle Fade 
de blede Deele, hvorigiennem de indføres, ved deres fpidfe Kanter og Vinkler; 

Bladene. fod han forfærdige finere, fortere, uigiennemſkaarne og krummere, 
I end paa de fædvanlige, at de defto lettere unde indføres, og omfatte Hovedet 
af Barnet deſto fuldkomnere, uden at de ophovnede bløde Deele kunne fænte 
ſig ned i Giennemfnittet af Bladene og udrives. Skafterne vare runde og om⸗ 
beiede ved Enderne, for at giore Modſtand for Haanden, naar Inſtrumentet 
fulle ndtrekkes. Diſſe kunne adffilles fra Bladene ſaaledes, at de ved en 
( Hakke allene indhæftedes, og med en cylindriſt Slodde, ſom blev fFude ders 
I over, holdtes tilſammen. Formedelſt denne Adſkillelſe kunne Skeerne afloſes 
I fra Skaſterne, og deſto lettere anlægges, uden at de Omſtgaende bemeerkede 

I det, og uden at Sfafternes Modſtand imod Konens —— kunne hindre 
Sekeerne i at indføres efter den Styrelſe ſom de burde, Begge Armene af denne 
Tang, naar de ere anlagte, fores over hinanden, og — ved en li⸗ 
den me BE 
KR Man maae iffe tabe fig over, at He. v. Haller i fit he —— hitter 
i giffe Bibliothek har udeladt Bing og fans nyttige Jufirumenters et heller af 

I le Roi og flere aldeles har forbigaaet hans 2 Fortieneſte, endffient Tancke har 
aftegnet og beſkrevet diſſe Varkteier 2). Eem i hans Zædreneland dette . 
| nyttige Inſtrument ev nu næften ubekiendt, og ei uden med megen Vanſpelig⸗ 
I hed fan erholdes, nagtet det indtil denne Tid, da den af de Franffe og En⸗ 
i gelſke faa anßelig forbedrede Tang ev bleven indført, var et af de vigtigfte In⸗ 

I ftrumenter, ſom havde ſtor Fortrin for alle dem, der forhen hos Og vare brugte. 
Jeg troer, at jeg til vor Nations og Opfinderens Mre;, er pligtig at fornye 

dette Inſtruments Erindring, ligeſom og ved denne Leilighed at berore et andet 
Inſtrument, Perfor ratorium faldet, ſom ſalig Bing til ſamme Tid opfandt. 
Dette ligner en Sar, i hvis eene ſpidſe Arn er en ſtumpendet Biſtourie eller 
É Sniv, me trykkes ud, naat Saren aabnes. Opfinderen anvendte det til at 
Å 3 aabne 

9J Differt, de foripe & forfice Ejngiann, 
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aabne Hovedet paa døde Born med, for at formindſke dets Storrelſe, og ſiden 
med Tangen, eller de faa kaldte Skeer, og en ſimpel Hakke at træffe Barnet 
ud. Saa fimpel var denne” berømte Fodſelshielpers Armatur paa en en Tid, 

Da Inſtrumenters Tal allerede vare voxen til et heelt Ruſtkammer, og enhver > 

end ai focedte for at opfinde flere, ffiont mindre nyttige Inſtrumenter. 
Johann Franciſcus Schiònheiter var fad i $Imenau ved Harz⸗Vald 

Yo. 1701, kom 1719 til Kiebenhavn, og foreſtod et Regiment i nogle Aar for 

den gamle Regiments-Feldſtier Claufen ved Grenadeer-Korpſet; af denne 

Mand blev han anfort til Accouchement og chirurgiſke Operationer, — Claufen 
var den Tid den eeneſte Accoucheur her i Byen, og havde deri en haldig Praxin. 

1727 reiſte bemeldte Schiönheiter til Halle, og ſiden til Berlin; men efter 3. 
Aars Tid nødtes til ved Claufens Død at komme tilbage til Kiobenhavn, hovor 

han efter foregaaende Examen hos den ældre Buchwald fif Kongelig Priviles 

gium ſom Operateur og Accoucheur, og i mange Aar med — udevede 
begge diſſe Forretninger 5). 

Nicolai Friderich Bertram, fød i Gluͤcſtadt, lagde ſig paa — 
udenlands Reiſe i Beſynderlighed efter Fodſels-Videnſkaben, og diſputerede x 
Leiden 1747 under den beromte Albin, de partu difficili ex uteri ſitu 

obliquo, og promeverede ſammeſteds. Efter hans Hiemkomſt udevede han 
Fedſelshielpen her i Staden med megen Beremmelſe, og blev i Aaret 1753 berg 
ſkikket til Aſſeſſor Sordemoder-Commisfionen. i 

Barthold Vichmann, ſom var fod. i Nykiebing paa Falfter; freak | 
han i Fedreuelandet havde lagt hed Grundvold i Legekonſten, reiſte han paa 
egen Bekoſtning udenlands + Aaret 1747, ferſt til Gertingen, og fiden til, Al 

Strasborg, hvor han under den berømte Dev. Fried lagde fig efter Fodſels⸗ 
Videnſkaben, og øvede fig under fam deri i det borgerlige Hoſpital; fra 
Strasborg drog han til Paris, for at øve fig fuldkonmere i denne og de [| | 
evrige Deele af Lægefonften; ved hans Tilbagekomſt forfoarede han offent |. 
lig fu Inaugural-Dilputatz de partu difficili ex funiculo umbili- 
cali Tunes og erholdt den — October 1749 den heieſte Wregrad i Me⸗ 

dicinen. | 

— J de — Har ſkrev han nogle —— til det forrige medicinſte SALE heri | 
Kiobenhavn , men diſſe Skriſter ere ikke blevne trykte. 

EN 

— 

— — 
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| dieinen. 1750 blev han beſkikket til Aſſeſſ or i Jordemoder⸗ Commisſtonen, og 
| paatog fi fig at holde. Forelæsninger, og undervife dem, fom ville fære Jordemo— 

der⸗Konſten; han drog fiden til Aalborg, og fuccederede den berømte Frid. 
"| Buchwald, hvor han blev beſkikket Landobyſtens. Da han mnu ſaae den Ukyn⸗ 

dighed, ſom næften overalt fandtes hos Jordemedrene, lod han fig det være ans 
| gelegen at underviſe dem, og tilbed fig at anlægge en Skole, hvilken ikke kom 

| til Virkelighed; hvorudover han for dt tiene dem ved fine Sfrifter, udgav 1755 
eh fort Underviisning for Jordemødre med Kobber, og ſiden i Aaret 1771 uds 

kom en mere vidtløftig, ſom under ſamme Titel ſom den forrige blev efter fans 
| Død beforget udgivet, ved Landphyſicus Dr. la Font. Denne færdeles be— 

kiendte Fedſelshielpere betiente fig af et Inſtrument, af ſamme Skikkelſe ſom 
| Bings, og fommenføiet paa ſamme Maade med en liden Skrue, men med 
Å giennemſkaarne Skeer og hele Arme til at udtræffe Born levende med; men til 
doede Børn betiente han fig, naar det behøvedes, af de Fridiſke Inſtrumenter, 

nemlig af hans Hovedborer, Beentang, Hierneſkee og Hakker c). 
i Nicolai Niſſen Storm, fom var fød i Svenborg i Fyen, reifte 1757 
i udenlands, og opholdt ſig forſt véd Academiet i Upſal, fiden gif til Gottingen 
og fiudeerte Jordemoder- Konften under den berømte Roederer, og eſterat? 

bek, fiden efter Berg: Medicus i Kongsberg, og dede 1770. Denne brave 
Mand udøvede met god Hæld Jordemoder-Konſten i de ham betroede Diftricter, 

Han medbragte fra Gøttingen en Fodſelstang, fom var længere i Skeerne, men 
—J de øvrige Egenffaber overeensſtemmende med Smellies engelffe Tang. 
R Mores berømte Vohlert, forhen Kongelig Hof⸗Chirurgus og Juſtice⸗ 
Rand, ſom med ſtor ikke allene udøvede Chirurgien iblant os, men 

' endog Fedſelshielpen, hvilfe Decle han fornemmelig paa hang udenland (fe Rei— 
ſer havde lagt fig efter, bor deſto mindre: forbigaaes i Fortegnelſen over vore be— 

i ———— — Ban — vores "værdige Etats⸗ er de 
erger 

v. los ift chirurgiſke Bibliothek Tom. 2. p. 334 har anført denne beromte 
| Mands offentlige Strideſkrift, tilkgemed med en Epiftel fra ham, indeholdende vul- 

" neris cordis'per coftam perforati exemplum, vulnus — clauferat, Men 
one malke Okriſter findes ikke en 

— — — ne 

>" 

i: have promoveret her ved Univerſitet 1762, blev han Provincial: Medieus i Hol⸗ 
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Berger er iblant de fornemſte, der dreve paa Fedſels⸗ Hoſpitalets Indretning: 
her i Staden. 

Vores flittige og værdige Dockor BoeGel i Flensburg . hævner jeg. 
heller iffe uden med for Hoiagtelſe for den Feer Gan har viiſt i at bringe denne 

Videnſkab til Floer i Holfteen, og for den Nytte Jordemoder: Væfenet har vun⸗ 

Det ved de der oprettede Fodſels-Hoſpitaler, hvoraf der gene beſtyres ved bam 

felv i Flensborg, og det andet ved Næfler i Altona. 
Endeligen kommer jeg til vores færdeles beremte Etats-Raad Chriſtian 

Johann Berger, forhen Profeſſor her ved Univerſitetet, ſiden Kongelig Livs 
Medieus, og derefter Profeſſor i Kiel, en Mand ſom er fød for Videnſkaben, 
og ſom har arbeidet med Hæld paa at bringe denne Konſt til Anſeelſe og Flor i 
Danmark, . Den udvidedeKundffab, fom han ved Univerfiteterne i Strasborg 
og flere Stæder havde forhvervet fig, anvendte han ved fin Tilbagekomſt den 
Deel af Medicinen og Chirurgien, ſom til den Tid allermeeſt her i Landet>behøs 

vedes at opelſfes. Eſterat han ved fin Promotion ber ved Univerfi tetet havde i 
forfvaret fir lærde Stridsſkrift de herlectiſſimi enixus fignis, og ved fin 

"Bældige Praxi havde giort fig færdeles fortient i denne vigtige Videnſkab, blev 
han i Aaret 1760 beſkilket til offentlig Lærer i famme ved den Kiebenhavnſfe 
høie Skole. Den Anſeelſe, ſom denne værdige Mand allerede fiod i, banede | 

ham friart Veien til at udkaſte en Plan til et Fodſels-Hoſpitals Anlæggelfe. Dette 

vigtige Forflag blev ved Grevernes de Berkentins, de Bernftorphs og " 
Moltkes heiſt formaaende Recommendation faa meget underſtottet, at efter e 

Kongelige Livlcegers Tilſkyndelſe, vor milde Friderich den ste Befaledø, at | 
ſamme (Fulle ſtrax iverkſettes. 

Ligeſom nu den vigtigſte Epoche for Fodſels— Widenffaben i i gran f
erig å É | 

Engelland med rette begynder fra Fodſels— Hoſpitalernes Indretning, og fra den be: 

Tid af, da Medici og Chirurgi fif fri Adgang til at oplæres og øves i diſſe Skoe 

ler; "faa har og ſamme hos os fin vigtige Tidspuuct at regne. fra denne Son w | 

gelige Judretning for de dødende i —— Onpiet, 

Saeledes 
* 

4) Han har ſerevet adffillige Søger til Undervisning for Jordemodrene ifær fortimner 
deraf af roſes hans Abhandlung von der —— 

| 
— 
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Saaledes har Fodfels-VidenfFabens Forbedring med flærfe Skridt ude 

redet fig fra Engellands og Frankrigs berømte Skoler over hele Tydføland og 
Holland indtif vore nordiſke Riger. De milde Tydfflands og Nordens Re: 
gentere, af Kierlighed til deres Underſaattere, kappedes om at indrette Hoſpi⸗ 

i taler, og oprette i deres Lande Templer til Lucinæ Dyrkelſe og Fodſels⸗Kon⸗ 

| ftens Udevelſe. JWien oprettede Keiſerinden, efter Baron vonSwictens 
Faorſlag, et Fedſelshuus i St. Marks Hoſpital. J Berlin blev indrettet et 
TR Fedſelshuus i i Hoſpitalet Charité. Ligeledes et i Gettingen, i Caſſel, i Bruns⸗ 
vig og Ditmold. Nyligen er i Stokholm, foruden det af Ordenen pro Pa- 
| tria fliftede, et anlagt afGtænderne, ſom kaldes Regieringens Accouchement⸗ 
I Huus… Ligeſom og, hos os DanfÉe, foruden de i Altona og Flensborg, ud⸗ 
| mærler fig i Sardelesbed det prægtige og Kongelige Hofpital her i Kebenhavn. 
I Dette Kiebenhavnſke Fodfels - Hofpital, ſom af høilovlig Hukommelſe Kong 
" Friderich den ste blev ſtiftet i Aaret 1759, og ved vor allernaadigfte Konges 

J Mildhed vedligeholdes efter Stiſterens Henſigt, til Fattiges og Videnſkabernes 
Beſte, er anlagt i Friderichsſtaden udi det berømte Friderichs Hoſpital, Hvor 
den hoeire Floi, ſom vender mod Syden, blev indrettet allene for henmelig bes 
| fvangrede Fruentimmer, ſom intet ſikker Tilflugtsſted havde, og ingen Hielp 
vidſte for fig i FodſelsNeden. Den prægtige Bygning, ſom blev fuldført af 
ver berømte Thura, indbefatter i andet Stokvcerk 3 Varelſer imod, Gaden, 
"og 7 mindre Kamre lige over for ud til Gaarden. Af de trende Varelſer til 
Å Gaden bruges det mellemſte til Fedſelsſtuen, de tvende ſtore Værelfer paa hver 
| fin Side af denne indrømmer i alt 24 Senge til ligeſaga mange fattige Barſel⸗ 
i qvinder og Børn. Kamrene, fom vende til Gaarden, ev indrettede allene for 
de Formuende, fom enten ville have et Værelfe for fig felv, eller og ei ville ſees 
og Fiendes 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 
" fig allene har fir Verelſe. Det underſte Stokveerk ev indretter til Varelſer for 
Jordemoderen, til Kiekken og andre Fornødenheder. Diſſe hoie, anſeelige og 
rommelige Varelſer ere overalt forſynede med Ventiler. Dorene ſaaledes ind— 
rettede, at Luften frit fan giennemtrænge Varelſerne, for at renſe, kiolne og 
— udlufte Dunſterne. Sengene i dette Hoſpital ere alle forſynede med Matraffer, 
| Straaſeekke og Tepper, ikke efter vores Nations almindelige Skik, ſom elfFe 

Rom ER R — mwiere 
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mere blede og heede Fiederdyner, men for at vedligeholde Reenlighed, tempe⸗ 
reret Varme, og forefomme al overdreven Sveed og Uddunſtning, ſom Crfae 
renhed færer at være boift ſkadelig, ifær for Barſelliggende. 

Sengeftederne ere aabne i Bunden, og Omhenge, ſom i Hoſpitalerne 
forhindre Luftens fri Giennemfart, de ſkadelige Dunſters Bortforelſe, og ofte 
ſamler Stev og Utei med flere Ureenligheder, — ikke i dette ——— te 
ide Varelſer, hvor flere end een ligge. 

J dette Fodſels⸗Hoſpital blev det forhen i Aaret 1750 allerede AMON: | 
fri privilegerede Jordemoderhuus indlemmet, og bekom af Kongen til aarlig 
Vedligeholdelſe, orn: byod neee kunde indbringe, en Sum af 
1500 Role 

Alle beſovede Fruentimmer, ſom ſkammer beh at være deres Svanger⸗ Al 
frab bekiendt, fif ligefem forhen fri Adgang til Hoſpitalet; de allene undtagne, 
ſom med veneriſk eller andre ſmitſomme Sygdomme ere beladne. Uden mindſte | 

Gave efler Betaling finde de al den Pleie, Hielp og Huſpalelſe, ſom Nodli⸗ 
dende fan onſke fig: Fri Spiisning, varme Stuer, vel opreedte Senge, lin⸗ 
nede og uldne Klæder, Opvartning for dem og deres Børn, fri Medicamen⸗ | 

ter, den ſikkerſte og haſtigſte Hielp i Fødflerne, og det fom endnu var det offers ⸗ 
vigtigfte, at de Fattige og Syge, ſom iffe kunne opamme eller forførge deres J 
Born, bleve fri fra Børnene, ſom Fattigvæfenet lod opprage. Den flærfefte 

Taugsheds forfifrer de Fødende om, at deres Navne og Stand holdes uber 
kiendte for alle; faa at den eene Søfter ei kiender den anden, og den beſkinm Bj 
mede Moder feer ikke fin lige ulykkelige Datter, 

Hoilken Saade imod Elendige og forladte Mødre! hvilket et ærefuld Be 9 
viis for Friderichs menneſkekierlige Tenkemaade! Skulle vel nogen Suſte 
med ſtorre Ret kunde anpriſes eller fortiene Navn af Kongelig. 

Hvor mange, Mødre ere iffe lykkelig forlefte, og hvor mange Bern er 
Staten ikke beriget med, ſom ellers let, enten af Ned, eller for at ffiule. Mar 
drenes e gerſerlſe, vare omkomne i Moderens Barm. — 

Sa 
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| — det privilegerede ordemoderhuſets farfte Optetning 1750 til det kom 
til Friderichs Hofpital 1759 — 
| vare allerede fødte Børn” 7 — — 2841 
KF i fra Oetbr. 1759, da det blev flyttet til Friderichs Hoſpi⸗ 

tcalet, og indtil Udgangen 1770 fødte — 3100 
ene 1771 til 1780 (foruden dødfødte) fødte 4552 

| Slltfaa 4 ide af Kong Friderich den 5tes tvende oprettede Stif⸗ 
| telfer for Fodende fødte i alt — mn — 10562 Born. 

Den heiſtſalige Stiftere gav dette Fodſelshuus Sted i det prægtige Hoſpi⸗ 
| tal, fom kaldes efter hans Navn; men hans Efterfølgere, vores allernaadigſte 
Konge, foregede Stifterens. Naade, og indlemmede 1771 denne Stiftelſe, ſom 

I forhen blev beſtyret af det fattige Veſens Forefatte, under deres Omhue, ſom 
I. vaage for Hofpitalets Befte, paa det at ſamme, ved at ſtaae i lige Bygning 
| dermed, ffule have lige Beſkyttelſe, Vedvarenhed og Opſigt, fom det Kon⸗ 
gelige Hoſpugi havde — Dog ikkun det ev det mindſte Beviis paa hans Kiers 
lighed med de Ulykkelige; hans hoikongelige Baade lod endnu i bemeldte Fod⸗ 
ſelshuus giore en Indretning til Frelfe for ulykkelige Børn, fom under Ar⸗ 
| mods Aag og ved Forældrenes fFisdesløfe Omgang imod dem, flod Fare for at 
forknyttes og lide Mangel paa Føde og Opdragelfe. San beftemte et Sted e) 
"hvor alle ftiltiendes fitnne henbringe deres Børn af forffiellig Alder, fom der 
bleve modtagne, og ſiden paa Stiftelſens Bekoſtning udſatte, efterat de forſt 

mied et viſt Tegn vare forſynede, for at opprages hos Bonderne paa Landet. 
| Kongens priisværdige Henſigt var derved at frelſte diſſe Børn fra truende Une 

| dergang, at forunde dem den reene Landluft, ſom er den umiſteligſte Fode til 
Sundheds Vedligeholdelſe, at faage dem opdragne til ſterke og arbeidſomme 
Borgere i i Staten. Men Misbruge, ſom ei kunne hindres, forandrede denne 
Indretning? Vores omliggende Naboer betiente dem ligeſaa hyppig af denne 

R 2 i Stiftelſe, 

i — mis en Caſſe ved Siden af Porten * Hoſpitalet, — i udhugne Steen meb 
“ſ forgyldte Bogſtaver var fat: Ulyttelige Borns Srelfe, denne kunde udtraækkes, og 

maar Barnet var indlagt gik ind af fig ſelv, og forvoldte at trende Klokker til fors 
ſtillige Varelſer i Hoſpitalet paa eengang ringede, og gav Barnets Ankomſt tilfiende. 

* rr rear 

—— 
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132 .Om Fedſels⸗Hoſpitalets Stiflelſe 
Stiſtelſe, fom Landets egne Indvaanere. Skibſsfarten gav Leilighed til SE — 
mange udenlandſke Born bleve indførte i denne Stiftelſe og udſatte paa ſammes 
Bekoͤſtning. Skiedesloſe og liderlige Forældre her i Landet ſkildte dem hev 
ved deres Børn, for at kunne anvende det til at fyldeſtgiore deres Lyſter med, 
ſom ellers Børnenes Underholdning fordrede. Ja Benderne ſelo af en ulovs 

lig Vindelyſt omtuſkede deres egne Børn, og bragte dem ind i Stiftelſen, for 
at faae dem tilbage igien, tillige med den ugentlige Betaling, og de Klæder, Å 

- med hvilfe Stiftelfen forſynede de udſatte Born. En Forandring blev de fors 
—J 

noden, efterdi Antallet paa diſſe Hitteborn voxede aarlig til en anſeelig Mengde. 

Dette gav Anledning til, at Børnenes offentlige Indbringelſe blev ind 
ag 

J fkreenket ſaaledes:? at allene de Fattiges Børn, ſom bliver fødte paa det Kon⸗ 
igelige Accouchements⸗ Huus, kunne modtages og udfættes til Forflegning paa RÅ 
Landet. Fra denne Stiftelſes Begyndelfe for Hittebernene i Maret 1771 og Mt 

 Andtil forrige Aars Udgang 1730, ere faaledes i alt 3627 udfatte, nemlig: 
J 

3 Aaret 1771 er udſat pr Landet 251 Bern og udl. til Inocul. Huſet 163 | 
— me 5 SAGS 

FJ BENTSEN FASE HEDE — — AN 
SØAND syg — — — 

PRES 64 == — — 
1776 — DER 280 — — — 

ER ED SENSE ASS E — — — 
SR rr SES VE — — 

55 — gere: — 
Be EH SEE FE — HER 

: Auſns adſet paa Landet 3269 Børn og udl. til Suri, —* 

358 — — 

——— 3627 

San prægtige Hoſpital blev ſtrax efter dets Oprettelſe Mienket det medie” 
siuffe Facultet til en practiſf Skole for Fedfelshielpere ; faa at alle Studerende, 
baade Medici og Chirurgi, fif ligefaa fri Adgang fom Jordemødrene ſelv til at 

udeve Fodſelshielgen. Tilden Ende blev Profeſſor Chriſtian — Ber⸗ i. 

7 

⸗ —— 

mai —* — 
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I. ger, hvis Fortieneſter vi — have nævnet, beſkikket til offentlig Lærere ved 
i Univerſitetet, ſom var den førfte der docerede denne Konſt offentlig; han foreftod 

i tillige Fedſels⸗ Hoſpitalet, og bragte denne Videnſkab til en Høide blant os, ſom 
"Fremmede beundre, Ved Begyndelfen af fit Lere-Embede i Aaret 1761, uds 
i gav han et Indbydelſes⸗Skrift de Placenta uterina, mortis & morbo- 
] rum cauſa, og ſiden eſter en Bog i det danſke Sorog om Menneffets 
Faodſel og Fodſelshielpen. Denne fortreffelige Mand, ſom Naturen havde 
dannet til Fodſelshielper, var begavet med det hældigfte og tydeligſte Foredrag, 
beſad Redelighed og Erfarenhed nof til at indprente fine Tilhørere det ſande og 
veorſentlige i denne Konſt. Han opholdt dem ikke med blotte Theorier og de 

i Lerdomme, ſom med megen Meie uden Nytte udgranffes i Studerekam⸗ 
I mernes men han lærte dem at fiende Naturen felv, og noiagtig underſoge 

i Forſternes Beſkafſenhed, underrettede dem om den ſimpleſte og tilforlade⸗ 
ligſte Hielpemaade, og gav dem Leilighed nok, faavel i Hoſpitalet, ſom i 

Staden, at faae Hoelſe og Fardighed i Fedſelshielpen. For hans Tid var 
Brugen af den engelſke Taug, ſom Smellie havde forbedret, endnu ubekiendt 
I for os Danffes man hørte kuns ſielden, at den Bingifke Tang blev brugt i 
haarde Fødfler, men Fodſelshielpen, hvor Vendingen ei længere fandt Std, 
I forhaledes faa længe til Foſteret bortdøde, ſom fiden ved fFarpe Inſtrumenter uds 
| traftes, Vores Berger hadede faa gyſelige Værftøjer; hans Ferdighed i at 
i "anlægge Tangen, og Erfarenhed i at treffe Tiden, fom til dens rette Brug kre⸗ 
I ves, lykkedes ham ſaa , at ban derved frelfte et es Tal nyeſedte — 
| Jeres Liv. 
Å Til offentlige — var han den ferfte, Com her ved iniverfitet fore 
| drede af Candidaterne en grundig og tilſtrekkelig Kundſtab i Theorien og Practi⸗ 
ken af denne Videnſkab, og lagde derved ligeſaa ſterkt et Baand paa de Stu— 
J derende til at erhverve dem Kundſkab i faa vigtig en Deel af Legekonſten, ſom 
" han ellers ved Opmuntringer, fri Adgang til Hoſpitalet og Beredvillighed i at 
j anføre fine Tilhørere, vidfte at. drage deres Lyft til retſkafſen at benytte fig af 
"fan uffatteerlig en Stiftelſe. Paa denne Maade efterlod han fig i fort Tid faa: 
danne Diſcipler, fom ſiden efter har æret hans Indſigter og færegaver, fom 
"uden at hente deres Videnſkab fra Fremmede, uden at benytte dem af mor—⸗ 

bud Halker og dræbende Jnfttumenter, uden at» forlade ſmertefulde Mødre 
| —— 
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utroſtede og hielpeloſe, uden at fade dem plages af uvidende, ſelvkloge og 

hiertige Jordemødre, udøve ſelv Fodſelshielpen med ſtorſte Hæld og Berommelſe. 
Af diſſe værdige Diſeipler fortiener i Beſynderlighed at nxvnes: en: 

Mangor i Neſtved f), en Buchave i Sielland, en Fridfch i Ribe, en 
Moller i Scheen, alle for nærværende Tid Provincial Læger, alle promove⸗ 
vrede her ved Univerſitetet, alle indfødte og velovede Fodſelshielpere, ſom tiene 
Provintſerne og Låndet med en fag vigtig Hielp, ſom forben favnedes, Lige 

ledes bliver det til. Bergers Ære, at vi her i Staden have ſaadanne pragtifes 
vende Læger, ſom have udmarket fig ved deres udſtrakte Kundſkaber i dette Fag 
En £Liv-Medicus Aafchov, en Livs Medicus Gulbrand g), Stade 
phyſicus Abilgaard 4), er alle denne Mands værdige Difciple. Desuden 
E de mange Chirurgi, ſom have erholdet hans Underviisning, ere vor. beroms 
melige Profeffor Callifen 7), Stads-Accoucheuren i Harlem von der Boye, "a 

" Hempel i Faaborg, alle Mænd (om (Fylde denne fortiente Lærere deres vidt J 

bekiendte Indſigter. 
Endelig iblant ſaa mange Difcipler er jeg faa lykkelig, | at kunne n nævne 

mig ſelo, ſom ved denne Lerers Omſorg blev værdiget og af Kongen allernaae 
digſt beſkikket at tiltræde hans Embeder i Graden ved Univerfitetet og Hoſpitalet. Ég i 

Fra Aaret 1771, fom jeg har foreſtaaet dette Fodſelshuus, har allerede, — 
foruden 134 examinerede Jordemødre &), et betydeligt Antal af ſtuderende Leger 

… Øvet fig i denne Konſt, og giort fig duelige til practiffe Embeder her i Landet, * i 
Det maae iblant mange allene tillades mig at erindre de ——— ſom have Hk 
lagt og ſtuderet i dette Fodſels⸗Hoſpital. SIR 

1) Doctores Medicinæ. Jens Bang, Medicus ved det ridderlige Bl: 
Aeademie i i Soroe, ſom ſkrev en Inaugural- Biler HSA de mechani 

mø 
f) Skrev fin Iraugural - Diſſ. de Exploratione obſtetrieia, bet ſmukkeſte Strift i den 
Materie, Hav. 1764, og nyligen en nyttig Afhandling om Frugtſommelige Dag — 

ſelkoners Levemaade og Pleie, Wiborg 1779. 
) Skrev fin Inaugural Diſſ. de fangvifluxu uterinø, Hav. 1774. 
h) de ſuppreſſione menſium. 
i) Obfervatio de utero atque vagina duplici Coll. ſoe. Med. Hav. p. 146. SI 
k) Hoeriblant nærværende Jordemoder paa det Kongel. Fodſels-Hoſpital Madame Karen 

Vrslör, fortiener i Beſynderlighed for hendes ſtore Judſigt, Ovelſe og — 
og ſom en Lære⸗Moder for mangfoldige andre at nævnes og 
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mo partus, Hav. 1772, Junge, Rejimenig. Feld Ficer for nærværende 
| Tid i Malborg. Joh. Philip Rogert, Landphyſicus i Wiborg, fom har 

" ffrevet de fimplicifima methodo tractandi puerperas in domo ob- 
ſtetricia Regia Havnienfi Ao. 1773 obſervata ), og fiden efter 1775 
obſervatio de retroverfione uteri /).  Gerfon mm), en Hamborger af 

| Ben jøviffe Nation, reiſte efterat have ſtuderet Fodſels-Videnſkaben her i 2 Yar 
| til Gøttingen, og promoveerte under Profeffor Murray, fÉrev en ypperlig 
Diſſetiation, ſom indbefattede en Semling af Obſervationer, ſom han havde 
giort i vor Fedſels⸗Hoſpital. Thorſteſen, Phyficus paa Kongsberg. Lillie, 
| adjungeret Phyſicus i Flensborg. N ielfen, adjungeret Phyſicus i Chriſtian⸗ 

ſand. Gregorius Timtfchenko, fra Moffau 11), ſtudeerte her over ct Aar, 
| gg promoveerte fiden i Kiel, ffrev fin Inangural-Diſputatz, ſom indeholder en 
" udvalgt Samling af Obfervationer, fom han havde hentet hos ogs, under Ti: 
"tel af Obfervatiønes medico obftetriciæ. Trentlenburg fra Luͤbeck. 

| asheim og Rande 1), legge Practici hér i Staden, —— Medi⸗ 
| cus i Helſingoer. 
| 2) Licentiati Medicnæ. Seidlin og Seip, — Medici ſubh- 
ordinati ved Friderichs Hoſpital. Helm, Practicus i Veſtindien o). Pri- 
mand, Hovding, Svenfen, Carftenfen. Mare. Woldike Kall, 
ſom bar ſkrevet de vitiis aperturæ pelvis fuperioris p). de Meza, 
log Peterfen ſom kar fFrevet : beſtaͤtigter Mutzen der Levretiſchen Zange, und 

von Zerreiſſung der Gebaͤhr⸗Mutter 9) Jacobfen, der tilligemed ſoregaaende 
Je Rn ved Pleie⸗Anſtalten. 

3) oe ARE —— Bræftrup, Ekhof fra Kiel. 

4) Stu- 
J 

Findes in collect. Soe. Med, Vol. I, 
J Act. fociet. med, Hav. Vol. II, p. 254. 
| m) Colle&. foc, med. Hef. T, 1. p. 297. 
N ») Obſervationes medico-obftetric. Kilie Holf, 1780. 
ik "mn) Har førever de febre puerperali in ſoeiet. exercitat, "med. Har, 
I) &) AQ, Med. Hav, T, 111. 
"| sp) In fociet, exervitat, medic, 
Fm) dindes i det —— Salſkabs Skrifter Ao. 1777. 
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denſkabens Udbredelfe og utallige Fodendes Frelſe. 

Beſkaffenhed; thi deri har Fodſelshuſet den ſtore Fortrin fremfor alle andre — 
Hoſpitaler, hvori Syge indbringes, forſt i Midten eller mod Enden af Syge 

dommen, at alle Tilfældene fra Begyndelſen og indtil Enden i en beftandig og FA 

4) Studiofi Chirurgiæ. 'Winslov 7), Hintze 9— Albers, 
Baufin, Kræmer og Neuman, og endeligen at Kongens langt fraliggende 
Eilande i Veſtindien (fulde heller iffe matzgle den tilbørlige Hielp i Borne-Fode 
flerne, har Kongen nylig allernaadigft beſkikket dem fra ſamme Skole en Phys 

ficus og Accouchtur, den førfte i det Slags St. Croix far eiet, vores Bet lende. 

og retjfafne Doctor Gørdon. 
Gaa vidt og breedt Gar Kongernes Gaomildhed imod Underſaatterne 

ſtrakt ſig ved dette Fodſels⸗ Hoſpitals Indretning, og faa mange duelige Fedſels— 
hielpere ere nu omdeelte i Rigerne og Provintſerne, til Stæder, ſom fordum 
ſukkede om faa umiſtelig en Hielp, og favnede faa nyttige Skrifter, ſom roes— 

værdige Frugter af Videnſkabens Flor i vor Fædrenefand, 
Saaledes blev denne Stiftelfe i fore Tid iffe allene en Planteſkole for. 

Fodſelshielpere og Jordemødre, men endog det ſande Luttringsfted for Videnſkae 
ben, hvor Sandhederne kunde udfindes og preves, Fordomme udryddes, ſim⸗ 
plere og ſikkrere Methoder anſtilles, og et klarere Lys overalt tendere KR Vi⸗ 

Den Mangde af Fedende for aarlig indtages i dette Hoſpitol giver fee 
lighed fremfor paa noget andet Sted til grundig at erfare, ſaavel de alminde⸗ — 
ligſte og ordentligſte Fedſler, ſom ogſaa de unaturliges ſande Sammenhæng og 

uforrykt Orden fan betragtes, og alle ſaadanne Jagttagelſer faa tit igientagee 
og beſtyrkes, at ingen Feil fFal letteligen kunne indfnige fig i deres Erfaringer År 
ſom Naturen har begavet med tilſtrækkelig Jagttagelſes Geiſt og en grundig Ves HI 
dommelſes⸗Kraft. 

De ſom ved en landyarig Praxi i Staden eller ved Beugen af Fedſel⸗ i 
| Maffinerne have betient ligefaa ſtort fort et Antal, ſom der aarlig findes i Her | 
ſpitalet, fFal neppe kunne roſe fig af i deres Praxi, at have feet eu vet ordene | 

2 og 

r) Sam er udvalgt til — Ober: — ved det Kongel. gederie LADE 
s) Har ſkrevet i det chirurgiſke SER 

———— — 

— sorter" —— 2 — — i 

— * — 

Ås: ao ses "7 — — — —— ——— BEREDT Nie en ER Eg 

— — 

lig og fuldftændig Fedſel iblant dem alle; men lutter — lutter baarde I 
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søg befoærlige., idel farlige og ufuldſtendige, ſom har ſkuffet deres Opmerkſom⸗ 

"hed og giort den fuldſteendige Fodfel ukiendelig af dem alle. Herudover have 

ſtore Fedſelshielpere, lige indtil den beromte Smellies Tid, enten ganſke miss 

kiendt ellev i det mindſte aldrig tilforladelig afſtildret den fuldftændige Fedſel; 

| endffiont den forefominer vift 40 Gange imod en unaturlig, og er Maalet for 

alle Mfvigelferne, hovilke i de ufuldſtendige Bornefodſler bemærkes. 
J Smellie ſelo, hvis forſkende Die beffuede Naturen, feilede endnu no: 
get i at kiende Fofterets beſynderlige Leie og Hovedets rigtige Forhold mod Bok⸗ 
| kenet ), endffiønt han frem for alle hans Forgiængere nærmede fig meeſt til 
|: Sandheden. Neppe nogen uden hans Landsmænd driſtede fig til at antage 

den ſamme. 
Ingen af de Franfke „i hvor ſtore — de end beromme dem af, 

i Lave med al deres Vittighed villet antage hans Erfaringer for rigtige, førend 
"mu forf, da Deleury udgav ſin Traité des Accouchements i Aaret 
1770, og fiden efter ham Boudelocque, den fandefte — af alle 
de Franſte, ſom jeg kiender. 
i: Jeg troer derfor, uden at fornærme nogen. af de ſtore Mænd, fom har 
! beriget Fodſelshielpen med nye Opdagelſer, at vores Skole tilkommer den Wre, 
at være den ſorſte, der rigtigſt har beſkrevet og offentlig lagt for Dagen den 
ſande Sammenhæng og Beſkaffenhed afde fuldſtendige Fødffer, og forbedret 
den Mangel, ſom Smellies Beffrivelfe indtil denne Dag haver havt. Der⸗ 
| ved ere nu mange nyere Skribenteres Lærefætninger kuldkaſtede, og vores efter⸗ 

baanden, endogſaa af Fremmede, bifaldet og efterfulgt 2). : 
| Underſogningen, denne vigtige Deel af Jordemoder⸗-Konſten, Piet, 
J med hoilket Fedſelshielperen opdager Naturen og dens Afvigelfer under Fod⸗— 
i ſlerne, hvis Kundſkab ligeſaa lider Fan udbredes ved Ord, ſom Pulſens For⸗ 
J andringer forklares nu ikke mere for dem ſom fÉal udeve Kouſten med tørre 
Jog uforftaaelige Beffrivelfer, fom ere mer i Studereſtuen, men viſes og 

Å udeves 
”) Vid. — ede Havpienfi 1a, . 

) Boflfels Anviisning til Jordemoder⸗Konſten, Altona 1754. Bangs Differt. de me- 
1 ehanismo partus, FODE Hejre Le,  J. J, Plenck' Elem, —— c. Viennæ 

1781. P. 46. 

— Saml. II. B. BÅD S 
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i hans Lærdom, forend den berømte F ried — fremſatte og offentlig lͤrte 
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udeves i Hoſpitalet. J denne erhverver de Studerende fig ligeſaa (tor Ferdig⸗ 
hed og Vished, ſom i Fodſels-Forretningerne felv, hvilke et længer? udøves 
paa døde og udftoppede Kropper, men læres paa ——— Menneffer, ja! af 
Naturen ſelv. 

Fordomme, de farlige Fordomme, ſom længe i Fedſels Behandliugetne | 
Have yttret deres fFadelige Virkninger, afffaffes og udryddes efterhaanden. ved 

Jordemodrenes bedre Underviisning og Fodſelshielpernes modnere Erfaring i 
Fodſlerne. 

Praxi, at de ſatte de Fodende for tilig i Arbeide, forend Fodſelen var 
vel begyndt. Denne Vildfarelſe reiſte fig allene af Mangel pan noiagtig Un⸗ Å 
derſogning. De Fedendes Kræfter bleve ved ulidelige Trængfler, ſom Jorde⸗ DØ 
mødrenes Overtalelſer aftvang dem, ſaaledes for Tiden —— at Sonet 
bleve dem defto haardere og ntaaleligere. J 

Bedre Erfaring overbeviiſte dem fnart om denne Feil, lærte dem, — 
unødvendige og fFadelige ſaadanne aftvingne Trængfler ere å fuldftændige Fods Mi | 
fler, og hvad Fare de altid førte med fig i de uordentlige, ſom altid fordre Kon⸗ 

ftens Hielp. Ligeledes Dare endnu de gamle tydſke Jordemoderſtole i 4 
Brug hos og; men formedelſt deres vidtløftige Sammenfærninger befandtes 4 (4 

De faa ledloſe og uftadige, at Konerne ofte kom til Sfade ved dem, " Desuden ” i 

Saaledes havde den fFadelige Misbrug indſneget Ga i Servemedrene ll i | 

fandt man dem for lave og ubegvemme for Hielperen, naar nogen Forretning 7" 

føntle foretages, og heift farlige for den Fedende, i Fald Blodſiyrtninger elfee 

lene, eller og i Fald Fodſelen vcd fin Haſtighed yttrede alt for voldſom en Kraft 

mod de blade Deele af Fodſelsveien. Af diſſe Aarſager have vi i deres Sted 7 | 

indført Fodſelsſenge, ſom afhielpe alle de Ulemper, hvilke Stolene medførte. 
Det er mærkeligt nok, at lige fra Hebræernes og indtil vare Tider, bave | 

——— væreti Brug. J anden Moſe Bog 1 Cap. 15 VB. tales om 
beſynderlige Stole til denne Forretning, diſſe kaldes DY2SN, Samme SEE SM 
bruges Veremiæ 18 Cap, V. 3. om Pettemagerſtolen. Det forekommer allene 
in numero duali, fom efter Sprogets Egenſkab anvendes ikkun paa Ting,” 
Der fammenfættes af to til hinanden paſſende Deele. Hippocrates, Mo 
ſchi on, Khodion, — Wel fchius, ————— og here taler om 

” SODE I 

sonvulfiviffe Bevægelfer indtraf i den opreiſte Stilling, ſom de fad i paa Stor 
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| gordemoderſoole af ſorfriellig Form og Seikkelſe. dogle ere ſom Skamler, 
i andre ſom Læneftole, andre med Rygſtykker til at flaae tilbage, hvilfe den. 
hollandſke Accoucheur Deventer, og efter ham den beremte Fried har for⸗ 
| bedret, og bragt i Brug over hele Tydſtland. Borte gamle Sordemedre be⸗ 
| tiente dem hidtil af Deventers Stoel, og paa Landet fane man ofte, at Kes 
i nerne benyttede fig af Mændenes Skiod til at føde paa, bhvilfet Sæde den be: 
rømte de la Motte eudogfaa i hans Tid anbefalede i haarde og langvarige 
| Fodſler. Andre derimod have — ſig af Sage ſom nu omſtunder er meeſt 
eogelg. — | 

i juſtina Sigmundin, den brandenborgſre Hof⸗ Jordemoder, be⸗ 
: tiente fig af en Stoel, ſom blev udflaget og bruge ligefom en Seng. Den 
"berømte fvenffe Aeconcheur von Horn bandt fire Stole ſammen, og lod reede 

ſom han lagde den Fodende over, Andre benntte dem af Løibænfe, eller 
|Chaifes longues, men i vores Fedſelshuus bruges en høi, ſmal, fat 
ſtagende Seng, der foran er udſkaaret med en halv cirfelformig Brille, og 
tillukkes eller aabnes, naar det. behøves, med et bevægeligt Indſtud. En. 
"derne af dette brilleformige Udſnit ere forſynede med tvende opſtagende og uds 
floppede Fodſtykker, ligeſom og paa Giderne af denne Seng findes Remmer 

med udftoppede: Haandgreeb, og er hele Sengen opreed med ſmaa brede Ma: 
raſſer, ſom lægges jevnſides ved hinanden, foruden med Lagener og et Teppe, 
ſom ffiuler den Fodende. g 
| Efter denne Sengs Form er Brage. en ligedannet i i Brug, ſom bequen 
fan flaaes fammen, og fettelig fores fra Sted til Sted, hvis Tegning findes 
"Paa den førfte Tavle af Planen til wine Forelæsninger x). 
i Jordemodrene havde tilforn den fFadelige Bane, aft fætte Konerne for 

tilig paa Stolene, eller lægge Dem paa Fodſelsleiet, og tvinge dem i 
viſſe Stillinger, ſom bleve utaalelige' for de Fodende. Fra diffe unaturlige 
"Handlinger have vi føgt at afholde dem, ved at viſe de forffiellige Stillinger, 
hoori forſkiellige Nationer lige gode fan føde. Vi have feet franffe Fruens 
Hi i vores Hoſpital føde i en opreift Stilling imellem —— rusfiffe 

KR ; så) . leanende 
i ÉN Udgivet Eubenbavn i Mare 1773 i den anden Deel. | : 

len Fedſelsſeng pag dem. - Mouriceau betiente fig af en ordentlig franf Seng, 
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lænende. fig op mod Bæggen ftaaende eller knelende at fode, engelſke lagene 
paa Siden, norſke ſtottende i Sengen paa Kuæerne og Albuerne, danſke lige 
gende paa Ryggen, og alle have født lige begqvemt og lige let, nagr Fedſlerne 9 | 
ellers have været af en lige og ordentlig Art. Diſſe Erfaringer beſiyrke os x 
den Tanke, at Jordemødrenes Forhold med at tvinge de Fodende til viſſe Stil 

linger, ſom hidindtil har været Brug, er fag unaturlig og faa upaſſende, at SÅ 

det hellere bør overlades til de Fødendes Fornemmelſe at beſtemme, hvilfen 
Stilling de helſt vil udvælge og betiene dem af i fuldkomne Fodſler; og aldrig VA || 

- forhindre dem fra at føge den mageligfte, førend juft i det Hieblik da Barnet ÅR 
ſkal fodes. Hvad Straf fan vel være haardere, end at tvinge et Menneſke, 
fom er underkaſtet de haardeſte Piinſler, til at holde fig længe i en og den fam 
me Stilling, — Naturen vifer den ftørfte Uivillighed i at være rolig, naar Leger Å 
met lider, og faa ufornuftig en Tvang har giort Fodfelsleiet til en Pinebeenk for, Ht j 

de Fodende, i Steden for at det fFulle være dem til Mnbring og Underſtottelſe i 
Smerterne. 

Nok en farligere Misbrug havde —— hos os, med at førenge 
Hinderne om Fofteret for tilig, og hafte med Forlosningen. Naturen. 
har fine Inſtrumenter til at bane Fofteret fri Giennemgang i Fodſelen. Dige 
formeres af de tvende Hinder og af det Vand, ſom inden i Moderen (Utero) 

omgiver Foſteret, hvilke under Fedſels Arbeidet fremføndes fom,en Siile igien⸗ 
nem Mundingen af Moderen, aabner den lige jeynt overalt ved fin bløde og 
jevne Trykning, eg lader det bevægelige Hoved defto lettere fremglide efter den 
Styrelſe, ſom den haarde Beenvei leeder det. Dette uefterlignelige Verktei 

har Jordemodrenes utidige Jilfærdighed og ſkadelige Konſtgreb ofte berøvet Ma⸗ J 

turen, naar de have i Utide ſprenget de virkende Hinder, og ſtandſet Raturens "RÅ 
Beftræbelfer; hvorved alt for ofte, i Steden for at tilvejebringe efter deres Mees MM! 
ning en hafiig Fødfel, ſamme er forhalet; i Steden for at aabne Veien for 

Foſteret, er Hovedet holdt tilbage, og de Fodende underkaſtet langvarigere Smer⸗ 

ter og langſommere Fodfel. Bel gives der Tilfælde, da en ovet og indſigts⸗ 
fuld Hielpere med Nytte og Fordeel fan lette de trange Fedſler allene ved at 
ſprenge Hinderne; naar undertiden Vandet nedſkyder fig under Hovedet af Fo⸗ 

ſteret, og holder det oven over Jisbeenet, at det iffe Fan ſynke ned i Bakknet, | 

da ved at ſprenge Hinderne og fader Bandet Flugt, fammentræffer Moderen fig 

haſtig, 

ie 

— 

— 

J 
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haſtig, o og driver det villige: Loved ned igiennem de Mbtige og fugtige Veie med 
mindre Modftand, og fuldender Fodſelen haftigere, Men dette Fald kommer 
heel fidden for, og udfordrer tillige Hovedets og Moderens allerbeſte Leie, naar 
Fødflen ved dette Koaſtgreb fFal ikke forverres: og hvor ſtor Øvelse og Forſig— 
tighed udfordres ci her til at beſtemme det y). Det handes og undertiden at 
Hinderne ere faa unaturlig ſeie, at de ikke af dem felv brifte til rette Tid, hvil⸗ 

ket udfordrer, at de bør fprenges ved Konſten; men hvor fielden er ikke ogſaa 
dette Fald, Jeg har iffun erfaret det en eeneſte Gang; og jeg troer neppe 
| man bør gribe til dette Middel, uden Modermunden og de blede Fødfelsveie 
forf ere aabnede faa tilſtreekkeligen, at Hinderne ſtager ligefom en udſpondt 

| Blære uden for Legemet: da gavner det førft at ſpreenge dem, fiden de alt have 
| fuldført deres Forretning, ſom var at gane foran Fofteret, for at bane det en 
lettere Giennemgang i Fødfelen 2). Der gives Fødfler, ſom Naturen med 
en voldfom Haftighed undertiden føger at fuldende, dog ikke uden flor Fare for 
| Barnet og endnu ſtorre for Moderen: Diffe hindres beft ved at ſprenge Hin⸗ 
derne tilig. Ligeledes ſorekommes Faren ofte af Blodſtyrtningerne, ſom kom⸗ 
me under Fodſlerne efter Moderkagens Løsning fra Moderen, ved at ſpronge 
Hinderne og fane Moderen haſtig til at ſämmentrekke fig. 

Naar jeg nu undtager diffe anførte. Tilfælde, og det hvori Vendinger 
fÉal foretages eller Inſtrumenter anlægges; fan veed jeg intet Fald, hvor det ev 

| fpttige at fprænge Hinderne, og ingenlunde bør det (Fee i fuldftæntige Fedſler. 
| Sordemedrene brugte i faa Fald enten en Noal dertil, eller Kanten af et Stykke 
| Buffer, eller Salt til at riſſe diffe Hinder op med; og mange haver brugt færs 
deles fpidfe og fFarpe Inſtrumenter; men ved et rigtig anbragt Stød af Finge⸗ 
| ren, eller naar Hinderne ere ſlappe, lade de fig uden flige anførte Midler leg 
kratſe itu med Naglene, eller i meget unaturlige Tilfælde overklippe med en Sar. 

— Endnu flere unyttige og ubarmbiertige Handlinger erfarede man dags 
i lig of Jordemødrene, naar de alt for. meget har villet hafte med For⸗ 
losningen, og udvidet de modſtaaende Deele med Hænderne. Ved 
deres DRE ne bleve Deelene ophovnede, forknuſede eller ſonder⸗ 

SS reone; 

9) Th, de infolitis parus viis p. 172. 
(NE: * Bartholin har talt herom 4 'e. ſaaledes P. 175. 
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revne; ofte har Smerterne underkaſtet de Fedende krampagtige Træfninger og 
—Raſerie; Følger, ſom have været farligere end Fedſlerne ſelb. Diſſe og ans | 

dre ——— ſkadelige Konſtgreb, finde ikke mere Sted blant vores opåyfte og 

retſindige Jo demodre, der alt for vel paaſkionner Natureno — Virk ⸗ 
ſomhed, og frygter for at krenke dens Ret. ad 

Naſten ingen Midler bleve mere misbrugte hog og, end de faa — 
kaldte drivende Midler, hoilke for det meeſte beſtode af hidſige Drikke, frarpe | 
Specerier, vellugtende hled⸗ Olier, Eſſenzer, Saffran, Bivergel, Borarx 
Rhinſkviin, ſterk Oll og Brandeviin, ſkarpe Clyſterer, og adſkillige ande 
endogfaa urimelige Ting, hvilfe i Steden for at befordre Fodſſerne, ophidſede Øg 
og betændte Blodet, fortumlede Hovedet, bragte Legemet i Oprør; forfinrrede 

Fedſels-Arbeidet, ſtandſede Veerne, og underkaſtede de Fedende ofte Beten-⸗ 
delſes⸗-Febre, farlige Smerter, ja! det ſom var værre, ved Forfømmelfe af 
ſikkrere Hielp under diffe fFadelige Midlers Brug paaførtes Branden, og til 
ſidſt Deden ſelb. Men hvor let Sunne iffe og den dygtigfte Læge løbe an, naar 
han, uden at kiende den uvervindelige Modſtands Aarſag i Fedſelen, ville ans e 
ſpore og ophidſe Naturen ved drivende Midler til at iile til fin egen Undergang, 1 
og mon iffe Ukyndighed i Fødfels-VidenfFaben, ſaavelſom Lægernes alt for ftore VÅR 
Tillid til Jordemødrene, har ofte foranlediget faa græffelige Misbrug. J 
eg vil ikke engang tale om de farlige Brak— og Nyfe-Midler, fon 

forlengſt ere afſkaffede, eller om de færdeles urimelige Ting, fom Bar- -· 
tholin fortæller at have været brugelige til hans Tid iblant de nordiſke Fole, | 

- nemlig; at ſpiſe Snegle, terrede Aales Lover, tørrede Teſtikler af caſtreerte J 
Heſte og faa videre; men allene nævne noget om den ſtore Misbrug af 
fEarpe Clyſterer, ſom Jordemødrene endnu til vore Tider i ſtor Overflodighed 
plagede de Fødende med. Diſſe Midler, ſom vifer deres fore Nytte til t 
lette Underlivets Forſtoppelſe, naar de tiligen i Fedfelen anvendes, brugte de 
fom Nedankre i de haarde Fødfler, naar de ingen anden Hielp vidſte. Man SAM 
troede, uden at opdage Aarſagen, at alting var giort, naar Konen funs flis | 

fk san ns RR ERE SR RR — 

tig fif Clyſterer, og at Veerne nødvendig fulde forſterkes ved deres idelige — | 1 

Brug. Traf det, at Fofteret var allerede nedſiunken i Bokkenet, og ſammen | fr 

trykte Veien for diſſe Midlers Afgang; faa plagede de ved dens Tilbageholdelfe ” Fu 

den Fedende jammerligen ' Snpufese Underlivet, forvoldte hende ——— h 

5. 
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| nutaalelige Trengſler ſom undertrykte de ordentlige Sanmentratninger i Mos 
deren, Dev ffulle befordre Fodſelen. | 
P Ikke mindre ffadelige vare de utidige, heede og irriterende Dampe: 
" Bade, fom brugtes til at blødgiøre de modſtagende Fodſelsdeele, og ſom Bar- 
cholin figer: til at bløde Hinderne, at de defto ſnarere ſkulde briſte. Jeg 
har feet unaturlige Hevelſer, Betændelfer, Blodſtyrtninger at opkomme ved 
diſſe Midlers uordentlige Brug, og derfor hellere føgt at tilraade Jordeme- 
drene, at lette de langvarige Fødfler med lunkne blødgiørende Indſproitninger 
af Melk, Olie, Havreſuppe og deflige, ſom indvendig fan virke paa de behøs 

rige Deele, og ikke anvendes til Skade pan de udvendige, der ved diſſe Mid⸗ 
lers heede og fortynnede Dunſter ophovner, betændes og fiden forvolder deſto 
haardere Modftand, Der ere fangt andre ſikkre Midler fom lette i langvarige 
Fedſler. Diffe ere Aareladninger, kielende og ſmerteſtillende Midler, hvis 

rigtige Anvendelfe ere de rette drivende, ſom fan tilraades og af Lægerne for⸗ 

ordnes, foruden Tangens forfigtige Brug, i Fald Foſteret trues med Under⸗ 

I gang. Meget ofte bleve Aareladninger forſomte eller ogfaa ilde an⸗ 
I vendte i Fodſlerne, af den almindelige og ugrundede Frygt, at Konens Kraf⸗ 
I ter vare for fvage til at udholde dem; derfor opſatte man diſſe Midler endog i. 

| Tilfælde, hvor de allermeeſt behøvedes, ſom hos meget blodrige, meget omfindt⸗ 
| "lige og trangbryſtige Koner, hvor Fedfels-Kraften allene var ſogkket af Blodets 

I Mængde og alt for bæftige Bevægelfe i Aarerne, eller af de ſmertefulde Deeles 
krampagtige Sammenſnorelſe og Mandedrættens Feil, eller hvor begyndte Ve⸗ 

| fændelfer og convulſiviſke Bevægelfer indtraf under Fodſelen, der bleve Aare⸗ 
I Tadninger ſielden eller aldrig brugte; og juſt i denne Legemets falſte Svakkelſe, 

at diſſe Midler ere de ſande ſtyrkende, ſom opliver Krafterne, og ſom befor— 
i drer — frem for noget andet af de forben faa faldte drivende Feldſels⸗ 
i Midler 
wvertimod bleve Aareladninger, Viin og hierteſtyrkende Midler 
I anvendte, og iffe uden til ſtorſte Skade i ſaadanne Fodſler, ſom led⸗ 
ſagedes med Blodſtyrtninger af Moderen. Man vidfte at Aareladninger 
[| gavnede i andre Blodſtyrtninger, ſom viiſte fig under Fodſelen ud af Neſen, 

"Munden eller flige Deele; naar de neg havde deres RER af Blodkar⸗ 
renes 

ſom Jordemodrene vel ikke fan neie kunde beſtemme, har Erfarenhed viift 08, 
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renes for hæftige Udſpendelſer, eller af Blodets Mængde og ftærfe Fart imod de — 
fine Aarer i Legemet: Men denne Erfaring blev ilde anvendt i de Blodſtyrt⸗ J 

ninger i Fedflerne, fom kommer af Moderkagens Fraſkillelſe freu Moderen: I 

Man greb til Lancetten for at formindſke Blodets Moffe, og undertrykke yder 
mere de Kræfter, ſom ved Blodſtyrtningen felv forud vare foxkfede, og næften 

reent tabte; ligefom Moderkagen ved Aareladningen funde lade fig fæfte, eller — | 
den virfende og opirrede Moder, ſom udpreſſede Blodet igiennem fine. finger⸗ É 

tykke Aarer, kunde tilſtoppe Blodets Veie ved de nye Svakkelſer, ſom Agre 
ladningerne forvoldte den. É | 

Vinens og hierteftyrfende Midlers Brug udfordre megen. SoifiotigeR q 
og bør aldrig bruges uden i en virfelig og fuldfommen Mangel af Kræfter, fom 1 
ſielden fan indtræffe i Fodſierne, uden hvor den kommer af en nærværende Blod: | 
ſtyrtning; og i fan Fald ere de hierteſtyrkende Midler, ſom hidſer Boder og | 
Driver det med en ftørre Fart igiennem de aabnede Aarer, — ſkadelige ſom AM 

Aareladningerne felv. I 

Vore Jordemodre behøve ikke faa meget at ængfies — flige Blodſihete 
ninger, da de jevnligen erfare, hvor haſtig de fan afhielpes enten ved at ſpreenge 
Hinderne tilig om Fofteret, eller ved at vende Barnet, eller lade det udtreekke EQ] 
med Tangen, hvilfe ere de kraftigſte Midler at afvende ſaadanne farlige Blod⸗ 8) 
ſtyrtninger med. — Jordemødrene havde tilforn ogſaa den Bane, at forhale AE 

Tiden til Vendingen i de befværlige Fadfler, med at rette Modereng 
og Barnets Leie, enten ved beftandig at ftille den Fedende paa en eller anden 
Side under Fodflen, eller ved udvendige Nedtrykninger og Støden paa Under⸗ J 
livet 4), eller og ved at føre Fingrene til Hovedet for at trykke det, og ſtyde D 

det over i en anden Stilling 5), Diſſe Midler vare ligeſaa utilftræffelige for | 
farlige, hoilket jeg i det medicinffe Sælffabs Skrifter har givet en Afhandling 
om. - Dog har jeg viift, at ligeſaa meget fom denne Hielp tilforn blev unyttig 

anvendt ril ſtor Smerte for den Fodende, til den viſſeſte Undergang for 

ret, og til farligfte — efter Bedjeten: faa kunne den igien under viffe Be⸗ 
——— 

a) Mamellukkerne bruger en Traefork, ſom de trykte underlivet iud i, for at UR 
Foſtret frem.” 

£. Levninger endnu fra —— Tider. 
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tingelſer, og i ſieldne Tilfælde, , form Jordemedrene ei altid forſtod at rr RE: 
| med Nytte og Fordeel bruges, ſom jeg den Gang gav tydelige Exempler vad, 

'Ri høre nu ſielden om Jordemodrenes overtroiſte Handlinger i at beſordre 
de langſomme Fødfler ved Amuletter, eller ved at oplukke Laafene, og aabne 

Dorene i Huſene, meget mindre om den umenneffelige Haardhed, ſom de 

vankundige fordum udøvede i unaturlige Fedſlſer, med at forte de Fedende 

| paa Hovedet ned i en. Tønde c), fønderbryde Bornenues Lemmer under 
Vendingerne, afrive Hovedet, eller anlægge, jeg gyſer ved at nævne det, 
Bismerkrogen til at udſlide Foſteret med. Saa gruelige Varktoier, mor— 
diſke Hakker, de ſkixrende eller knuſende forhen brugelige Inſtrumenter, hvis 
i Brug tilforn vare Folger af Jordemodrenes Uvidenbed og ——— ere al⸗ 
drig ſeen eller brugte i dette Hoſpital ſiden dens Stiftelſe. 

i —— forblindende Maſke, ſom Jordemødrene nu omſtunder har forhvervet fig 

| gaſte og Franſke forbedrede Tang anlægge af Fodſelshielpere. : 
i Levret, den udedelige franffe Accouideurs Tang, var for min Tid ei 
—— Brug her i i Danmark, og endſtiont han felv havde været een af mine 

| | Lærere i Fødfels: Videnſkaben, og viiſt mig Brugen af dette faa heit priiſte In— 
] ſtrument paa hans Phantome eller Fodſels-Maſkine; ſaa fandt jeg dog faa liden 

| Overeensſtemmelſe imellem hans Maffine og den levende Natur, at jeg af diffe 

i Det meeſt behevtes; men en nærmere Cefaring har overbeviif mig om dets 
i nyttige Brug, og ved mange Forføg ev Brugen af det L.evretifke og Smel- 

J dets 
KE 9 Ge — fil Di. Wichinitans' Underviisning for Jordemødre, Aalb. 1771. 

Bartholin de infolitis partus viis p. 15 

de uſu forcipis Levretiani in partu, anguſtis SA &. —— acci- 
dentalibus pericul, 1780. 

agt Sami, II. Så ir UNE : 7 
⸗ 

Den Fardighed i at opdage de vanſkelige Fodſlers Matfager og tiend⸗ 

frem for i forrige Tider, fætter. dem i Stand til ſtrax at ydøve Den konſtige Hielp, 

| og i Tide fuldende de haarde og forkeerte Forløsninger, enten ved at vende Fo⸗ 
ſteret, og forfigtig drage det ud med Benene, eller ved at lade den af de. En⸗ 

i Aarſager troede mig berettiget til at tvivle, om dette Inſtrument, formedelſt 

dets færdeles vanſkelige og farlige Anleggelſe kunne tiene i de Tilfælde, hvori 

(like annet Br og —— det eene har frem får det andet i Hover 

1 .d) Vid, Colle, Soc. med. Haf. Tom, I. p. — Diſſ. G. Timfchencki Obſ. 3 
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dets urigtige Stillinger af Foſteret, ſaavel overſt ſom underſt i Gaæffenet, om⸗ 

ſider blevet mig faa bekiendt, at jeg med den vedberlige Varſomhed er lige færs f 

dig til at anlægge dem begge i de forfFiellige Tilfelde, ſom udfordre diffe for⸗ 

ſkiellige Inſtrumenters Brug. Offentlig har jeg fra den Tid af viift den rette 

Brug af den Levretiſke Tang, og bragt den i almindelig Brug iblant 99, 
til ſtorſte Fordeel i Fodflerne, 

Sordemedrenes iilfærdige Saedvane ties at hoſte med Efterbyedens 
UÜdforelſe, faafnart Navleſtrengen var afbunden, af Frygt for at Moderen 
fFulle lukke fig og ftrar forhindre dens Fodſel, har foraarfaget de ſtorſte Ulykker 

og ſkreekkeligſte Folger efter Fedſſerne. Ved deres haarde Henders uforfigtige 
Indbringelſe fave de undertiden forftedt og forknuſet, eller faaledes irriteret den 

ømfindtlige Moder, af heftige Smerter og Getændelfer ere fulgte, ved vold⸗ Ar 

ſomme Træfninger paa Mavleſtrengen er ſawme afrever, eller Moderen omſtyr⸗ i 

tet, og udtraft af Livet, ved at fønderflide den faſtgiorte Moderkage, ere Styk⸗ 
fer blevne tilbage, ſom forſt lang Tid efter Fodſelen ved Forraadnelfe ere bort 
tærede, ledſagede imidlertid medſnigende, forraadnende Febre. Ja ved Efter⸗ 
byrdens aft for haſtige og voldſomme Udtræfning, har Blodſtyrtninger og Mos 
derens Uvirkſomhed uformodentlig henrevet den glade og ved Sedfelens hulden⸗ AN | 

delſe taknemmelige Moder fra ſit nyefodte Foſter. KE IE 

* * 

Naturen, naar den overlades til fig ſelv, er ligeſaa villig: hos Menes! sl 
fFet tilat befordre Efterbyrdens, ſom Fofterets Fodſel. Man give den fun Hi 
Tid, ſtrax føles paa Underlivet, at Moderen, ſom en haard og ſtiv rundagtig eg j 
Kugle fammentræffer fi fig under Navlen, ved forte og lemfældige Efterveer mins. — 
der den os om ſin Virkſomhed, og tilkiendegiver fin fuldførte Henſigt med en. — 
ringe Blodflod af Fodſelsſtedet. Efter diffe Naturens Vink behøver man fore 

at træffe og roffe paa Navleſtrengen, ſtrax er Efterbyrden, uden at trykte og | 
preffe Underlivet, uden at lade den Fodende hofte eller pufte i Sjænderne, uden SÅ 
al give Nyſemidler eller fFarpe Clyſterer, ſom forhen brugtes, afloſt fra Lege⸗ 
mit, Dog gives der ogſaa det Fald, ſom Hielperne mage neie iagttage, & ' 
hvilfet Efterbyrden maae hurtig uddrages, naar nemlig en betydelig Blodſtyrt⸗ fi 
ning efter Fodſelen tilkiendegiver, at den allerede forben er les og affFilde fra - 

Moderen. . Denne Omftændighed udfordrer. dens haftige Udførelfe, at den 

"MA 
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ſlabbe og ubirkſomme Moder kan opirres til haſtig at træffe fig ſammen, og ſtille 
Bliodets Fortabelſe. Frem for noget andet Middel har Indſproitningerne i 

Moderen af fold Band, eller Band og JEDddife tilſammen, viiſt fig virkſomme 
| i lige Tilfælde, Hvor hverfen udvendige Trykninger paa Underlivet eller kiolende 
og ſmerteſtillende Midler har udrettet Det allermindſte; og hvor haſtig er ikke, 

(i hvor meget Den ukyndige Verden end ftormer derimod) de blege og iisfolde 
i SMødre igien oplivede, og ligefom udrevne af Dedens Strube, hvorom jeg hav 
| givet en fuldſteendig Beretning i det medicinffe Sælffabs Skrifter. 

Mange Jaggttagelſer vare ſkiulte tilforn for dem, ſom udøvede Fad: 
I felshielpen, i Henſeende til at navle Foſteret. Neppe var det kommen til 
Verden, før Jordemødrene, enten Det drog Aanden eller ei, ufortøvede afs | 

bandt Strengen, for deſto haſtigere at faae Efterbyrden ud. Var der da Liv 
I øg Bankning end i Strengens Aarer, ſom maaffee kunne tiene det halv døde 
Foſter til Ovlioning, faa blev dog denne Circulation ved Underbindningen ha⸗ 
É: flig berevet Foſteret. Var Fofteret forklemt, fore, blaat og ophovnet i An⸗ 
ſigtet, maar det kom til Verden; faa blev denne Standsning af Blodet i Ho⸗ 
vedet dog aldrig lettet ved at overklippe Navleſtrengen, eller ved at lade den 

blode faa meget, til — apopleetiſre Tilfælde ved flig en Aareladning kunde 
| aſbielpes SAN 
É Naar Foſteret med Hinderne om Hovedet ligeſom med et Sloer e) 
i blev haſtig født til Verden, førte Sordemødrenes Overtroe det med ſig, at 
viſſe Hinder, under Navn af Seier⸗Skiorte, fulde tørres, forvares og 

indſhes i Barnets Klæder, Da ingen Ulykke kunde ramme fan lykkeligt et Barn, 

Fodtes Fofteret indelukt i Hinderne uden deres foregagende Bryftning i Fed⸗ 
| felen, da blev faadant et Fofter af uvidende Jordemødre henſſengt fom en Van⸗ 
i ſkabning og livles Klump, Der ikke burde komme for Lyſet, uden at Hinderne 
engang bleve opklippede eller Foſteret ſik Leilighed til at drage Aanden. Sal 

mon ikke mange Børn, hyilke ligge ligeſom ä Dvale uden kiendelig Liv, naar 

de fødtes, ere ftiltiende henlagte, ſom dog ved mangfoldige nu bekiendte Neds 
mingsmidler og deres langvarige Brug havde været at bringe til Live igien, naar 

fi de Jelpeltie: — og Letſi ndighed havde forſemt DER | 
TT 2 Mange 

| | få ip: Hboron Barth, de mfolitis partus viis anfører adſtillige Ting Pr 259, 

SY — 
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Mange Koner, ſom lykkelig vare forloſte, omkom tilforn ved at fipttez 
for tilig og føres til Sengen; man lod dem reiſe fig op pan Fodſels⸗-Leiet for 
at ſkifte deres Klader, og uden at indbinde Underlivet, eller være vis paa, af 

den Fodendes Kræfter taalte Bevægelfen, ilede med hende til Sengen, for — | 
glemmende Celſi fortreffelige Regel: at man ſkulde anſee en Barſelkone ſom en 
ſaaret Perſon, der varlig burde flyttes og bevæges, i Fald Blodet Fulde ilke 
forløbe hende. Og derved hændtes der undertiden, at under Omflytningen uds 
ſkylledes Blodet faa haftig fra Konen, faa hun enten. faldt i Befvimelfe, eller —1 
under convulſiviſfſe Bevegelſer døde dem bort imellem Hænderne; Al 

Naar folde Gysninger viifte fig ved Blodets for heftige Afgang, 
og Anſigtet blegnede, Sonet fordunkledes, Suuſen og Klingen for Ørene inde 
ſtillede fig ſom Forbud for Farens da vidſte Jordemedrene, ſom anfade alt dett 

for Feber: Kulde ' i Steden for af gribe til udvendige Sammentryfuinger paa 

Underlivet, eller kolde Indſpreitninger i Moderen, intet bedre, end at tildæffe 4 

Konen med varme Klader, give hende vel varme hidſende ſpirituoſe Drifte, ops — | 

varme Sengen og Varelſet, lægge hende varm JEddife paa Underlivet, under 
hvilfen Forholdsmaade Blodets Fortabelfe, ſom Fulde ſtandſes, endnu mere PFA 
forøgedes til Konens defto haftigere Undergang. J 

Man førgede for ingen Ting mere efter Fedfelen , end at bevogte Ho⸗ — 
nen ſardeles vel for Forkiolelſe; til den Ende indſperrede man hende ome 
hyggelig i Sengen, dakkede hente til med tunge og varme Fierdyner lige op til — 
Halſen, ſammentrak Sengegardinerne, behængte Vinduer og Døre med Dele | 
kener, belagte Gulvet med Tepper, drak hende til med Rhinffviin og Saffran 
omringede hende hobesiis med Beføgelfer og Lykonſtninger, Støien og Svære 
men, med Caffefander og Maſtkiner; ja ffulde vel nogen Fornuftig i vore Ti⸗ J. 

Der kunde troe, hvis jeg ikke felv havde erfaret det, at man midt i Auquki Maas 

ned indſyrede i Ovnen, for at ingen Forfielelfe (Fulde indſnige fig. til Barfels 

konen. Bed ſaadan Omgangsmaade ophidſedes og betændtes Blodet, Sves 
Den udpreſſ edes i flor Overflodighed, Hovedpine, Forſtoppelſe i Underlivet, be | i 
Febre, heftig Blods Fortabelſe, Melkens Udkaſtning imod Huden, Frifler og 

Forraadnelfes- Sygdomme, tilfidft dødelige JEngftelfer og Mathed paafulgte 

Bedre Erfaring har nu omſtunder lært og, at intet er mere vederqvægende for 
en , end den reene forfriſkende og kiolende Luft, den renſer og bortfe⸗ SI 
2 Ser : & 110) 
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rer de WEodelige Uddunſtninger, befrier den beklemte — det 
opſvolmede Blod, og beſordrer Vadſbernes Bl ng, og den naturlige Af: 
gang i —— 

I ſaadant et Soedebad var en vis Tid beſtemt for Barſelkonen, (ads 
vanlig i14 Dages for hvilken Tid det blev anfeet for en himmelraabende Synd at 
aabne Vinduer eller Døre, at tage Konen ud af Sengen eller omſkifte hendes ſpe⸗ 

dige oq ſmudſige Lintei. Men holde der iffe for farligt at lade hende i faa Tang Tid 
indaande og inddriffe hendes egne fordærvede Dunſter, at fætte hende ved Feds 

i derne i Sengen, imedens man pudflede den og viftede med Klædernes og ville 

man føre hende over i en anden Seng for at udlufte og friffe hendes Bærelfe, 

det troede man den Tid at være det famme fom at dræbe bende, 
| Mu omftunder derimod retter man fig ikke eftee Slenderen, men efter 

! — Kræfter, og Rensningens mindre eller ſterkere Aggang. For at for⸗ 
i friſke dem, bærer man dens endog anden eller tredie Dagen, eller fi ildigere efter 

I deres fundere eller ſoagere Tilſtand, over i andre Senge,” ifører dem reent Lin⸗ 
tei, ſaaſnart De kan taale at ſidde opreiſt Sengen; og alt dette gaaer nu oms 
: ſtunder af uden Frygt for Fortiolelfe Kos dem, ſom ikke unaturlig indpakker ſi ige 

Jo flærfere og overflødigere Rensningen gik for fig i Barſelſen⸗ 
i gen, FN lokkeligere anfaae man det; fFiont jeg fan forfiffre, at en overfløs 
| dig Rensning foæffer DER Fodende og formindfFer Melken, hvorved bande Ko⸗ 

| nen og Barnet lider. Jeg har feet mangfoldige friffe Barſelkoner, ſom bar 
i "havt meget lidet deraf, og jeg har aldrig været befymret for at befordre den faa | 

"længe, ingen Tilfælde har udfordret dets men ved en maadelig Afgang ere alle 
deſto haſtigere komne til Kræfter, og deſto ſnarere været i Stand til at "forlade 

i | Barſelſengen, og det er ogſaa een af de ſande Fordeele, ſom følger, naar Ef⸗ 
terbyrden fødes af fig felv: at Moderen imidlertid træffer fig ſaavel tilſammen, 

at Blodets Fortabelſe i Barſelſengen blive mindre og ſielden foælfer Konen. 

A diſſe Grunde hav alle balſamiſke Piller faaet Afſkeed, og i deres 
Sied betiene vi og i de ſorſte Dage efter Fødflen af gelinde afferende Clyſterer, 
Rhabarbara, forſat med Middelſalte, eller det ſom fædranligen bruges i vor 

Hoſpital: Sennesblade, engelſk Salt og Fenikelfroe, ſom drikkes efter For⸗ 
noedenhed ligefom sn mr om — hvorefter VBarſell onerne befinder dem 

| — vel. | SØEN — 
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T 
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Til af befordre Melkens lette Afſondring i Bryſterne, holde — 
Patningen for der begvemmefte Middel. Vi lade derfor Barnet tillægge faar 

ſnart mueligt, i Fald det Fal-nyde Moderens Melk; men behever det en Amme 

me, hvis ele ev ældre og mindre laxerende, da lade vi Barnet vel udrenfe, 

og førft efter 24 Timer lægger det til Ammens Bryſt; paa ſaadan Maade und: 

gaaer man Pattegfaffe, Melkepomper, elaftiffe —— og andre ſlige Inſtru⸗ vi 

menter, fom fvage Beviſer paa menneffelig Klygt. For at fordeele Mel: | 

ken lader man nu omſtunder Bryſterne allene opbinde og gelinde ſammentrykke 

med et fiint Klæde ſtrax efter Fodfelen, indtil de begynde at ſpendes og hoe 

ner; da udlokkes Melken ved ofte igientagne gelinde Gnininger Mod et fint og | 

varmt Linnedklade, og derved undgaaer de forhen brugelige fvirituofe og olies "| 

agtige Smorrelſer, tilligemed de forfkiellige Sſags fittede Plaſtre, ſom Jordez Bb 

medrene ſelv tillavede efter Deres befte Phantaſier og ſom tilſtoppede Hudens FH) 

Aabninger, ja ved deres harfFe Beſkaffenhed undertiden forvoldte SE |. —4 
"almindelig Kloen over hele Legemet, Febre og Udſlag. PI 

Børnenes Behandling er i mange Henſeender meget forbedret hos os. 

Man indfvøber dem ikke mere faa five fom Mumier, eller forknuer og fordreier Mi 

Lemmernes men binder dem loſeligen i Matraſſer, ſom haftig fan opløfes, | 
naar Barnet ffal efterſees, Hvori Lemmerne fan udſtreekkes, Bryſtet og Under ⸗ 

livet frit bevæges : eller giver dem ſtrax loſe Klæder, ſom hverken trykker 
eller klemmer dem. Reenlighed iagttages med Bernene ved flittig at afvaffe | 

og bade dem. Legemet vænnes til Kulde ved tynnere Klader, mindre varme 

Bærelfer og folde Badninger, ſom ſtyrker og hærder deres fpæde Legewer; 

Man fortumler ikke Hiernen og Hovedet ved voldſomme Sviugen og Stoden, — 

eller ved for heftig af vugge dem; thi paa mange Steder i Staden ere Vug⸗ 

gerne giort ubevægelige, og i Hoſpitalet findes der flet ingen. ! 
Det bør ogſaa anføres til Nationens QCre og Frimurer Selfkobeis Be 

rommelſe den nye Opfindelfe og Bekiendtgioreſe med Bornevogterne, en Ma: 

(fine fom i Odenſe blev forfærdiget til at lægge Bernene i om atten, for of 

vogte dem, og betrygge Forældrene for den Fare, at Ammerne ſkulde tage den 

i Sengen til fig, og for føden at fee dem qvalt under en ſepnagtig Ammes Bryſt. —4 

Denne Børnevogter lod jeg prøve af Ammerne i Hofpitalet, og ſorbedrede de 

Mangler, ſom ſyntes at kunde hindre Dens almindelige Brugs og ved en ans 
: — — 



A= 

6. Om Fodſels Hoſpttolets Suftee — 151 

den velied ſkal dens Veſeiwelſ ſom et Aulang blive tillagt Sne Af 
banduing Hee 

* Dette er Portraitet pan den forrige og nærværende Behandlingsmaade i i 
ISS Jeg kunde fortølfe mangfoldige flere Misbrug og urigtige Behand⸗ 
linger, ſom fordum vare almindelige; men jeg har funs berøre de grovefte, og 
É | wil allene til Slutning anføre en Optegnelfe. paa fødte og døde, ſom fra Aaret 
im Da Opſigten over dette Fodſels⸗ Hoſpital blev mig anbetroet, og indtil 
Marets 1780 Udgang, for ar vife, hvor flor en Deel af uſſe og forarmede Mos 
É. dre, af ſyge, lige ſaavel ſom ſunde, der under en holdigere Behandling i den 
i Tid ere biulpne, og lykkelig have overſtaaet deres Barfelfærd, munlig: —— 

| 3 Aaret 1771 Modre indkomne 303 Deraf dede 9 fødte Børn gg. 
0 306 —m— 7. 37 | 
Br 0 0 4000 
BER ST 666— 
se 40 5 505 

5 776 —658 —6 re 466. 

0 SO 6 rr Sy 
1778 f) — 533) — 19 — 552 
00. 505 8 rr 572 
"3780 br 7 5795 884 

ev 4552 er 69 - er 4660 
É Sfulle 

in E inline Mar —— her en heftig Epidemic imellem Barfelfoner faavel i Sta⸗ 
den, ſom endnu mere $ Heſpitaſet, hvifen i to Maaneder henrev 17 Koner. 

WVed Mængden af de paa engang liggende  Barfelgvinder "blev denne Syge 
Dom underholder, indtil flere og rommeligere Varelſer bleve udfeete til at for⸗ 

deele de Fodende i, og derved ſtandſede efterhaanden Sogdommen, eller den fas 
kaldte febris puerperalis , ſom i Aaret 1765 og 1766 hortrykkede af. 579 Bars 

: ſelkoner under Prof. Bergers Beſtytelſe 91; ligeledes i Paris grafferede i Aaret 

1746, fornemlig i Hoſpitalerne, en farlig Feber imellem Darfelfonerne, fee Mem. 
de vAcad. des Scienc. 1746 p. 160 i Quart; fan at af 20 Barfelqvinder i 

Hotel de Dieu blev neppe en reddet. J London døde Aaret 1770 en anfees 
"lig Mængde Barſelqvinder, fee Leake praft. merk. uͤher die Krankheit der Kind⸗ 

betterinnen, Leipzig 1775 p. 17. item Johnſon Midwifry p. 12536 
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252 S. Om Fedſels-⸗Hoſoitalets Suftelſe 

Skulle vi Danffe da glemme at ſkionne paa den eykte , at med —— 
Hald fremvoxer hos os en faa vigtig Videnſtab, ſom for fore Tid ſiden var 
ligeſom vergelss, og allene betroet Fruentimrets Omſorg. Skulle vi ei tak⸗ 
nemmelige erindre, og i vore Aarboger optegne den Tidspunkt, da vor ftore 
Friderich ſtiſtede faa frugtbærende en Videnſtabs Skole, hvilfen hans | 
Efterfølgere i Mildhed og Naade, vor allernaadigfte Konge vedligeholder 
og haandthæver. Skulle vi uden Glæde kunne tænte paa, at indfødte Danffe — opleres i Riget ſelv, uden nødvendig at trænge til Fremmedes Hielp, ja! at. —1 

endog Fremmede føge Underviisning hos os. Skulle vi vel lengere fortiene 
at udelukkes af de Fremmedes lærde Hiſtorier. Nei! til re for os, Puni J 

vi med biin Forfatter ſige: „at Fodfels-Bidenffaben i Danmark er nu i fan 
„yyperlig Forfatning, fom den — — ved Stine 5 Themfen og Øe 

Æt erel 8), g — 

…) Leroi Lieterærshigtorie in der SR, aͤberſetzt von ——— p. ag 7 å 
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Solvets Probelſe 
til Ente for Ponte: Veſenet og Sølv Handelen 

| St y, aar man bak; gir n fig beliendt med alt, 6005 Ehumifterne hidindtil 
I IB f(frevet om en rigtig Solv⸗ Proves Operation, og af egen Erfaring og . 
I ofte igientagne Forſog ev overbeviiſt om, at næften alle, faa undtagne, ere ik⸗ 

I fun blinde Veiledere til den ſikkerſte Omgangs-Maade, faavel i Henſeende til 
| Kaabberets fornødne og neiagtige Renſelſe fra Selvet, ſom Sølvets Frems 
4 bringelſe i ſin fuldkomneſte Reenhed, faa at det ved af renſes fra Kaaberet fare 
ber iffe allenefte intet af fin virkelige Vægt, men beholder endog famme Qvan⸗ 
titet, fom det har havt i Blandingen, førend Prøven blev anſtillet, vil det 
lettelig indſees, at Selvet, efter den hidtil anpriiſte og gængfe Solvprevnings⸗ 

I Maade, taber altid noget vift ved enhver Prove; men foruden dette viſſe Tab 
I gives der endnu et andet, ſom fan kaldes det uviffe og ubeftemte Tab. . Hvad 
I hertil fan være Aarfagen, har jeg forefat mig ved nærværende liden Afhandling af 
| underſoge, og onſker jeg deri at kunde blive hældig nok for at fortiene det hei op⸗ 

J yt Sælffabs Bifald og Opmerkſomhed, ſom fat HED mig den Jr, at 
i vælge mig til eet af dets Medlemmer, 

HEH … ….….5m0 fleſte, ſom have lagt Marke til. det forſte Tab, ſynes det vel at 
" være en vis og Uundgaaelig delge af Amenuge enten i denne Deel af Det 
| kenſten 

| Uden videre at — be ——— Aarſager hertil, eller at være be⸗ 

kymret om at forebygge det, har man ladet fi ig noie med blot at vife, at det for⸗ 

doldt fig faa og ikke anderledes, Derved er det blevet, hvorvel dette Tilfælde " 
I har altid foranlediget en Slags Uoberee nsſtemmelſe imellem de fleſte Proberere, 

og en Slags Uvished om Solv⸗Prevens Rigtighed for den Kiobende og Sal⸗ 

Nye Samt, IL, B. U gende; 
3 

OR 
| 
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gende; men for ſaavidt af Tabet har været almindeligt, og Sagen Hover vindes 
lig, har man maaffee iffe regnet denne Afgang faa noie. | 

Hvad derimod det andet ommeldte Tab angager, ſom de faa kaldede 

Guardeins allene fiende og meeſt bef£ieftige fig med, og fom efter min For — 4 

meening bør udledes fra ſelvſamme Kilde, fom det førfe, da far man vel viif — 1 

og vedtaget adſkillige Aarſager dertil, og i de ſleſte Anviisninger til en rigtig 
Solv⸗Prove noget nær truffet Midlerne til at forekomme ſamme, hvori den 

Condershaufiffe Mynte-Guardein Johann Otto Ruperti i hans Skrift: 
Das Probiren faldet, har været den hældigfte og meeſt oplyſende. Men med 

al den Flid, han og flere have giort fig for at faſtſette Reglerne for en vigtig 

Solo-Preve, mærfer man dog, at der maae være en Hoben ubeſtemt i den 

vedtagne Omgangsmaade, ſom forvolder foranførte Tab, og de deraf flydende 
forſtiellige Angive lſer eller Probere-Sedler over et og ſamme Selv, hyilket Ab 

indtreffer ei allene, naar flere, men og naar een allene proever eet og famme J 
Solv ofte i een og famme Ovn, 4 

Er faa ofte medende Tilfælde foranlediger mig, der har havt faa megen — | 
Leilighed til at underføge de flefte Operations-Maader med Solvets Prøve, til 
at vife, hvorledes de fleſtes Angivelſer eller Probeer-Sedler mage nødvendig ME 
være nefterrettelige, eller ankomme paa en blot Slumpe-Lykke, om de findes 

rigtige, faafnart Prøven iffe er giort med den mueligſte Neiagtighed og Agt⸗ 
ſomhed under Proceduren. J 

Diſſe Anmarkninger over nærværende Tiders Kundfkob om Solvets 
Prove bør forekomme enhver faa meget mindre forunderlige, ſom man endnu ikke å 

tydeligen hav indſect, hvad der er Aarſagen til det ſorſte viſſe Tab, eller føgt i i 
det mindſte at forringe det, end fige til det uviffe eller ſidſte, ſom er en Følge — 

af det ſerſte, og i fig felv af ingen ånden Forſkiel, end at man ikke har vidſt 
at behandle I Tingene paa den rette og behsrige Maade ved Sølvets Prøve. RB | 

Sar det fig nu faaledes med denne Deel af Probeer⸗Konſten, at dens | 
væfentlige Omgangsmaade medfører næften uovervindelige Banffeligheder, i. — 
Henſeende til det altid mødende og viſſe Tab af Selvet, ſom fFal proberes; 
faa ſynes det vel Umagen værd, at underſege, hvorpaa dette Tab beroer, og | — 
det mindſte af giore ef Forſeg til at formindſke, om iffe aldeles af heve det. 
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Mi Om Solbets Provelſe. NÆS 

Et eee — den Natur kan, om ikke andet, — til at forekomme 
i: det andet faa kaldede uviffe og ubeſtemte Tab, hvilket vel iffe mærkes allevegne, 

men er dog altid af Betydenhed, fordi det inptrefjet allerſnareſt der, hoor det 

ikke ventes. 

Herved formoder jeg at udfinde begges Aarſag, Ey tillige at blive Grand 
ul ved det fitftes Standsning, for en ſtor Deel at formind(Fe det forſte. 

Unægtelig ev allerede en Hoben af Hindringerne for en rigtig Solv— ra 

| ves Erholdelſe blevne anmærfede og hævedes men efter min Formeening bør iffe 
| Den ringeſte Hindring finde Sted i en ſaadan Prøve, naar iffe Udfaldet ſkal 
I blive et reent Bedragerie; thi faa længe een eeneſte Hindring er tilovers, tabes 
i alt hoad der er vundet ved alle de øvriges Forebyggelſe. Da nu faa meget 
I baade i Henſeende til det theoretiſfe og practiſfe, anlangende Selv -Provens 
É Omgangemaade, ev lagt for Dagen i foranførte Rupertis Afhandling om 
É Probeerkonſten, fom ev den tilforladeligſte Autor man i faa Fald fan bolde. fig 

FE til; faa behøver jeg iffe at igientage de af ham allerede tilſtrokkelig kundgiorte 
Auviisninger; men allene at rere ved cen Poſt, ſom han ſynes af have forbi— 
i "gaaet, og hvorpaa en rigtig Sølv-Prøve, i mine Tanker, fornemmelig Gee 
I roer, nemlig den til et ſaadant Arbeide egentlig paſſende Ovns Structur og Be⸗ 
ftaffenbed. 

Hobedſagen, eller det væfentligfte, hvorpaa en vigtig Sele: Prøve ifær 
i ankommer, er, at man forſtager faa neie at adffille Solvet fra Kaaberet, at 

den Kiebende ikke ſkal betale Kaabber for Sølv, og at Solvet beholder den Qvan⸗ 
titet, det har havt, førend det blev blandet med Kaabberet, uden at tabe det 
| mindfte under Prøvens thi faa fader den Salgende betalt det ham tilfommer. 

"For altſaa at frembringe reent og ubeblandet Sølv, maae Foreeningen 

| imellem Solvet og Kaabberet aldeles ophæves. Hertil behøves Ild og Luft. 
| Begge made virke t sen og ſamme Tid paa den af Kaabber og Sølv fammenfatte 
|! Maſſe; folgelig maae Probeer-Qunen være af den Beſtaſfenhed, at Ild og 
Luft kan i | en vis og forholdomasſig Grad frembringes deri. 

Alle ſmeltelige Metaller, Gul og Sølv undtagen, —— ſom be⸗ 

kiendt, udaf deres metalliffe Veſen, ſaaſnart de under Sweltningen udfættes 
for I og Luft. Dette Selvets Forhold til Kaabberet gier juſt, at ſammes 
— uden ——— ophæves 3 thi naar det med Selvet blandede; 

J— HD 
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Kaabber — for Ildens og Luftens Virkning, taber det fit brændbare Vee⸗e 
fon, hvorimod Solvet bliver uforanderligt, og da Metallerne ikke uden i fit (OR 
metalliſke Veſen fan have nogen indbyrdes Foreening, faa er nu vel Kaabberets E 

Bebindelſe med Solvet oploſt; men den fuldkomne Renſelſe, hvorved Solvet KØ 

ſkal bringes i fin enkelte Forfatning, ſtaaer endnu tilbage, fordi det til Aſfe 
forandrede Kaabber fader fig ikke ſmelte til ſaadan en flydende Materie, ſom er RB 

— nødvendigt, naar det derfra adſkilte Sølv ſkal kunde ſamle fig. J 
For nu at meddele Kaabberet en ſaadan flydende Egenffab, behøver man J 

at give Solvet, medens det endnu er blandet med Kaabberet, en Tilſats af aA 
Blye, ſom er, blant de ſmelteligſte Metaller, ei allene det let ſmelteligſte, 
men endog af den Art, at det i Ild og Luſt allerfnaref forandres til Affe og 
glasagtig Fluß. Diſſo Blyets Egenſkaber ere her ſaa meget mere nødvendige, 
ſom ſammes Virkning pan Kaabberet, ved den anbragte Heede og Luft, feer 
langſom, og foraarfager, at Kaabberets Forvandling til Aſke og Slag ikke kan J 

gaae haſtigere for fig, end det forvandlede Kaabbet; og Gine efterhaanden fore å 
fvinder, deels ved at trakke fig ind i Capellen, og deels ved at opgaae i Røg. J 

Denne Blyets væfentlige Fordeel, anfører jeg allene for at viſe Aarſa⸗ 

gen, hvorfor man ikke fan betiene fig af Marchaſit ved Soter, — J 
alt for pludſelig forandrer ſig til Aſke. AA 

Naar det med Kaabber og Blye beblandede Solo er ſaaledes * Ihdens 
og Luftens Hielp forberedet, og Kaabberet ved Tilſcetning af Blyet er bragt tit J 
at finde, vil man finde, at Kaabberet og Blyet forvandles efterhaanden till 
Glas, og at Solvet fvommer ſom fmaa Kugler i den ſmeltede Blanding; men 

for derfra at adſkille Selvet, omgaaes dermed faaledes: — 
1) Foretages det hele Arbeide i Sar, ſom ere bequemme ved Hielp af — 

til at indſue det til Aſke og Glas forvandlede tyndſmeltelige Kaabber 
og Blye, hvilfe Sar man falder Capeller. å 

2) Foretages Arbeidet i den faa kaldede Mufel, hoorigiennem Luften — J 
agere paa den ſmeltende Maſſe, hoilken Luft bidrager meeſt til Kaab⸗ og 

berets og Blyets Forkalkning, og bortfører i en mindre Qvantitet de — 
til Aſke forvandlede Metaller i Reg. — j 

Efter ſaadan Kaaberets og Blyets FrafÉillelfe vifer Selvet 6 igien ba I 
Pngteformig Dannelſe. 

Dette ; | 



dette er, ſom bekiendt, det voeſentligſte af hoad ſom foregaaer med Sol⸗ 

vet, naar det ſkal renſes fra Kaabberet, hvilet jeg allene har anført af den Yar: 

| fag, at Henſiaten med en Probeer-Qvn og den derudi nodvendig behevende ſel⸗ 
T "lede Virkſomhed af Ild og Luft deſto bedre fan indfees og tilſtages. 

Å 4 | fig felv burde den i Ovnen anbragte ID og Luft vel ikke virke ſtorkere, 

É end til at fætte det med Kaabber og Blye beblandede Sølv i Bevægelfe, og af 
| |giøre det ved Luften forſſaggede Kaabber og Blye faa flydende, at det fan træffe 

| ind i Capellen; men i Stedet for at dette allene burde fee, møder ofte den 

i maae paaagtes for at komme under Veir med de væfentlige Aarſager til et og 
i vandet Tab, ſom faa ofte indtreffer ved Solvets Underføgelfe og Angivekſe, og 
i ſom virkelig forvolder, at Solv⸗-Prevens Omgangsmaade er ei allene ufuld⸗ 

| fommen, men endog ledſaget med ſtorre Vanſkelighed, end man troer, 

| : Bel ev det fandt, at Solvet ev i Ilden og Luften et uforanderligt Me⸗ 
f tal; men NB. i fin enfelte og ubeblandede Tilſtand, hvorfra det afviger, fans 
ſuart det er blandet med flygtige og let opløfelig ge Metaller, 

"Dette kiendes tydeligen 
) Naar: Selvet er blandet med meget Fatten da Tabet er altid ſtere 

- end i Det modfatte Tilfelde. 

Maor Ufdrivningen med Blye igientages, da der altid tabes noget af 
Solvet , og omſider alt, naar det Drives for vidt. Ben 

|| * 

af en flygtig og let oploſelig Materie fan meddeele mindre O,vantiterer af 

i lig og i dette Tilfælde ligefaa fatteli ig, og uimodfigelig, ſom man veed, hvor 

J—— fan oldeles drives i Luften, 
End ikke Guldet, Det ædelfte af alle Metaller, er fritaget fra at votali⸗ 

| ſeres, naar det, i Tilfælde at være blandet med Zink, er under re øl 

udſat for Luftens Indflydelſe. 
Diſſe adlere Metallers Forhold, naar de blandes med de faa —— 
J ædle Metaller, teenker jeg, tilſtrokkeli⸗ g vife, boad Boned Afuens 

i 3 og 

M. Om Solbets Probelſe. — 

Den forceldede, men nu mindre gengſe Sandhed, at en ſterre Obanti⸗ 

| mindre flygtig og mindre oploſelig Materie fine Egenſkaber, er jo her eienſyn⸗ 

I fart Solvet, naar det blandes med et mere fugtigt Metal, f. Er. med Anti⸗ 

/ 

| "Omftæntigbed, at diſſe Elementers Virkning gager langt videre, hvilket ifær … 



Brlqye; faa fan Selvet-i fin metalliffe Natur lettelig bringes til at ſynke TC 
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og Luftens Indflydelſe gior vaa Selvet, naar det arbeides for fig felv, og haar ME 
Det derimod ſettes i Bevegelſe med Metaller af en modſat Natur. —4 

Naar nu Blyet og Kaabberet i Henſeende til deres Flygtighed ligeledes 
kan fættes i Bevægelfe af Ilden og Luften, faa ev der megen Grund til at fore 
mode, at det mage være de egentlige Aarſager til Solvets Minfelfe under Prøs 1 
ven, I det mindfte ev jeg overbeviiſt om, at der kan ikke være anden Aarfag…— å 
til det viffe Tab, ſom gemeenlig indtreſſer ved enhver Solv⸗Prove. 

I fig felv ſiger det inter, hvad enten Solvet lider ſaadan Afgang, ſom 
et virkeligt Metal, eller i Sammenhæng med det forflaggede Kaabber. Quge⸗ 
ſtionen ev allenefte, hvorledes Tabet kan forebygges, -" 

Er det mueligt, at Sølvet, ved at blandes med Kaabber og Bloe, kan 
antage en Deel af diſſes Egenſkaber, ſom det i og for fig felv ikke har haves 

"faa er det og begribeligt, at den Afgang, ſom formærfes derved, efter diſſe 
Metallers Tilſcetning, mage nødvendig komme deraf, at det har tabt fig, liges 
ſom diſſe, deels ved at have indtrukket ſigi i Capellen, deels ved at være Opgang åg 

i Reg, hoilket man fornemmelig bør føge at forekomme. Å 
Jeg har viift, at Solvets Reunfelfe beroer paa den Forandring, ſom 

ſkeer med Kaabberet og Blyet ved Ildens og Luftens Indflydelſe. Jeg har 
tillige viiſt, at Kaabberet ved Hielp af Blyet mage meddeeles en flydende Egen ⸗ 
ſkab, for tilgavus at kunde Fills fra Solvet. Wu bør jeg eg viſe, hvorvidt 

Ildens og Luftens Virkning mage modereres, naar Selvet enten iffe ſkal lide | 
Afgang, eller komme ureent ud af Crøven, 

Det er en Følge af en alt for ſtor Grad af Hede, at Solvet five før 
meget flydende, og naar det nu er meget uddeelt i, og nøie forbundet med Bly 
formedelft det nærværende Kaabber, ſom yttrer fin Middel-Natur imellem d 
tungſmeltelige ildbeſtandige Selv, og bet letſmeltelige i Ilden ubeftandi 

pellen, allerhelft om Capellen ev af eu los —— ſkiont derfor god nok i une akt 
dre Tilfelde. kl 

| Skeer det nu i det — at Luften — tillige Paa bet ſmeltende og å 
tyndtflydende Metal, ſeer man en ſterk Rog opftige over Metaller, hvorved en 

mærkelig Deel af det med Blyet forbundne Selv ryger i Luften. Soaledes 
tabes da Solvet paa en Dobbelt Maade. — 

Anocaente 
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| ——— det ved alt for megen Luft ——— Tab, da lærer Er— 
| ſarenhed, hvad ikkun fan ville troe, at Dens Indſlydelſe paa den hele Maffe af 

|Gølv, Kaabber og Blye noies iffe med at forvandle Kaabberet og Blyet til 
Aſke, men den forgarfager endog, at diſſe Metaller forfines ſaaledes, at de 

gane op i Luften ſom en Rog; shi Luften har den mærfelige Egenſkab, naar den 
| foreenes med Siden, at den tioner i Almindelighed til at forfine alle Metaller. 

K—… Denne formedelſt Luftens Indflydelſe foraarfagede Flygtighed hos Kaab⸗ 
| beret og Blyet meddeeles, ſom forbemeldt, ligeledes Solvet tildeels, ſaa at det og 
derved lider en Slags Afgang. Markeligt ev det, at Luften foraarſager Sol: 
I vet ſaadan Flygtighed og det deraf flydende Tab i den hoieſte Grad, naar den 
I hele Maffe af Sølv, Kaaber og Blye har mindſt Heede og er mindft flydende, 

i mueligviis fordi Luften behover en vis Confiftence for at virke ſaadan Flygtighed, 
eller og fordi diſſe Metaller kan, naar de ikke ere flydende nok, mindre be vor⸗ 
ges, og Luften faaer alsfaa mere Tid at virke paa dem. i 
É 15. Med foranførte har jeg kortelig villet vife de Vanſkeligheder, ſom kan 
indtreffe ved Kaabberets Adſkillelſe fra Solvet paa Capellen, fornemmelig i den 
Henſigt, af, naar man veed og kiender den egentlige Procedure med Solvets 

Renſelſe, og det Onde, ſom flyder af de fornødne Hielpemidlers Misbrug, 
| man da mane blive faa meget mere i Stand til at indſee Nedvendigheden af 
Den den dertil begvemme og ſarſkildte Dvn, og tillige, af hvad Aarſag ſamme 

mage bruges paa en aldeles beftemt Maade, i Fald, man vil behandle en faa 
vigtig Sag med tilberlig Neiagtigbed, helſt naar Prøven gielder betydelige 
[Avåntiteter af Selv. 
Fgrudſat, at man har alle Nedvendigheder til en Solv⸗Prove ved. 
Haanden, og at Operationen er bragt ſaavidt, at Ilden og Luften beheve at 
agere paa Selvet, faa kommer Det meget an paa, at man veed faaledes at mos 

dere diffe tvende Elementer, at de ikke virke Een fortere, uke længere, enten 

tidligere eller ſildigere end behøves. 
Dette beroer paa, at Ovnen er (aafedes indrettet, at den net op modta 

ger faa megen Heede, ſom behøves sil forbemeldte Metallers Smeltning og Cal: 

Heination, og naar Solvet i ſamme Grad af Heede fan naae den fornødne Fiin⸗ 
Red, verd man, at den er ———— 

— 
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For at være ſikker paa, at Luften ikke virker mere, end den bør paa 
Selvet, hoilket ſteer giennem Muflen, bor Muflen ikke være bredere, end at 
toende Capeller rummelig fan ſtaae tæt jevnſides, og ikke heiere, end at man net 

op kan fee ind i Capellerne, naar de ftaae midt i Muflen. J 
Efterat have givet Muflen ſaadan Hoide og Breede, mage man forſyne 

den med Huller, ſom ikke ere bredere eller hoiere end 3 Linier. 
Igiennem en ſaadan Muffel tor man ikke beſrygte, at Luften fFal virke 

ſterkere, end net op til Kaabberets og Blyets ſuecesſtve Cafcination, følgelig 
heller ikke rive Solvet Gort med fig i Røg, naar Mundingen tillige behørig Tuk 
kes med Kul, ſom er Tet at giøre, Bel veed jeg, at een og anden, fom har 
ſkrevet om Probere-Konſten, foreflaner Ovne af den Storrelfe,- at man fan 

bruge dem i forffiellige Tilfælde, f. Ex. til deri at roſte og forflagge Ertzer; til 
at giøre Kaabber-Prøver; til at renfe 3 å-4 Led Sølv af Gangen; til at fore 
tage 3 à 4 Sølv-Prøver paa eengang o. f. f. Men jeg veed * "mdt man dere 

udi umuelig fan anftille nogen ſikker Solv⸗Prove. 
Da nit den af mig anprifte Probeer-Ovn har den Fordeel, at Heden ſtie⸗ 

ger aldrig i heiere Grad, end net op 'til at ſmelte Selvet, ſaa er man altid 
vis paa, at det med Kaabber og Blye beblandede Sølv ikke lettelig bliver faa. i 

” Flydende, at det fan træffe ind i Capellen, end iffe om Heeden var til en Tid, J 

nemlig i Begyndelſen af Drivningen, noget flærfere end behøves. | 
Hvorimod man aldrig med nogen Sikkerhed fan beſtemme den egentlig 

og fornødne Grad af Heede i de ftørre Oone; men er for det meeſte udfat fo 

den Uleilighed, at de ere i Begyndelſen, naar man behøver at indfætte Sølv 
Proven, gemeenlig langt heedere end de burde være, hvortil kommer endnu 

dette Onde, at, om man end betids nok bliver denne, alt for høie Grad af 
Heede vaer, behøver dog faadan en flov Ovn alt for lang Tid til at foales, i I 

hvilfen Tid Selvet, ſom bliver i faa Fald alt for meget flydende formedelk 
Kaabberets og Blyets Tilfætning, maae nedvendig træffe fig ind i Capeleus 
et Onde, ſom ikke lader fig forebygge ved det almindelig foreflagne Raad, at 4 
kiole Capellen med dertil dannede Leer-Plader, hvilket Raad jeg ſor min Deel | 

ikke bifalder, fordi te diſſes Auvendelſe indtrænger fig ſaa meget Luft J—— 
og Capellerne ſtaage Fare for at ile om ikke at omifafteds 4 

— 

— 
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Den uvife Produet ſom finder af en alt for ſtcerk andinde Heede, ér 

| te den eeneſte ubehagelige Folge; men da en ſaadan flor Ovn behøver en ſtor 
Mauffel, ſom altid modtaget for megen Luft; faa er intet viffere, end at Sol⸗ 
| vers Tab endog fra denne Side er uundgagelig. | 

Endnu medfører en alt for ſtor Probeer-Ovn denne Vanfkelighed, i Fald 
den foales tinder meget kaabberhaltig Solvs Afdrivning, at dens Heede fors 
| — ligefaa langſom til den fornødne Grad, ſom den indſkrenkes. 
— For at forekomme denne Uleiligheo, heeder man den ofte tidligere, end 

man burde, hvorover Prøven udfættes for for megen Heede, og tabes da Sol⸗ 
vet ligeledes i Capellen. Vil man derimod bie for længe med at forøge Hees 
den, ſtaaer man Fare for af anbringe den for ſi dig, og derved, at Solv-Prøs 

ven ikke bliver heed nok, ja, ofte forfryfer, (fom man falder det) hviltet gior, 
at man maae begynde Arbeidet forfra. Uden des ere Omfofiningerne ved en 
| Cølv-Preve langt flørre i en ſtor, end i en liden Ovu, ifær hvad de til en by 
"Dan metallurgiſk Operation fornodne Kul angaager. 

Jeg Dar derfor altid foredraget en liden Probeer⸗Ovn for en det, ſom, | 

vpaa det nær, at man derudi iffun fan giere eeh Prøve af Gangen, har den 
ſtore Fordeel, at man er ſikker paa ſin Prove. — 

| Eſterat jeg ſaaledes har viift De betydeligfte Uleiligheder af en flår og For⸗ 
"Delene af en mindre Probeer⸗-Ovn, ſaavel i Henſeende til Prøvens Sikkerhed, 
Å ſom Arbeidets Lethed og de derved befparede Omkoſtninger; haaber jeg at 
Mytten og Nedvendigheden af den af mig foreflagne liden Probeer-Qvn inde 

| re deſto tydeligere, ifær naar den indrettes efter vedfølgende Tegning. Fig. 
f| 7 fg; Bål 

| Enhver kyndig Preberer eller Guardein vil ſnart blive averbeviig om, 
i at mani en faadan lider Ovn arbeider med - langt mindre Umage, og at man 

derudi er i Stand til at frembringe langt rigtigere og tenere Prover⸗ end i em 
i ve Probeer⸗Ovn. 
Hø Nogle vil maaſfee ——— at Gølvet lader fig eee ſaa godt ise i 
en liden, fom i-en flor Ovn. Andre vil maaſkee deraf tage Anledning at 

undſkylde en mindre accurat Prøve, at Ovnen har været liden, ſom kunde 

| maaſkee fi fynes at være en rimelig Udflugt; men jeg har ikke paataget mig at 
å forfoare alle ſmaae Ovne, Sagen beroer paa —— og ſammes rig⸗ 

KB Nye Saml. I. 3, x tige 
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tige Auvendelſe. Man kan giøre for meget og for lidet af en Ting. Alt for M Å 
ſtore og alt for fmaa Probeer-Ovne have begge fine Uleiligheder, hvorvel der — I] 
bliver altid en mærkelig Forſkiel paa en flor og en liden Probeer⸗Ovns RSC VE 
delſe paa Solv⸗Proven. 

En Ovn, hvori man ikke fan anbringe, uden net op den fornødne Grad 
af Heede, ev iffe for liden) men i Henfeende til dens udvortes Bygning og — | 
indvortes Structur fan den dog have den Mangel, at Ilden ikke fpiller nok i 
den. Denne Mangels-Poſt ſoger man vel at afhielpe, enten ved beftandig ae 

røre i Ilden, eller ved at anbringe et Trek-Rer paa Ovnen, begge Dele til - I 
liden Nytte, deels fordi Prøverne ved Bevagelſen ryſtes for ſteerkt; deels fordi | 
Blye⸗Rogen ſtandſes i Mufſſelen; og deels fordi Trek-Roret hindrer, at man — | 
ikke til alle Sider fan forfyne Ovnen med fornøden Grændfel. Hvorledes 
alle diffe Uleiligheder fan undgages ved den af mig foreflagne Ovn, haaber jeg HH 

at vife ved følgende Underretning om dens rette Brug og Anvendelſe. nå 

Naar Probereren vil betiene fig af denne Ovn, haver han forinden at J J 
afveie fine Prever og fit Blye, ſamt at være forſynet med gode Capeller og vel 
udbrændte Kul, Derpaa fætter han 2 å 3 Capeller omvendte bagerſt i Mufs — 
felen, en oven paa ſamme og 2 foran dem. Maed diſſe fyldes det bagerſte, Da 
eller en tredie Deel af Muffelen; derneſt fyldes Muffel-Hullet med langagtige 
Kul, og maadelige bek Kul legges ind under Muffelen faa tær, ſom — I ; 

til det everſte lidet Trek Hul. Kuller; fom bruges hertil, maae ei være | 

ſtorre, end at de begvemmelig fan falde om paa alle Sider af Muffelen. — J 
dette er ſteet, legges nogle føder over og under Muffelen. Det everſte Trek⸗ 
Hul bliver aabent, men det nederfte tilluffes paa en Fingers Tykkelſe Me 

Naar Kullene ere omſider komne ligemeget i Brand overalt, aabnes Ovnen 
neden til og Heden vil da blive ftærfere, Har man fyldt Ovnen med lige | 

eens Kul til alle Sider, og ſamme ſtaaer paa et Sted, hvor Luften fan have | 

lige megen Indflydelfe paa den, vil Siden vife fig jeon overalt. Ligeſom Ie 

den vorer og Kullene fynfe i Ovnen, maae man forøge dem paa forommeldte 
Maade; ifær maae Ovnen iffe fyldes for ſtorkt; thi ellers vil den — 

tabe fi in Træf, og —— — fig ind i —— 
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| 4 —— hoidgloende Farve, ſamt at de ikke længere vife noget 
Merke imellem fig, Fan man ffienne, at diſſe tilligemed Ovnen ere heede nok. 
Naar Muſſelen ikke fængere indeholder Dunſter, og Ilden brænder klart 

| og gens overalt omfring Muffeln, veed man, at den har fin beherige Hede. 
| Man aabner da Muffelen ved at udtage 'net op faa mange Kul af dens 

Munding, at man fan trænge ind med en bequem Tang. De tvende forreſte 
| Capeller omvendes nu og fættøs jevnfides midt i Ovnen, faa at de komme til 
at flage imellem de forreſte og bagefte frame Sidehuller af Muffelen. Derpaa 
lukkes Hullet, uden at foraarſage nogen Stov af AfÉe, mied langagtige og vel 
| udbrændte Kul, ſom Hverken maae guiftre eller give Flamme fra fig. 
J Har man flere end cen Prøve at giøre, fættes et Par omvendte Capeller 
| wed Giden af Kullene paa den for Muffelhullet liggende Blikplade, hvilke, efter 
der at være blevne gradeviis faa heede, ſom de bor, indflyttes til videre Brug i 
| Ovnen. Man kan og ſtrax i Begyndelſen fætte et Par Capeller inden for Muffel⸗ 
| "Hullet, for ligeledes til paafelgende Brug at blive efterhaanden varme og tilbe⸗ 

redede; thi ved den langſomme og ſuecesſive Heede vinder man dette, at Cas 
Å pellerne ikke faae Ridſer eller blive leſe af for megen Heede, da de beſte Car 
| peller fan paa den Maade blive uduelige og fFadelige for Solv-Proven. Der⸗ 
mæft underføger man, em Ovnen er overalt tilſtrekkelig forſynet med (huder 
| æn og Træf, ſom i manglende Fald maae beſorges. 
R Imidlertid bekomme de ovenmeldte Capeller, ſom ved SOmfntningen i 

d Kar ere blevne noget affiølede, fin forrige Heede igien, Man tager da de 
doppelte afveiede Solv⸗Prover frem tilligemed det fornedne Blye (hvad derved 

I ellers er at iagttage er nokſom Defiendt) aabner det everſte af Muffelhullet ved. 
| enten at borttage nogle Kul, eller ved at trykke dem ſammen, og bringer far 
I med en beqvem Tang eller faa faldet Probeer⸗Kluft (der maae være faa let og 

i tyud, ſom mueligt) den til enhver Solv⸗Prove behorige Quantitet af Blye paa 
enhver af Capellerne. 

Man vil da ſtrax mærfe, at Blyet fonfer til Bunds, begynder at blinke 
og at kaſte Røg fra fig, hvorefter man indfætter det afveiede Sølv, ſom vel i 
å Begyndelſen ſtandſer Blyets Smeltning; > men foreenes ſtrax dermed, (ſom ty⸗ 
å Belig fees af dets Bevægelfe) og — jevnt med (amme. 

il: nn | — 2 Raar 
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Naar Blyet og — ere ſaaledes beffafne, ſom fig bør, fommer NB | 
det fornemmelig an paa ſaaledes at moderere Ilden og Luften at Solvet ikke 
ſkal tabe derved. 

Det er altſaa fornødent, ſaaſnart Blyet og Solvet flyder klart i Gus. 
ningen, ſom ffionnes af den hovidgloende Farve, at Ovnen tillukkes neden til NA 
pan en Fingers Tyffelfe, hvorved Provens Heede formindſkes. Skulde deg J 
ſynes, ſom Preven begynder i det ſamme ligeſom at ſtandſe, ſom kiendes dere —1 

af, af dens Overflade ligner klart Band, og at ingen Røg ophiger Da er det AR | 
Beviis paa, at Muffelhullet ev for tæt, og at det mangler Luſt. SS faa Fald "I 
trykker man Kullene faa nær ſammen, at Rogen neppe fan hæve ie: over Cr 1 
pellen, men maae trække fig ud giennem de ſmaa Sidehuller af Muffelen. Seer 
man derimod, at, der opſtiger en hei og mørk Rog, ſom fÉeer, naar Muffel 
hullet ev for aabent og Luften agerer for ſterkt derpaa; far maae det — | 
mes ved at tætte Muffelhullet med Kul, indtil —— kan i fore 
nævnte Grad. J 

Er Solvet riigt og ikkun lidet kaabberblandet, —— — at Meaalen 
ved en tydelig Bevegelſe fra Midten til Siderne ſynes ikke at have den noieſte 
indbyrdes Foreening; men at det for det meefte ſeer ud fom et Vand, beblan⸗ 

det med mangfoldige ſtorre og mindre Kugler, hvilfe bevæge fig mere: eller min⸗ 
dre,” Ilgefom Heeden er ſterkere eller foagere, 

Diſſe Kuglers bienſynlige Bevegelſe er allerede et got Tegn pad Afbei⸗ 
ningens forholdsmæsfige Omgangz men endnu mere overbevifes man Derom, 
derſom Capellerne have tillige en lyſegraae Farve, ere lidet morkere paa — ; H 
den, og man fan ffimte inden fra, hvor Slaggen har begyndt, at farve Cas 
pellerne omkring Brøvernes thi deraf veed man, at det righalti ge Solv et, | 
bragt til en god Afdrivning. i 

Er Solvet derimod meget kaabberhaltig, b liver man, i den ſamme Grab — il: 
af Heede, ikke diffe Hine eller Kugler i det fmeltende Metal faa haſtig vaer, 
det er heller ikke raadeligt, at man føger at frembringe dem ved en forceret Luft AM ' 
SMan bør allene i Begyndelſen føge at afkiele Ovnen ved at tillukke deg nederſte hn 

og everſte Hul, da Capellerne — vil blive morkere og — yitre fig pag rr få 
ommeldte Maade, | i | Sd 

— 

| 
| 

SÅ 
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| Inidlernd har man nu og da at paa⸗agte, at — Oven og neden tif 
er forfynet med de fornødne Kul: ligeſom og med et tynd Spid løfeligen at un— 

derſege, om de ligge, ſom de ber, omkring Muffelen, nemlig hverfen for tær 

eller for gabent; i forfie Fald for iffe at hindre den fra Capellerne opſtigende 
I Røg at funde træffe fig igiennem Muffelen, bvilfen Slog, om den blev ſtaaende, 

vilde foraarſage Dunfter i Muffelen og et uklart Syn omfring Preverne; i an⸗ 
det Fold for at forebygge, at iffe den eene Capel ſkal blive hedere, end den 
anden formedelſt alt for megen Trek. | 

Naar man paa denne Maade ſfortſotter Ilden, vil Prøven, eller det 
| ſmeltede Metal efterhaanden formindſkes, ifær hvor Selvet er mindſt beblau⸗ 
I der med Blye formedelſt den mindre Tilſetning af Kaabber. Capellerne vil 
ligeledes eſterhaanden antage en morkere Farve, og man ffal da omkring Prøs 

| ven mærfe, hoorledes det caleinerede Blye har trukket fig ind i Capellen. Det er 

I da Tid at agbne det sverfte Hul, og at legge friff Kul omkring Muflen, i 
i Fald de forrige. ere udbrændte, hvorved Capellerne firar fane en vTpfere SODE, 
og maae det for det forſte forblive derved. 

Derſom Prøven beſtager af et meget kaoberhaltig Sølv, og der meeſte 
af Kaabberet er forfounden ved Aſdrivningen, ſom kiendes derpaa, at de oms 
talte ſmage Hlugler i det ſmeltede Metal blive ſynlige, da mage det nederſte 

| Hul⸗ i Fald Capellerne øre tillige meget morfe, og en mørk Rand fees tydelig 

| paa dem, efterhaanden mere og mere aabnes, og nogle flere vel udbrændte og 
I flove Sul legges under Muflen for at bringe Prøven pan Slutningen til at af 
| gane og blive defto reenere. 
I Bed Kullenes Forøgelfe mane man fegge Marke til, , om Muflen ev 
i klar ånden til 9 og ikke gopfyldt med Dunſter, ſamt om Kul⸗-Luen ikke trænger fig 

ind igiennem de ſmaa Sidehuller af Muſſen, hvilket fan er fares af en Slags 

| Taage, ſom giver Capellerne et morkt Syn. Saadan Taage Fan komme ders 
af, at Oonen ikke har den fornødne Fraf, ellev og at der ligge flere Kul oven: 
F over Muflen, end jeg fra førft af har meldt, at maatte bruges, hoilke lettelig 

| fan ryddes af Veien med et tyndt Spid. Dette ſidſte hænder ikke gierne, naar 
Kullene have havt den rette — og have fundet ubehindret ſamle ſig 
——— —— HPA 
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Bed denne reene og forøgede Heede begynde Proverne at hæve fig og at 
antage en hoi kugleformig Dannelfe , og De oftommeldte Dine i det ſmeltede 

Metal blioe ſterre. 
Mundingen af Muffeln og Aſkehullet, ſom hidtil hav været tillukt paa 

Den forommeldte Fingers Tykkelſe nær, fan nu og gives mere Luft; thi ved at 
forøge Heden og Luften, forſvinder Det i Solvet fig befindende Kaabber og 
Blye defto viſſere. Solvet, ſom hidtil har været adſpreedt, ſamler fig deris 
mod i en tæt Maffe, bliver faaende ftille og fFiller fig fra Blyet og dets fine 

Dunſter. Diſſe Dunſter fees ſammentrukne at fvæve bift og her over det halv 
kugleformige Metal i adffillige Farver.  Hvilfet Phoenomen indtreffer juft, 
naar Selvet begynder at flares, eller maaer fin fuldkomne Reenhed. Cfrer — 
den egentlige Terminu i Chymien hedder det: at blikke. "Paa famme Tid ope 

ſtiger tillige en Blyerog fra Capellen. Begge Deele maae aldeles fordrives ved 
Den i Slutningen nødvendig forøgede Hedes og Luftens Vedligeholdelſe, (ons " i 
feer, naar man aabner Muffelbullet mere, end forhen; da Blyerogen affores 
Des viſſere og Prøven vil ſynes fuldkommen reen. 

Saafremt Heeden ikke bliver ſterkere, end den var vider Solvets Blik⸗ J 
ken eller Klaring, beholder Prøven fin høi kugleformige Dannelſe, ſeer glat os 
blank ud paa Overfladen, og fremviſer ſmage Huller neden under Bunden. 4 1 

Har man derimod drevet Heeden over fin behørige Grad, mane man ikke 
vente at finde alle diſſe Egeuffaber famlede ved Prøven; men den vil nu be⸗ E 
gynde at fmelte, falde, tabe de ſmage Huller under Bunden, og omfider fæfte 
"fig ved Capellen. Hvilket jeg allene melder til deres Sikkerhed, fom antage 
førft bemeldte Kiendetegn for de meen ſikkre Beviis paa Selv: Prøvens fuld z. —* 
komne Renſelſe. J | 

Ellers er det høift nødvendigt, at Proven kommer reen og uden Pletter ud af 

Arbeidet; thi naar den forfalder fig anderledes, kommer det enten deraf, af H | 

den er for fold under Klaringen eller Bli ningen. eller af —— paa Blye ig X VI AM! 
Afdrivningen. Rall 

Naar det endelig er fommen ſaavidt med Prøvens Renſelſe, at Seloet 
ſtandſer, eller lngen Damp lader fig mere tilſyne derover, mane Aſkehullet eller Så 

Træfhullet over Muflen tilluffes og Kullene i Muffelhullet formindſkes efter· 
haanden, hvorved Preven ale, 
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Under denne Svaling bliver man en klar ſtinnende Ring vaer i Capellen 
smfring Prøven, fordi Solvet ev endnu iffe nok ſtorknet. Endog denne Ring 

maae forfvinde, forinden man tør udſette Solvet for den fri. Luft: thi ellers 
ſpreiter og greener det fig, hvorved en Deel af Selvet gaaer til Spuͤde 

Proven træffes derpaa efterhaanden frem wed en Sage, tages ud af Cas 

pellen med en Korntang, renſes med en Borſte fra den mueligen vedflævende Aſke 
og underſoges paa Vagten. 

j Befindes den reen og ubeſmittet pan Overflader, og ethvert Korn ligner 
det andet i Tyngde paa Vaegten, fan mon være vis paa, at Proeven er rigtig, 

; og det ſaavel i Henſeende til Prodnetens, ſom Solvets Quantitet, hvilfer ſidſte 

indtreffer vel ligeledes efter de ſadvanlige Procedurer; men — dog derfor 
I iffe Sagen i fig felv. 
1. Enhver, ſom behager at ſammenligne min Anviisning om Solvets Afs 
drivning paa Capellen med de i Almindelighed antagne Anviisninger, fFal lets 

I telig overbeviſes om, af man paa den af mig foreflagne Maade er viffere paa af 
naae Maalet, og at det hele Arbeide lader fig langt lettere og med langt ſterre 
Beqpemmelighed fuldfere. i 
i Man foreſtille fig allene ved Brugen af en for Probeer⸗Oon, og den 
| fig deri ufeilbarlig yttrende alt for ſterke Heede, ſom pleier ifær møde ved Pros 

I vens Paafætning og gemeenlig for tidlig, førend Preven begynder at bliffe, hvor 

| ofte man er nødt til at gaae denne Heede i Møde, for at foale Prøven, enten 
ved alt for megen indlade Luft i Muffeln, ſom er meget: ſkadelig eller ved ans 
| bragte folde Plader, ſom ere meget farlige, da Capellerne fan derved let kaſtes 
! over Ende, ifær om Arbeidet ſkal — af Folk, Der enten ere til Aars eller - 
i for tunge paa Hænderne, . 
I, Endnu maae jeg anmærke i Henſeende til Selvets Tab ved for megen 
i "Luft, at man ved at anftifle et Forſeg baade med for megen og for liden Luft, 

i vil erfare, at det forholder fig lige cens med Selvets Tab, enten Rensningen ; 
' ſkeer i Smaat eller i Stort paa Hytterne, allene med Den Forffiel, at man i 
" fidfte Fald lettere overbevifes om Solvets Forflyttelſe ved at bringe det tildage af 

Blyeregen , end i ſidſte Fald, hvor det ikke ev mueligt herom at forviffes paa 

ſamme Maade formedelſt Solvets og Blyets uendelig mindre Qvantitet; men 
vel ved af veie de pan begge Maader afdrevne Prøver paa Vægten. 
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Efterat jeg nu, maaſkee ale får omftændelig, har viift det væfentligfie —— ] 
ved en rigtig Soloprove, maae jeg kortelig melde noget om Blyet, Capellerne I 
og Muffelens noddendige Beſkaffenhed, ſiden Solvets Afdrivning kommer for AR 
en for Deel an paa diffes forholdsmæsfige Egenſkaber. J 

Det til Solvets Afdrivning fornødne Blye mage være ſaa teent, form —… Å 
mueligt, og ved den ſedvanlige Afdrivning paa Capellen, befindes af den Be I 
ſkaffenhed: 1) At det ev letſmeltelig. 2) At dets Hinde, ſom ved Smeltniw | 
gen yttrer fi ig paa Overfladen, ſtrax forfvinder og træffer fig ind i Capellen. J 

3) At det derefter begynder at viſe en lyſegraage farvet Nøg. At Capellerne fane —J 

derved efter og Afkielingen en lyſeguul Farve inden til. 5) At 

de iffe viſe Grubler, men ere glatte paa Bunden, 6) At det ikke efterlader 

noget mærfeligt Sølv, fom i faa Fald maae fradrages de dermed afdrevne Prøs . 
vers Vægt. End ydermere er herved at mærke, at det befte Blye fan være 
utienligt til dette Arbeide, naar det baade er ſtobt i fmaae Stykker, faa og hat 
ligget længe i Luften, hvorved det træffer en Hinde, ſom gior det ſtrengt ſmel⸗ 

teligt paa Capellen; ifær hænder dette, i Fald Blyet er ſmeltet i Krid, eller 

med Krid beſtroede STENE Fornemmelig er mø eller Vand⸗Rende— 
aldeles ubrugbar. 

Brugbare Capeller maae forfærdiges af god Beg eller Birte Uffe, fame j 
brændte Ore: Koe eller Faarebeen. 

Lin udbrændt Kakkeloons-Aſke er bertit den fell hoillen renſes ſra 

Kullene giennem en Sigt og udelukkes 3 å 4 Gange i koldt Band, faa læxnge 

Luden ikke mere er i Stand til at giore en Solo: eller anden Metal: Oples⸗ 
ning blakket. Efter den ſidſte Udludning lader man Aſken "gade igiennem L 
en fün Haarſigte, for endnu faa meget, fom mueligt åt renfe den fra de over⸗ 
blevne Kul. RE fi 

Naar Affen er før og indbefatter som Kulftov, fom fan — med J 
Diet, eller paa dens dunkle Farve, maae den udbredes paa en Blikplade i i en || ! 

| Glodoon for der vel at udbrændes, og maae den ——— atter, HER forelå IJ 
udludes. —* 

Med Beenene forholdes ſaaledes: — brændes de ganffe forte i — * Hø 
fluttede Leerkar, hvorved de blive loſe, og lade fig langt lettere brænde mere J u 
og hvide i aaben Ild, end uden ſaadan foregaaende Tilberedelſe. Af de ER d 

AR EGE ne 
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neſt hoidbrandee Been udføger man de hvidefte og mørefte Sinkter diſſe puls 
veriſeres faa fint, ſom mueligt, for fiden at bruges ſom Klære. (Strøcpulver). 
| De mindre reene Been ſtedes derimod iil et grovt Pulver og mæt ses (Smtrene 

ven tredie Deel) i ſerommeldte tørre Aſke. 
Af denne Blanding giøres da Capellerne pan felgende Maade: Man 

ſtener reent Vand paa den med Beenpulveret blandede Affe, under idelig 
| Riveu med en Træeftøder, , eller Wltning med Hænderne, indtil den lader fig 
É fuldkommen ſammenbalde i Haanden. Deraf trykker man faa meget ſom behøs 

ves i Capel⸗Formen og ſkraber Reſten af med en Kniv for oven og unden. Si: 
den beſtreer man Overfladen ved Hielp af en fiin Sigt, med ovenmeldte fine 

Beenpulver eller Klere, faa tæt og tykt, at man ikke fan ſee Aſken deriglen⸗ 

nem. Alfen formes nu ved det i Capel⸗Futteralet paffende Stempel, ſom inds 
drives deri med ſterke Slag, for at give Capellen fin nokſom befiendre Dan: 
nelſe, og derpaa tryffes den ud af Formen. 
i "Saar den er faa haard, at den ikke fader fig — paa Kanten med den 

blotte Finger, er den tienlig til fit Brug. For ydermere af overbeviſes om 
dens ved Slagene eeholdte Haardhed, fan man allene forføge at ſonderbryde 
et Stykke af Bunden, da man fFal erfare, at det lader fi fig ikke knuſe imellem 

i Fingrene uden. mærfelig Empfindtlighed. 
| Gaadanne Capeller maae trørres langſom, og ere tienfiligfte, naar de 
[have faaet Aaret om i Skyggen. De maage heller ikke heedes for pludſelig, 
naar de ſattes ind i Ovnen, ellers faae de hemmelige Ridfer, og fan derved 
lettelig foranledige Solvets Tab. . Med diffe Forfigtigheds - Regler fan man 

I være vis pan, at Solvet i den af mig foreflagne Ovn ikke let ſtal tabe fi i i faa: : 
danne Capeller uden en overordentlig og vedholdende Heede. 

Naar 3 Cap:ller kan ſtaae jevnſides i Muflen, ſom er omtrent 3 Tom⸗ 
"mer bred , veed man, at Capellerne have en forholdsmæsfig Storrelſe til 
i Muffeln: men da man til. Solvets Afdrivning iffe behever flere end 2 Capeller 

"af Gangen i min Ovn, fan man magelig fomme ind med Kluften (Probeer— 
É Tangen) mellem dem begge. Den fjer paffelige Storrelſe fan ſees paa hosføl 
[gende Tegning Fig. 3. og dens Giennemſnit Fig. 4., hvilke begge, til deſto 

"| mere Tydeliqhed have den rette Sierrelſe: diſſe Capeller tage imod I to tredie 

Deel Quintin Blye. 
Nye Saml. II B. J EVE SR ed Muffeln 
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Muffeln udgior en Deel af Probeer-Ovnen og tiener 7) til at holde Prør 
ven reen og fritſtagende for Ildens Virkning, 2) til at giøre Luftens Indflydelſe 
almindelig paa den ſmeltende Metal, og 3) til at levne Prøverne faa meget . 

Rum, at sian begvemmelig fan fee, hvorledes det forholder fig med Solvets 

Aſdrivning, for derefter at kunde lempe Ilden og Luften. J 

Efterat have viiſt, at Aabningen af Muffeln maae ikke være enten — 

eller bredere inden til, end at den bequemmelig fan paſſe til Muffelhullet gf | 

Probeer-Ovnen, ſamt at Muffeln, foruden et lidt Hul bag til, bør have 2. Mi | 

Huller nederft ved Bunden, eller Grundfladen paa hver Sides at det bagerſte 

af diſſe Sidehuller maae være omtrent 4 Tommer, og det forrefte næften 2 Tome 

mer fra Mundingen af Muffeln; og endelig, at diffe Huller mage hver ifær: være | 

3 Linier høi og 3 Linier breed, haaber jeg, at man, i Henſeende til Henfigten — 

med diſſe Huller og Muffelns øvrige Dannelſe, fan fage den fornødne Oplys⸗ 

ning hos andre, ſom udforligen have ſfrevet derom. Dette maae jeg dog legge 4 

til, at Muffeln bør ikke være over 2 Linier IDÉ, paa det at Heeden i en Haſt 
fan forøges deri. 

AR 

Muffeln giøres beft af red Teglſteens— ord, fom ikke ev for feeds thi 

den mavre Jordmon udſtager bedre den ofte mødende Afvexling af Kulde og 

Heede uden at fpræffe, og gior altfaa at Muffeln fan vare des langere. dy | 
Mufler, fom derimod giores af Leer, blandet enten med Molnpdena, 

Glette eller Heſtemeg, holder jeg i mere end een Henſeende for aldeles utienlige. 

For faavidt jeg iffun i Stovrelfen afviger fra de afmindelige Brobrers Øl 

Qvners Beſkrivelſe, behover jeg iffe omftændelig at vife, hvorledes en Praeg | 
beer⸗Ovn forreſten bør være indrettet. MIE 

Hvor ftor min Ovn behever at være, fan et udfindes ved Hielp af Tegs SR 
ningens Maaleſtok. J Forhold til denne Storrelſe mage den nedvendige ud⸗ SR 

ſpekning med Lcer til alle Sider i Ovnen være omtrent af 12 til 12 Tommes " | 
Tykkelſe, ſamt dannet efter Sidehullerne paa Ovnen; Ovnens Grundflade eller 

Bunden 2 Tomme tyk. Bag til og paa begge Sider måae den have en fra Åå 
Grunden af forheiet Benk, ſom bør ftraae 12 Tomme frem i Breeden, og 
Tomme op i Heiden, at Kullene fan holdes dead tættere til — og ikke 4 
komme til at ligge i Hiørnerne, | ål 
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JStebet for de ellers brugelige Skaader for Muffel: og Aſkehuller, Gar 
"| jeg hellere valgt bevægelige Derre, ſom for Aſkehullet bør beſtaae af 2 Klap— 
per, paa det at man i al Stilhed begqvenimeligen fan forøge og formindſke Hee⸗ 

den for den fmeltende Metal; hvorimod det fan have fir Forblivende med Skaa⸗ 
det for Ovnens øverfte Uabning i i Pyramiden. 
Bb Sernftængerne, hvorpaa Muffeln hviler, bør være 3 Tommer høie, * 
* tykke, 14 Tommer lange, og gane faa langt frem uden for Muffel⸗ 
" hullet, at en løs Blikplade af 2 Tommers Breede og 4 Tommers Længde fan 
| ligge over tvers paa den uden for Muffeln, fornemmelig for derpaa at legge 

Kullene uden for Muffelhullet. Diſſe Stængers Stilling fees af de tvende 
| Aabninger under Muffelbullet, efter Tegningens iſte Figur. 

”… Den 2den Figur vifer Ovnen i Giennemſnit, hvorved merkes, at den 
er 11 Tommer dyb, eller 1 Tomme dybere end breed. Muffelens Lengde og 
Tykkelſe (2). Hvor tyk Ovnen bør være udſpekket (6). Den fra Fodſtykket 

I opftanende Bænk (c). Grundfladens eller Bundens Tykkelſe (2), ſamt Hei⸗ 
den og Lengden af Jernſtengerne (e). 

Den 3die Figur viſer Capellernes Storrelſe i i det Dele; og den — Fi⸗ 
gur ſammes Giennemſuit. 

Angagende Ovnens, Muffelns og Capellernes ovrige Indretning og 
* da har Hr. Bergraad Cramer i. hans Anviisning om Probeerkon⸗ 
ſten tilftræffeligen opinft alt dette, og forbemeldte Ruperti ligeledes alt hvad 

"Der angaaer Theorien om Kaabberets og Blyets Forhold til Solvet, med vis 
dere did henhørende, til hvilfe Autores jeg i faa Fald vil have enhver Clffere 
hi Probeerkonſten henviiſt, aldeles forviſſe om, at man hes dem ſkal finde al . 
den Oplysning, man behever om de fornedne Anſtalter til Selvets Afdrivning 
og Prooe. 
i Skulde nogen i Anleduing af denne min Afhandling falde van det 
| Spørgsmaal, om og det Tab, ſom Solvet lider ved at prøves enten af en - 
ukyndig eller uredelig Guardein, fan være af faa megen Betydenhed, da 
maae jeg ti iſſtage, at Tabet falder vel ikke i Dinene, haar det gielder om nogle 

Lod eller Mark, ſom fan være et Forliis af 1à 2 Green, eller i Penge 4 å 8 
1f. per Mari; men i Myntevæfenet, eller i Handelen, hvor det kommer an 
paa ne: 10090 —— — ſom gaaer fra. Haand til Haand, er Tabet viſt 

W 2 , nok 
J 
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nok betydeligt, iſer ſor et Land, ſom er nedt til at tage ſit Selv, eller ude 
fende det i ſſagen Mynt til —— 

Er Solv-Leverandeuren vel underrettet om, at hans Sølv bliver i deg 9 
Land, " Dvor det er forlanget, ringere betalt, end efter dets virkelige Vardie 
formedelft en utilbørlig Afdrivningsmaade, og at man der ikke ev vant til at 

bruge nogen vigtig Probeer-Fod, fan man være vis paa, at han anſlaaer ag K | 

Seolvet, hvad han maae tabe ved Prøven. 

Gaaer nu faadan riighaltig Selv ud af Landet, ſom feer des værre. 
alt for ofte; faa er Tabet faa anſeeligt, at Leverandeuren fan gierne finde fn | 
Regning: ved at træffe det til fig efter den i Landet vedtagne Mynte: Fod og 
Den derefter ſtipulerede Courſe, for at omſmelte og fælge det paa nye ſom raat i | 
Solv. 

delig for et Land, ſom er ſat i den ubehagelige Nedvendighed, altid at trænge 

til fremmed — og altid at lade Penge gaae ud af Landet. 

En ſaadan ofte igientagen Trafique maae nødvendig være meget fa | 

Jeg vil oplyſe foranførte Satz med følgende Exempel: En Stat far SM 
paa en Tid myntet 100000 Mark af ſaadant riigthaltigt Solv, fom holder 

virfelig 2 Green mere par Mark, end det i Prøven er angiver for af Landets N | 

- Mante-Guardein, og ſom giør en Forffiel af g000 Rolr., naar hver Green — I 
beregnes til 4 Skilling. Saa længe nu dette Solv, eller de deraf flagne — | 
Mynt: aner blive i Landets fag figer det vel iffe videre, end at denne Mynte 

er rigere af Gehalt, end den burde være efter den i Landet anordnede Myntez 
gods men gaaer Solvet eller Pengene derimod ud-af Landet, er det et virke 

ligt Object for en Selv- Handler eller Selv - Leverandeur, at indverle og oms 
fmelte det, for derved at giore fine Fordeele, da han ikke betaler det uden efter 
Landets Myute - Fod og derefter ſtipulerede Courſe. Staten behøvede fremdes 

les at vedligeholde faadan Solvhandel, Leverandeuren leverer den dens eget 
Solov paa famme Maade, fom forhen, nemlig med 3 Sfillings Avance par 
Mark; han vinder og Staten taber noget anſeeligt, jo oftere denne Handel 

fortſettes. Hvo indfeer nu altſaa ikke, at Staten gior tilſi dſt et ubodeligt Tab I 

ved foranførte Hanben 4 
Adgſkillige andre fFadelige Felger lade ſig udlede af ſaadan Sd. 

maade, er ikke mindre trykkende for Landet; f. Ex. naar Udfændige til⸗ —4 

were | 



M. Om Solvets Provelſe. 173 
” | werle fig ſaadanne Penge allene for Solvets Værd, tabes derved tillige Tilſot⸗ 

ningen af Kaabberet, ſom burde betales ligeſaavel ſom Solvet; ikke at melde 
"om, at alle Mynt⸗Omkoſtninger ſpildes ved den alt for rige Mynts Om⸗ 
| — 

J evrigt udfordrer den almindelige Sikkerhed, at man bør omgaaes 
ligeſaa forfigtig med Landets Selv, ſom med dets øvrige Vahre, paa det at 
den Kiebende og Gælgende fan nyde lige Ret, hvilfet beroer fornemmelig paa 

Sølv-Prøvens forholdsmæsfige og beſtemte Afdrivningsmaade, i hvilfen Hen⸗ 

| feende jeg har valgt denne Materie til min Afhandlings Indhold; overalt for⸗ 

tiener Probeerkonſten ligeſaavel ſom alle andre Videnſkaber at rafineres, ſor, 
1 om mueligt, at bringe den til fin mueligſte Fuldlommenhed. 

DERE HE Lorentz 
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en nye Slagt af toſkallede Muſkeler, ſom kan kaldes Gaftrochæna, i 
i tre foranderlige Arter, hvoraf Ak boer i et 

forſtielligt Ormehuus. 

Med Aſtegninger. 

Læft den 10de Februarii 1781. 

8 )et ſkeer ikke ſielden, og Menneſket er endog af Naturen tilbøielig dertil, ag | 

man ſmiggrer fig med den falſke Foreftilling, at alt det hos Naturens i ' 
Frembringelſer, ſom ved vore Sandſer kan ſees og forſtages, ogſaa ſtrax ved v | 

vor Forſtands Kræfter maae kunne indſees og begribes. Men vi finde alt for 
ofte, at vi herudi tage Feil, naar vi ved vore Efterforſkniuger blive vaer, baaik 1 | 
hvor hemmelighedsfuld en Maade, Naturen pleier at gaae til Verks, ſaavel i— 

"de Ting, ſom ofte fun ſynes ringe og ubetydelige, ſom i dens ftørre og 34 
gere Frembringelſer; hvad for Kunſtgreb den anvender for at nage fit Dies | 

merke. Men endnu flere Vanſteligheder møde Naturelſkeren, naar diffe na⸗ 
turlige Skabninger paa en vis Maade vide ſaaledes at fFinle fig for vore Pine, Å | 

at vi neppe kunne finde det ringeſte Spor af deres Tilværelfe 3 og i dette Fald 

maae ofte en blot Hendelſe, ellev ogſaa en ved mange Sagt øvet Efter⸗ |) 

tanke, bane Vei til ——— om nye Renee, TÅ — 
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Det er langt fra mine Tanker at giere en Anvendelſe af det jeg nu har 
| fremføre, paa nærværende Gienſtand, fom jeg her agter at beſkrive og fores 
legge det Kongelige VidenfFabers Salſkab til gunſtig Bedemmelſe. Den ine 
deholder vel det nye om forhen ubekiendte Skabninger, men diſſe ville ei fore⸗ 
komme enhver fan vigtige ſom Konchyliolog en, da de fun have en middelmaa⸗ 

dig Anſeelſe og mangle al udvortes Pragt; da de hoerken ere beflædte med. den 
| fine Emaille, eller de farverige Skatteringer, hvorved de evrige Kokillier prale, 

De ſteenſkallede Ormeror ere en af de beſynderligſte og i hele Konchylio— 
" Togien paa Årter og Forandringer allerrigefte Slægter. Dog behøver denne 
i: Slægt endnu mange Underføgelfer, da det juft ev den, ſom allermindſt er be; 

kiendt. Denne Mangel uagtet, have baade gamle og nye Forfattere ei und: 
adet at give og troe Beffrivelfer og Afbildninger af alle de Arter, ſom de have 
kiendt. De have bragt de utallige Forandringer og Slegt-Forſkielligheder i. 
Klaſſer og Familier, BENE efter deres udvortes Skikkelſe, deels efter deres 

imndvortes Beſkaffenhed. J Folge heraf ere diſſe Ormeror eenſkallede Legemer 
å af fteenffallet Materie. J — til deres Figur ere de enten fegles eller 
1 hi dannede. Mange ere overmaade tynde, ſmale og lange, deels lige, 

deels bøiede. tilbage; nogle dreie fig fom en Slange, ofte ſom en Proptrokker; 
I endeel eve — i fig felv, fom Ammonshornene. Naar mon undta⸗ 

E ger Dentalierne, håve de aldrig nogen vis eller beſtemt Skikkelſe. Det cenefte 

kroneberede Ormehurs, Serpula Penis, Giesfanden eller den faa kaldede 
i Neptunus- Schacht, giør heri en Undtagelfe, faavel hvad den. udvortes 
Skabning, form dens: Cub ftang ångaaer. Hun dette Naturens Meſterſtykke 

ik er paa fin overſte Cude tillukt med et rundt ophoiet igiennemboret Laag, og efter 
i "Denne Form betragtet, har de Ormeror, fom jeg forft vil beffrive, nogen Liig: 

i hed med den. Alle Ormeror lebe noget ſmalere ned til den eene Ende. En 

ſtor Deel af dem kan ei beſtaae for fig felv, men mage fætte ſig faſt paa frem: 
| mede Legemer, hvor de fſindes enten enkelte eller ſammenvorne i i hele Klumper 

klog Familier. De findes ofte faa indvitlede i hinanden, ligeſom Indvoldene i 
jet Dyr, at man ei fan opdage nogen af Enderne. Gemeenligen ere de, i 

Henſeende til deres indvortes Bygning udhulede med en glat Kanal, fom en 
» Tarm eller Futterals dog gives der nogle, men ſom da. ere ſieldne, ſom paa 
"fange e ere afdeelte med en Mellemvæg, 99 atter andre, ſom tvertover ere deelte 1 

afmaalte 

— — 
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afmaalte Kammere, ligeſom Nautilerne. IJ min Samling befidder jeg em 
overmaade fielden og nye Art, i hvis Midte heele dens Længde igiennem findes 
en figureret Spindel. Der ere nogle, fom langs ad deres omvundne Rør 

have en aaben Rende, og atter nogle, ſom i Sredet for denne Rende ere hele | 

Rorets Længde igiennem giennemborede med ſmage Huller, form om de funde ig 
være ftufne med en Vaal. Jeg (Fal ſiden, ved Slutningen af denne Afhande 

ling, have Leilighed at fige et Par Ord om de Ormerer, ſom beboes af Skibs⸗ 

ormen (Teredo navalis) ſamt en anden. Art af dette fFadelige Dar, hvis 
Ormeror faldes Herculis Kolle, og af mia er omftændelig blever beffrevet i 
Naturforſkerens trettende Stykke S. 53. Min Henfigt ev ikke her at handle 
om allerede bekiendte Ormerer, hvorom man fan læfe en Lifter, Klein, 
Guettard, Adanfon, Pallas, Rumph, Davila, Conference s Raad - ll 
Muller, Dargenville, Martini og andre, ſom have beffrevet deels de 
fieenffallede Deele, deels deres Indbyggere, og om vene givet de læfeværdigfte | 
Efterretninger, All 

De Ormerør, fom jeg nu — at Reg ere i fa felv nye, og: ifke i 4 

og folgeligen udgior en ve — — foreftiller et af TJ 
diſſe Røv i naturlig Størrelfe. Dets udvortes Skikkelſe er ganffe lige og | 
fegledannet. Oven paa ved dets tykke Ende er det hvelver - afrundet. og re Sk 

tillukt. Herfra gaaer det alt fmalere og fmalere ned til ders aabne Ende, form "| 
Fun ev cen Linic tyk. Store og fuldftændige Stykker pleie i deres overfte Ende | 

— at være mov en halv Tomme tykke og fire Tommer lange. De ere enkelte og I 

"aldrig i Sælffab med flere af deres Lige, Skallen paa dette Ormerør er tynd, —4 
noget igiennemſigtig og meget ſtier. Over hele Legemet lebe tæt ved hinanden 

rundt om ſkarpe Indſnit, ſom frembringe ſfieldannede Kanter, hvis forme I 
dentlige Nytte er, at de fremmede Legemer, ſaaſom fmaae Steene, Søefand, I 
fmaae Stykker, ja heele Deele af alleſſags Muſkelſkaller, hvormed heele Roret 
er beſat, deſto faftere kunde hænge paa Overfladen, og ligeſom foreene fig med | 
Skallen felv, maaſkee for at meddeele den mere Styrfe og Varighed. Dette 1 
tilfældige Overtrak forudſetter altſaa, at Ormerorets Skal maae i Segen være " 

ganſke blød sen Egenſkab, ſom findes hos mange Kote dets fornemmes 

ig k 
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lig hos en Art af Trochus, ſom derfor af de Tydſke og Franſke kaldes die 
Troͤdlerina, la fripiere, og af ven Born Trochus conchyliopho- 
rus. Indvendig er dette Ror, fra dets lufte. overſte Deel til dets nederfte 
ſmale og aabne Ende, enkelt, udhulet fom en Kanal, uden Glands eller Gla— 
fars tvertimod mærfer man de udvendige Indtrykte af fremmede Legemer ved 
en Mængde ophoiede Ujevnheder. Omtrent midt i Rorets Længde ſeer mar 
indvendig i Rundingen et Mellemgulv, ligeſom Blindingen i en Tubus, ſom 

i Midten har en aflangrund Aabning, hvilfen her foreſtilles under Fig. 7. 
Dette Skillerum eller Mellemgulv foraarfager, at Muſkelſkallerne ei kunne 

ſynke dybere frem, men hvile paa denne Affætning, da begge Skallerne juſt 
E paa dette Sted lukke fig ſammen og noie paffe i denne Aabning, hvis Hiemeed 
I maaffee ogſaa er, at MufÉeldyret derigiennem fan udftrækte fine Sueror for 
T at inddrage fin Nering og ved en anden Gang ffille fig ved fine Overflødighes 
E der." Dyvet har og tillige den Wvne, naar den ſmale Ende af Ormeroret bli 
ver beſkadiget, sat det igien fan fortfætte Bygningen af fin Kanal, paa mere 

EF end cen Tommes Længde, — Denne Muffel, ſom ev indlukket i dette nu be⸗ 

ffrevne Ormeror, har iffe den ringeſte Liighed med nogen af alle hidindtil bes 
E fiendte Kokillie⸗Arter; og jeg (Fulde være i ſtorſte Forlegenhed, hvis jeg ſkulde 

benſore den til nogen nu indfort Slægt af toffallede Muſkeler. Det er altſaa 
rimeligere og mere overeensſtemmende med Methodifternes Meening, at danne 
nye Slægter, end under de gamle at optage alt for mange Varieteter, ſom ci 

lade ſi ig ſoreene med Slægternes egentlige Sermerker. Havde jeg allenefte 

kiendt denne Muſkel, og ingen flere af ſamme Art, havde jeg aldrig vovet at 
giere den til en nye Slægt; men da begge de to følgende Arter have det ſamme 
characteriſtiſke ſom denne, vil det faa meget deſto mindre forekomme Natur⸗— 
eiſkeren ſalſomt, at fee Konchyliologien formeret med en nye Slegt. Man 

| har dadfet He; von Born, fordi han nyligen i BefFrivelfen over det Keiſer— 

lige Mufeum (6. 361) har villet faftfætte en nye Slægt for et eeneſte Snekke⸗ 
huſes Skyld, hvilket man er uvis om det ei bør regnes til de monſtreuſe Kobil: 
lier. Fra denne Bebreidelſe feer jeg mig aldeles befriet, da jeg har mange 
Exemplarier i Hænde af alle de tre Urter, fom henføre til denne Slægt, hvis 
"Dove: Kiendetegn ere diffe; Den har ingen Sængfeltænder Dentes car⸗ 
dinis), Skallerne ere bag pan foreenede ved et Baand (Hymen Lin- 
re on JE z 3 : ni), 

| 

4 
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næi), Toppen (Nates) ev meget nær ved den oberſte Ende, og den forreſte SR 

Side er ganſke aaben. Ek 
Fig. 2. vifer den Muſkel, ſom opholder ſt ig i det tilforn — Or 

mehuus, fra den forreſte aabne Side i fin naturlige Størrelfe, Dens udvore 
tes Figur udgior en aflang fmal Fiirkant. Begge Sfallene ere hinanden fulde SÅ 

kommen lige, lange og ſmale. Paa Ryggen flutte de tæt ſammen og ere ved 

et Ligament eller Baand fammenbundne. Hvad fom paa audre Muffkeler false 
des Bugen, feiler her aldeles. Toppen er fmal og nær ved Muſkelens øverfte 
Ende. Fig. 4.a. Begge dens Spidfer føde tæt ſammen, og giore Begyn⸗ É 
gyndelſen til Fordeelen, ſom er kort og fÉraa aſſkaagret. Midt derpaa ophæve | 
begge Skollerne fig til en fFarp Ryg (Fig. 3. b.) og denne heele Deel bliver par 
det giirligfte prydet med ophævede Striber, ſom begynde ved. Toppen og i det i 
ffionnefte Forhold i en Muſkelform løbe deromkring. Lige under denne For⸗ || 
deel er begge Skallernes yderſte Sant noget rundagtig afſkaaret, hoorved Sale 
lerne ved denne Deel blive ſmalere, men gaae efterhaanden bredere ned mod | AN 

Mußkelens nederſte Deel, og flutte ved Enden afrundede og meget tæt. fame. Al 
men,” uden nedentil af efterlade den allermindſte Aabning. (Fig. 2.c.) Denne El 
Ende af Muſkelen hviler, eller rettere fagt (lutter, i Aabningen af det forhen — | 
beffrevne Mellemgulv (Fig. 7.), faa at Overdelen kommer til at flane i Ore "| 
merorets tykke og hvelvede Rum. Fra den forreſte Side ſeer Muſkelen ud, 

ſom om den langs ned ad var midt igiennemſkaaret, da den ſtager ligefaa mes 
get aaben, fom den. i begge Sfallernes Forbindelſe er breed. Dens ſtorſte 
Breede ev oventil, lige for Toppen, forneden bliver den ſmalere, og tillige 

noget dybere. Paa dens Overflade gaae fine Striber i en Diagonal Linie — HM 
Toppen henimod Underdeelen, og diffe giere denne Deel af Skallen meget njevn. 

- (Fig. 5. d.) Den øvrige Deel er. glindfende glat, med nogle rundt om lø 
"bende Forhoininger. Indvendig er alting bedekket af et mat ſneehvidt Over⸗ J 
træf, og hvad ſom udentil er ophevet, ſom for Exempel begge Toppens — HK 
fer, det ev indentil fordyſet. Langt nede ved. den ſmale Ende, midt i hver Skal, 
feer man en glindſende hiertedannet Plet, ſom tilkiendegiver Muffelens egent⸗ 
lige Skal, og fra denne Plet gager en Linie, ſtraa mod Overdeelen, henimod 
den udvendige Kant. Begge diſſe Pletter, ſamt de derfra udgagende og lige 
ledes les vinter, udmærke de Steder, hvorpaa Muſklerne, — — 

fore 
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Foreetiede ZDntet med Sfallerne; have ſiddet. Skallerne ere ganſke hvide 
baade ind: og udvendig, meget tynde og ſfiere, ſamt igiennemſigtige. Fig. 3. 

foreſtiller denne MufPel fra Fotdeelen og tildeels fra Siden, Fig. 4. fra Ryg⸗ 
gen, Fig. 5. en af Skallerne fra den udbenbige og Fjø. 6. fra 0 Den indvendige 
Side, alle noget forſterrede. For en vis Liigheds Skyld vil jeg falde denne 
Ure Mumien (Gaftrochæna Mumia). Dens — er — 
Coromandel. 

J Den anden Art af denne nye Slægt er afbildet Fig. 8 fil IL Det er 
la ligeſaadon en Muſkel, ſom ogſaa boer ſkiult i Ormehuſe, og endffiont den er 
| noget forſkiellig fra den forrige, faa paſſe dog de forhen givne Slægts-Særmærs 

ker her paa det noieſte. Den hav en aflang æggerund Skabning, og er til: 
deels eylinderdannet. Paa den nederſte Ende er dén paa tdert trykket flad, lige⸗ 

— fom en Kiile, og begge Skallerne ere her tætfluttede — aftundede, men det 

| øvrige efter en fFicv Linie ben imod Toppen afſkaaret. Den feiler altſaa, lige⸗ 
ſom den den forrige, det ſom man ved Muſkeler kalder Bugen. Denne vide 

Aabning er oventil breed og rundaͤgtig, men føber ſmalere nedad, og faner ſaa⸗ 

ledes en hiertedannet Skikkelſe. Toppens to Spidſer ere ganffe nær ved den 
evverſte Ende og tæt ved Skallernes Kant, De ere ikke meget ophævede, og fede, 

| ligefom hele Myggen, tæt fammen. Foran fees, ligeſom hos Venus: Muffe: 
| Terne, en dyb Huulning, (hvilket Sted forved Toppen, ſaavelſom det bag ders 

ved, af Linné ved denne Slægt juft iffe ev nævnet med det ærbarfe Navn). 
| men bagtil ere begge Sfallerne glat'e og indboiede. Ligamentet er ftærft og 

| Tangt, Gvorved det opretter Mangelen paa Tænder; det fidder omtrent midt 
"paa [langs ad Muffelen, De fremſtagende, Deele ved Sfallernes Kant, ſom 

ffiules af dette Ligament, og af Linné kaldes N ymphæ, udgiøre en ſfarp 

| ophævet. Kant uden det ringefte Indiryk. Fra Rygſiden betragtet (Fig. 9:) 
har denne Muſkel megen Liighed med der fteenædende Musling (Mytilus li- 
| thophagus). Dens Rand er omkring Aabningen, fornemmelig paa den 
everſte Side indfattet med en ſteerk ophævet næt Kant, ligeſom et omboiet Som. 
Over heele Skallens Legeme gane rundt om fine Striber, hvis Middelpunkt er 

I Toppen. Indvendig er alting glat, og under Toppen fidde dybe Huulning ger. 

É - Muffelpletter fees her aldeles ingen. " Den er ellers i Henfeende til Farven 

ganſke hvid, ſaavel ind- ſom udvendig, giennemſigtig, uden ſynderlig Glands, 
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og ſterkere end den førfte. Fig. 8. foreſtiller denne Muffel fra Forfiden, og OR i 

Fig. 9. fra Ryggen, begge noger forſterrede. Fig, 10. viſer en af SÉallerne 
— den indvendige og Fig. 11. paa den udvendige Side. Formedelſt dens 

küledannede Underdeel vil jeg falde denne Art Gaſtrochæna cuneiformis. 
Denne Muſkels Sede og Opholdsfted opdagede jeg i en Klump fammenes 

viklede Ormerør, ſom var giennemflodt og overtrukket med en Kalkmaſſe, lige 

tant en Jakruſtation, fom lignede Stalaftiten eller Subſtantzen af Millepora 
polymorpha Linnæi. Jeg hav allerede for lang Tid fiden vant mig til 
ved Ryſten at underføge alleffags Soekoraller, hvorudi Dyrene vare dødes 
haar jeg nu fornam en indvortes Ramlen, var jeg vis paa at finde nogle nye | 

Urter Pholader der indfTuttede, og denne Formodning har kun meget ſielden 
bedraget mig. Ligeſaaledes giorde jeg med denne Maſſe af Ormeror, og fandt AV 
til min Fornoielſe en god Deel af diſſe Muſkeler deri. Huulingerne, hvori 
Muſkelerne have været, ere rundt om noie uddreiede efter deres Skikkelſe og 
Sterrelſe. Uden paa mærfer man paa den hele Klump intet andet Spor til | 
et fremmed deri indelukt Legeme, end allene ſmage Huller, fom'efter en ftoe 1 

Syenaal. Paa ſamme Maade pleier Pholas Dactylus og Mytilus litho- i | 

phagus at giøre fig en Bolig i Steene og Koraller. Denne Otmerors—⸗ Moſſe "Mb 
har jeg erholdet fra en af Friderifs-Øerne, nemlig Nicobar, 

Den tredie Art af denne nye Muffelffægt giver mig Anledning til at tale DA 
om et mærfværdigt Ormehuus, ſom formedelft fit ringe Udſeende enten: hidinde 
til hav undgaaet Naturelſkerens Opmærffomhed og Underſegelſe, eller og ex 
blevet holdet uværdigt dertil. Paa adſkillige Kokillier, og fornemmelig paa en 
Art Kam⸗Muſkeler, hvis Skaller, naar Indbyggeren er ded, af Bolgerne opfa⸗ 

ſtes paa Havbredden ved Tranquebar, feer man ofte et lidet ſteenſkallet Legeme, 
fom næften feer ud ſom Excrementet af en Fugl, Da man ved ferſte Piefoft ikke 
mærfer nogen regelmæsfig Skikkelſe. Længe holdt jeg denne liden Sfabning I 

for en Sød eller Begyndelſes-Spire til nogen Koral-Art. Men da den ſaa 
ofte forefom mig, tog jeg. mig med Alvorlighed for at underføge den indvendig, 

hvis det iffe var en heel igiennem opfyldt Maſſe. Men hvor glad blev jeg 55 

iffe, da jeg ved dens Aabning opdagede to Muſkelſkaller, ſom indtoge det inde 
; vendige Rum af dette Ormehuus. Jeg ſatte begge dige Skaller ſammen med 

Gummi⸗-Vand paa det Sted, boer Ligamentet tilforn havde fat, og erholdt 
derved 
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derved. en af de regelmæsfige Muſkeler af en Sfitfelfe fom jeg aldrig fer havde 
ſeet. Fig. 12, foreftiller det Yndvendige af den liden Kam-Muſkel, hvori to” 

af diſſe Ormeror tvert for hinanden have fat fig faſt. Dette Ormeroer ligner ogs 

"| faa en liden Sneffe, paa Ryggen betragtet, med 4 til 5 Omdreininger (tbi 

3 "faa mange Uffætninger har dette Ormerer) men de ere ci omdreiede i en Snekke⸗ 

gang, men allene fatte i en lige Linie, den eene ved den anden. Den bagefie 

er den ſtorſte, og udgior det egentlige Legeme, Den er aldeles rund, ligefom 
ven Kugle, og: faa ſtor ſom en god Kirſeberſteen. De følgende Afſotninger 
ere ſmale, og tage pludſeligen af i deres Hoide; den forreſte, ſom naſten er 

ſpids, og noget opad boiet, har to tæt i hinanden fluttende meget ſmaae Hul 
ler, hvorigisnnem Muſkeldyret fan udftræffe fine Sueror for at inddrage fin 
| Mæring, for at drage friſt Luft, og for at (Fille fig ved fine Overflodigheder. 
Dette Ormerors ſteenſkallede Materie er beſynderlig haard, fan at den giver 
TF Gnifter, naar man vaa en Slibefteen vil opſlibe den. Men denne Haardhed 
i agtet, maae den i Søen være blød, da man paa den mærfer mange Indtrykke 

T af fremmede Legemer og andre ilformeligfeder, ſom komme af det Sted, hvor⸗ 
paa den hav været. Denne Art maae beſtandigen fætte fig paa fremmede Le⸗ 

gemer, og det ſynes af den dertil fornemmeligen vælger Kokillier. Naar de 
TF fætte fig paa den omtalte Muſkel (Oftrea undata, fom Herr von Born 
| Pater den) faa bore de fig. mid deres Varktoi ct Hul igiennem Muſkelen, ſaa 

| lat Den forrefte ſpidſe Deel med den dobbelte Aabning gaaer derigiennenn. De 

FE funne et borttages fra det Sted og den Materie, hvorpaa de have fat fig, uden 

T Denne ſidſte mage gane itu, — darve er grage uden —— ligeſom an⸗ 
dre Ormerors. 

i Maar Muſkelen, ſom boer i dette Ormebtus, linger b ap Ryggen, feer 
i dens Fordeel ; fom ev aåben, fuldkommen ud ſom et Hierte, den feer ogſag 

nd, fom om Seng halve Oberdeel var afflebet eller afſkaaret, thi den er af alle tre 
å| Arter den, ſom allermeeſt faner aaben. Ligeſom den foregagende Muſkel ved 
Ooerſiden henimod Toppen er dybeſt og meeſt afſkaaret, men Skallerne ders 

"imod bredeſt nedentil, hoor de Futte ſammen, hvorved Muſkelen bliver dyb, 

"fag ev det ved denne Art lige tvertimod.  Muføclen er heieſt mod Toppen og 
ganſke lav + Midten, men fun lidet ophævet ved den ſmale Ende. Dens fterfe 

— er ogſaa ved: Overdeelen, hoorimod den forrige omtrent i Midten 
Pe å er 

ET ESSEN 
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er bredeſt. Paa Ryggen ſtikke Toppens to Spidſer Tængere. 5*— og ere — 
gere og bredere, end paa den forrige. Rummet fra Toppen indtil den yderſte pi 

Kaut paa Overdeelen er her meget ſtorre og ——— hvorved det paa Venus⸗ 

Muſkelerne beklendte Indtryk ogſaag bliver bredere. Jovrigt er det nn SE i 

af Sfallen aldeles ligeſom ved den forrige Art. Derimod bemærfer man paa i 

den nærværende Muffel med al Tydelighed paa den indvendige Side mod den 

ſmale Ende paa hver Skal et glindſende Indtryk, ſom uden Tvivl har været i 
det Sted, hvor Dyret ved to Muffkeler har ſiddet faſt, hvilket et kunde es, 
paa den anden Att. Gierne havde jeg og ønffet at kunne fige noget om de 

- Dyr, fom beboe diffe tre Muſkeler, jeg har og ofte bedet min Ven i Tranque— i 
bar, ved hvis Hielp jeg er vant til at befomme mange ſaadanne Naturſielden⸗ 
heder, at fende mig dem nedlagde i Viin-⸗Spiritus, men forgieves: han fk 

diſſe Sager førft ved fine Sorte, naar Dyrene alt for længe fiden vore borttor⸗ 
rede, Men jeg fan ved Sammenligning med andre Muſkeler, ganſke rimeli⸗ 
gen flutte, at diſſe tre Arter Muſkeldyr mage have den ſtorſte og nærmefte Liig⸗ Il 
hed med Pholade-Dyrene. Jeg figer Lighed; thi da Bygningen. af dens 
Skaller er meget anderledes beſkaffen, og dertil endnu kommer dette, at de bog. | 

i tillukte Ormeror, ſom de egentlig felv tilhere, faa behøves gi megen Efter⸗ | 
tanfe for at indſee, at diffe Dyr ganſke vift mane have et noget foranderlige Ce | 
geme, efter deres Forhold med de fafte og ſteenſkallede Deele. —— "| 
den ſtore Litghed ; ſom ſidſtbeſtrevne Muffel, fra Fremſiden betragtet, hav | 

med en Baad eller Pram, vil jeg falde den LEN, eller Gaftrochæna DH 
cymbium. —4 

Stibsormen (Teredo navalis) ſom bleer åt bygge ſig ſelv et ſteen 
ſfallet Rer ide Huller, ſom den til Skibenes ſtorſte Skade beerer i Forbud i 

ningen, har hermed den Henſigt, at den deri defto bedre fan bevæge fit langt | i 

udſtrakte og bløde Legeme. En anden Art af dige Teredines, fom jeg ferſt i 
"har giort bekiendt, fom foran allerede er meldet, boer ligeledes i eget Orme⸗ 
rer. Diſſe begge Arter, hvoraf Davila har' giort en nye Slægt, under å 
Navn af Tuyaux de mer multivalves, og hvis MufÉelffaller ere meget 

ſmale og ſmage i Forhold mod de egentlige Pholader, here dog egentligen til | 
diffe ſidſtes Slægt, hvorunder jeg ogfaan i anførte Afhandling, med de nyeſte | 
— har holdt mig berettiger je! at — dem, da de have den frie 

j ; ſtaaende J 
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| ftanende og erumboiedee Tand og ere aabne ved. begge Ender, hvilet er Phola— 
| dernes uforanderlige Særmærfe, fom jeg i en anden Afhandling har føgt at 

gioere tydeligt, — Endnu meget mere Liighed troer jeg, at de tre beffrevne Mu: 
ſkeldyr mage have med Pholade— Dyrene, da de ſteenſkallede Deele paa en vis 

Maade komme dem nermere, naar man undtager ovenmeldte lange Tand, og 

vat de ere lufte i begge Ender, iftedet for midt paa; dog bliver endnu den Tors 

fkiel, at de aldeles ei ere bygte ſom hine, for at kunne ved ſkarpe Redſkaber 
"boere fig ind i fremmede Legemer, hvortil de ei heller i nogen Maade ere be⸗ 
; ſtemte. Pholade⸗Dyret har foran. to tæt paa hinanden liggende Rør eller Ka= 
i naler, hvoraf det bruger det eene til dermed at drage fi fi n Naring til fig, og det 
å sandet til at drage Luft og forrette fin Renſelſe med, ” Daa det andet og tredie 
| af de mt beſkrevne Ormerer feer man tydeligen de to Kanaler, fom vift have 
Ftient til to deſſige Suerer, hvilket endnu gier min Formodning om diffe Dyrs 
i Lighed med Pholaderne meget ſandſynligere. Efter Hr. von Linné's Me; 
å thode faaer denne nye Slægt af toffallede Muſkeler fin Plads ved Slutningen 

* de mangeſkallede (multivalves) og ved Begyndelſen af de toſkallede 
valves) det er: imellelem hede Pholas ar Mya. 
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Afhandling 
om i 

Wrøve-Negningen med Elleve; Tallet og fammes fordeelagtige H 
Anvendelſe paa de ſimple faavelfom de hoiere mate 

matiſke Ligningers fpecielle Opløsning 

ved 

Niels Morville: 

JS Peøve-Dtegningen forftaaer: jeg den Maad
e, at bed Hiel⸗ af udfundue | 

A 

Prove⸗Tal overthdes om fin Tal⸗Beregnings Rigtighed og Neiagtighed. 
Preve⸗Tal ere de Tal, ſom blive tilovers, efterat med Elleve-Tallet have divide⸗ Ét 

ret de Tal, hvis Beregnings Rigtighed fFal prøves. Alle deſlige Prove⸗Tal 

kan altſaa et være andre end enten 0. 12, 3 4. 5. 6, 7, 8. 9. eller 10, 

— BE Ba ; J 

Proebe⸗Regningen med Ni-Tallet, (ſom (feer ved at ſummere affe EYE || 
Rummene, og efter Diviſtonen med ni bemerke Overſkudet, ſom er Prove⸗ | 
Tallet efter Ni⸗Tals Prøve-Regning) er almindelig bekiendt endog i i de gamle 

Regnebogerz man har endog to danſke Mænds Diſputatſer om Prove⸗Regnin⸗ 
gen: G. Wefterholts de methodo probandi operationes aritmeti- å 
cas per novenarii abjectionem, fom han holdte Wittemberg Aar 1734 i 
M. Hviftendals Obfervationes circa methodos operationes arit- | 
meticas examinandi, udi en Difputats holden paa Regentſen Aar 1735 | | 

" Men denne Prøve-Regning- med Mi-Tallet er ei allene vidtløftig, men endog | 

j fi kker; fer om FARE ere af Ufpeft gtighed forfatte, ſ. Cr, 43 i Stedet for 

i SALA Få 



| 34, ſom let kan (fee, bliver dog Prove⸗Tallet ved Prove⸗Regningen med Ni: 
Tallet eens, nemlig 7 i begge Tilfælde; heraf fees tydelig; at — 
maaden med — er anføre. uſikker og ueſterrettelig. 

Prøve. Hegningen med Ellede⸗ Tallet et forſt opfunden af c. von — 
berg, ſom har forklaret ſamme i ſin demonſtrative Regnekonſt; men da hans 

i og han desuden ei paa mathematiſt Maade har beviift ſin Methodes Rigtighed, 
den man paa en långt kortere og nemmere Maade fan beftenime, har jeg troet 

I mange Gange bleven befriet for anden. Gang at igientage de eengang udfærdis 
I gede vidtløftige Udregninger. Med ſtor Fordel har jeg brugt Prove⸗Regnin⸗ 
I gen med Elleve⸗Tallet til at forviſſes om Tal⸗Tabellers Rigtighed, og har ders 
E ved med liden Befværlighed rettet adffillige Tabeller, - Til at underføge den 

| beregnet, ſamt prøvet ved Prøve-Regning, til Jvadrat: og Kubik⸗Tavlerne 
har jeg ifær havt for Nytte af Prove-Regningen med Clleve-Tallet; endog Los 

EF garitme-Tavlernes Beregnings Rigtighed fan underføges ved Hielp af Prove⸗ 
E Regningen, der fan tiene til i den fortefte Tid med mindſt Befværlighed at ſor⸗ 
viſſes faavel om Trigonometriens og — om — pege 
Ét — Beregningers Nigtighed. | É 

Anmarkning: At alle Tal, ſom fan gage op i Mis talte, fan og gage 
opi Mi: Tallet eſterat Tallene bliver omfatte, f. Er. 27 og 72, lader fig paa 
analytiſk Maade bevife, faa at deſlige Tal har eens Prøve-Tal, hvorudover 
Prove⸗Regningen med Ni-Tallet ei giver fuldkommen Prøve paa Tallenes rig⸗ luna * 3 åt 

* * —— — — — ——— — srn se 

I) tvende Tal⸗Rum, der ved Omfærning erhelde eens Preøve-Tal, naar Prøve 
Reguingen feer med lever Salle, Be jeg paa — —— Maade 
—— — — —— 

— HERR Aa BEER AE GR 
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Magde at udfinde Prøve:Tallene er vidtløftigere og befværligere, end behøves, 

i at denne Materies Afhandling fan have fin betydelig. Nytte, hvorom jeg af 
egen Erfaring felv er overbeviift, da jeg ved denne Prøves Regningsmaade — 

| ſiore Multiplications-Tabel, ſom gaaer til 100 Gange 100, den jeg felv har 

ij rige Behandlings- Maade. "Derimod. gives der ei noget Tal, beſtaagende af 

Å 
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Sat det eene af de to Tal-Rum — a det andet — b, "da blev i føre Å 
Tilfcelde naar a m b Preve⸗Tallet D— a, : efter Tallenes Omfætning i Rum: 

met blev Prove-Tallet a + 11 — b, fulde Prøve - Tallene i begge Tilfælde 

blive lige fore, maatte man befinde b —axa+iIr — b, altsa2b— 

2a —11; men da 2b — 2a er et effen Tal og 11et tefred Tal, men ett 
Tal ei tillige fan være effen og ueffen, fan umueligen 2 b-— 2 a udtrykte i hele 

Tal være — 11, folgeligen er ved. Prove-Regningen med Elleve-Tallet, ei helle 

Preve-Tallet af noget Tal med to Rum faa ftor, ſom Preve-Tallet af ſamme 
Tal, efterat de ere omfatte; man befinder derfor f. Cr. at Prøve-Tallet til 27 

er 5, derimod til 72 er Prove-Tallet 6. Det ev ellers beſynderligt, at lige⸗ J 

ſom Prove-Regningen med Ni-Tallet forrettes ved Tal-Rummenes Addition, 
(Feer Prove⸗ Regningen med Elleve-Tallet ved Subtraction, og ligeſom det 

Mairanffe Problema udi Memoires de TAcademie de Paris 17609, form 
fiden af Profefor H. W. Clemm udi fans Opuſcula varii argumenti 

ev paa en almindelig Maade opløft, vifer, at Forſkiellen mellem et Tal, hvils 

ket fom helſt, ſom beftaaer af to Rum, og ſamme Tal omfat, er altid et Man-⸗ 
gefold af Ni⸗Tallet; f. Cr. 75 — 17 — 54 = Gange 9,. faa har jeg be 

mærfet, at hvilket Tal ſom — beftanende af tvende Rum man lægger tilfammen, F 
. efterat det er omfat giver Summen et Mangefold af Elleve⸗Tallet, for Exempel CE 

FT 537 106 Gange må det re — derpaa. ev ligefrem: Set — 
liver det førte Tal 

—=1oa+b, det andet ro b+ a, men ioa + bb robtarra 
Eg b, folgeligen er det et Mangefold af Elleve⸗Tallet, det forholder fig liges — 

Tallet i det eene Rum — 

dan med et ſtorre, der har flere Rum, f. Er. 1793 + 8971 — 5764 er divi⸗ SÅ 
iD bel met Elleve: Taler 

K 3. 
Maar Antallet afde enkelte Tal —a, af Tier —b, af 10oode — c, af 

00ode d, afrooootee, af og fig videre, fan ethvert 
Tal foreftilles ved a + 10 b «4 100 c 4 1000 d + 10000 & + 1000004 ; 

o. ſ. v., divideres da hver ifær af diſſe Leed med Elleve, viſer OverfFudene efter — | 

Divifionen hvad der bliver tilovers efter at have deelt det hele med Ele0e, då det 
overblevne for hver Leed ifær bliver altſaa efter Divifionen: 

ut 

* * | 

— — — 
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a ] efterdi (a) ei fan gage opi 17. 
b | fom bliver det Overſtud, naar 10 b divideres med rr. 
Cc ; naar 100 C divideres med (11) levnes + Cc til Overſkud. 
d |. naar,1000 d divideres med (11) bliver til Ret — d. 

| €:| naar 10000 e divideres med (11) refter + e. 
iron f ] naar 100000 f divideres med (11) bliver tilovers — f. 
Folgeligen bliver, efterat hele Tallet ev divideret med (11) alt det overblevne a —b 
+c—dte—fo0o. f. ert ha tee dt) Bern man da 

fed:c ba 

23. det Tal 786534, faa at == 4. bb sg 

bliver Prøver Tallet eller bet Tal, ſom bliver —— — Tallet et er divideret 
| med (17) det Tal 4 + 5 + 8 — 3 —— 6 — 7 — 
man da beviijt den Regel,” ſom Clausberg følger i at udfinde Prove⸗Tallet, 
niemlig til det bagerſte Tal- Rum lægge hver andet Rum, og fra deres Sum fub: 
|. trahere Summen af de Bvrige Tal: Rum, og om det ei lader ſi ig giere, da 
logge SK til. 

1. Paa flig Maade har 

$. 4 
Da denne af ———— brugte Methode er tildels vidtløftig og des⸗ 

| uden vildſom, er det nødvendigt at forklaͤre en kortere og tillige ſikkere Maade 

at udfinde Preve⸗Tallet. Regelen er denne; Det yderſte Rum. paa venftre 
| Side ſubtraheres fra det folgende, det overblevne fra næfte Rum, og faa frem⸗ 
| deles heelt nene Fremgange⸗ Maaden bliver paa en almindelig Maade 
— | 
ER ag — 

—— 
— c d—eltf 

[RR 
det ſamme ſom forhen. 

For efter anførte Regel at udfinde Prøve-Tallet til det Tal 122579 ſortfares 
altſaa ſaaledes: mfra 2 giver 1, 1 fra 3 giver 2, 2 fra 5 giver 3, 3 fra 7 gi: 
ver 4, 4 ſra 9 giver'5, altſaa er 5 Prøve:Tallet af 123579, — det ſom bli⸗ 

i ver. tilovers — have Bikideler Tallet med Elleve. SK 
Has AQ 2 — 
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| $. 5. 
Derfor det foregaaende Rum ei fan —— fra følgende, leeg⸗ 

ges Elleve til. Exempel: Det Tal 87 giver 10 til Prove-Tal, ſaaſom 8 fra 

7 + 11 eller fra 18 giver 10 til Overffud; thi egentligen — 9 7 ſubtrahe 
ret — 1 til Overſkud, ſom viſer at der mangler en Unitet i at Tallet ſkulle 
kunde gage op i Elleve, altfan mane Tallet give 10 til Prøve-Tals men dø 
Dér fordres, at beſtemme, hvad der bliver det pofitive og ei negative Overſkud, 
efterat Tallet divideres med Elleve, maae Elleve fornd adderes, deraf følger 

og, at ſaafremt der uti noget Rum forekommer (0), maade dertil adderes Cr 
leve, forsat unde fubtrabere foregagende Tal derfra, og i øvrigt fortfare, fa ØR | 
forhen meldt. Har man et, ſtorre Tal, hvortil Wrøve: Tallet føges ,. 00 det 

foregaaende ingenfinde fan ſubtraheres ſra det folgendez for Exempel — — 
mag man ſtedſe lægge Elleve til; den hele SE Bags, —— bliver: 

—— — 2 

" dir —e— 11 fdd 11 — AB 

cd I1—d—11re ER EL lm C 

bIT-e — il fdd 11 me — 11 ff b 11 C DD 

— 1b IIFe I -d rib eder 1a ⸗bae⸗aFe 4-1 kup 

Af den hele Fremgang fluttes, åt med alt dette bliver Elleve virkeligen — 

JR | y i SKR 

J 4 

—4 
—44 

kuns eengang adderet, men i øvrigt ligeſaa ofte ſubtraheret, ſom det bliver ad⸗ 
deret, hvorved Subtractionen hæver Additionen. For des tydeligere at for⸗ 
ſtaae, hvorledes Prove⸗Tallet beſtemmes i dette Exempel, vil jeg end videre 
lægge denne Forflaring til: 8 fra 7 er ei giørligt at ſubtrahere, derfor — 

11 til 7, ſom giver 18, ala 3 fra 18 giver 10, og 10 fra I tilligemed Inde 

er 12 giver 2 til Overffnd, 2 fra 1 tilligemed 11 det er 12, giver 10 til Reſt, 
10 fra 7 tilligemed 11 eller 18, giver 8 til OverfÉud, og 8 fra 3 tilligemed 11 
det er — 14 giver 6 til Ref altſaa er 6 Proper: Tolleg år 871173…" 

66. 
. Paa ligedan Maade fan man altſaa beſtemme Prove⸗ Zallet af en Sams 
ling af Tat af ſorſbiellig PE BE: man til me vil vide ———— 

| af 

— 

| 
| | * | 
| 
| 

y 

——— E: 

Se ang anse RR RG 



É 
A fÉ 

| 
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| af — Role. 5 Me. 15 Skill., da bliver Preve⸗Tallet af 6789 efter — 
forte Maade 253 men 1 Rolr, — 

|) se das Mk., ſom giver 17 Mk., deraf er Prøve-Tallet 6 ME; men da 1 ME. 
6 Mk., altſaa 2 Rdolr. — 12 Mk. dertil læg 

== 16 Sfill. er Prøve-Tallet af I ME, udtrykt i Skillinger — 5, altſaa giver 
6 ME den Summa 30 Sk., dertil læs gges da 15 S£,, deraf er Preve-Tallet 
efter forrige Regel —— 1; altfaa bliver Prove⸗Tallet of 6789 Rolr. 5 Me. 15 
Skill. reduceret tit Skillinger det Tal 1. 

Anmarkning: Den forhen forklarte Maade at udfinde Prove⸗Tallet 
fiener tillige til at ſorviſſes om et foregiven Tal Can divideres med Elleve; thi 
 eG gave Tallet findes — O er Tallet deeleligt med Elleve; f. Cr. Prove⸗Tal⸗ 
"Tet, af det Tal. 3476 er — 63 altfaa fan 3476 divideres med Elleve, uden 
at efterlade Overſkud, hvorom man paa en langt kortere og lettere Maade over; 
tydes, end ved den ſom Joh. Antonii Caftelvetri anfører udi Comment. 
Bononienf. Tom. 5..1767 i en Afhandling. de ——— Numero- | 
must divifibiliam per. undecim &c. 

— 
Ligeledes fan man og let beſtemme røve - Tallet af et foregibeh Tals 

Obvadrat Kubik eller hoiere Dignitet, naar allene Rod⸗Storrelſen er bekiendt, 
fas at naar Qvadrat;Koden eller Kubit: Roden eller en anden Rod⸗Storrelſe, 
boilken ſom helſt ev befiendt , Fan man beftemme Ovadrat - Tallets famt Kubi⸗ 
ens ſaavelſom høiere Dignitets Prove⸗Tal, uden at dertil forud behoves at 
wide Qvadrat-Tallets eller Kubik⸗ Tallets eller den hoiere Dignitets Tal⸗Stor⸗ 
eſſe. Regelen for at udfinde Preve⸗ Tallet bliver; man føger Nod: Støv 
 relfens Preve⸗Tal efter foranforte Hegel (9. 4 og 5). "Det fundne Prøve: 
| Tal ophoies til anden Grad, naar man føger Prøve - Tallet til OQvadrat- Tal, 
"til tredie Grad, naar man ſoger Preve-Tallet til Kubiken, eller til hoiere 

Grad 4de, Zte o. ſ. v., naar man ſoger Preve-⸗Tal for hoiere Grad-Storrelſe. 
"Til det paa flig Maade udkommende Tal ſeges atter Prove-Tallet efter foran: 
ferte Regel, hoilket befundne Taf er Prøve: Tallet til Qvadratet eller Ku⸗ 

biken eller heiere Grad- Størrelfer af: det foregivne Tal: f. Ex.vil man vide 
Vrøve-Tallet af Ovadratet af 12359, daer Prove⸗Tallet af 12359 det Tal 6; 
| Men —1 — 6 er — altſaa det føgte Preve-Tal — Vilde man 
—— —— — raa 3 vide 



' 
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vide Preve-Tallet til Kubifen af 2,568,976, daer Prove-Tallet af — ES 

det Tal 35 men Kubiken af 3 er 27, hvis Prove-Tal er 5, altſaa er det Tal 

5 prore Tallet af Kubifen af 2568976. Skulde man beftemme-Prøve-Tallet 
af f. Er. 2568976", føges ſom forhen Prøve - Tallet af & Rod s Gtørrelfen 
2568976, fom er 3, og da bliver Wrøve: Tallet M 37, — Prøve-Tallet af 

in DRAGER SAR > HEN 

. F. 8. 
Saaſom 1x 1 efter de analptiffe Grunde, faa følger, at naar Red⸗ VAL 

Storrelſens Prøve: Tal — 1, faa er og dens Dignitets Prøve-Tal — paa 

den Grund har 12% famt 122% og 12225 0, f. v. eens Prøve-Tal nemlig 17, faafom 
Proeve⸗-Tallene af 12, 122, 1222 ere 173 deraf følger, at naar (n) er et hele 
Sig hvilket ſom helſt, ſaa er Prøve s Tallet til (11 nr) — — I, hvad Ber⸗ J 

die man end tillægger x: Ligeledes naar X er et Tal, der gaaer op i Elleve, 3) 

og A er et heelt Tal, faa er og Ax diviſibel med Elleve og Prøve: Tallet af 
Ax =o: Ligeledes naar Prøve s Tallet til m = 0, faa er og — Tale J 

let til ——— O. J 

ge —1 
Additionens ſaavelſom Subtractionens Rigtighed kan ved — —— 

Preve⸗-Regningen underføges paa følgende Maade: For at prøve Maditionens 

Rigtighed føges Prøve: Tallene af de Tal, ſom ſkal fammenlægges ſaavelſon 

og Prove⸗Tallet af Summen, befindes da Summens Prøve - Tal ligeſaa ſtor 

fom Gummen af alle de ſummerede Tals Prøve ; — er det Preoe paa, at 
Additionen er rigtig forrettet, f. Cr. | 

— — RRS Prove⸗Tallet deraf | er 5 | | Ø 

/ Prove-Tallet deraf er 3 Ve ASA OM 

næ — gro Prone: Tallet af Suminen 85 

men Gummen af Preve Tallene nemlig 5 + 3 — 8 — Proces Tallet (i i 
Summen, altſag er Additienen — — 

— | 
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Anmaerkning: Naar Summen af Prøve-Tallene befindes enten Elleve 

| for dditions - Prøven lader fig Hk > riis —— hann denne Maade; 
(:iceet AS un+tm 

75 ERR | 
"Szirq+p ig 
dd SZA+B, ſaa er 11 q + p — un m + Im råt 

iz edame SX ſag er nu qg>untnr, EL us 

saltfaa p=Z m + t derfom m HEN 11 eller —— 11 a + b bliver bp =D. 

| Subtractionens Rigtighed prøves paa” følgende Maade: man føger. 

Preve Tallet ſaavel til det Tal, Hvorfra der ſubtraheres, ſom til det Tal, ſom 
ſubtraheres, ſamt til det Tal, fom bliver tilovers efter Subtractionen, befins 
des Forſkiellen imellem de to forſte Prøve-Tal figefaa ſtor ſom det ſidſte Prøves 
— er det Prøve paa Subtractionens Rigtighed. | 
| = Crempels 38521 Prøve-Tallet deraf er 10 

ke Ea 0 21634 Prøve-Tallet deraf er 8 

— — 16887 Prøve: Tallet deraf er 2 
og da 10 — 8 — 2 er det Prøve pan Subtractionens Rigtighed: viſer 
Prove⸗Regningen fin mindfie Fordeel ved Additions- og Subtractions Prover; 
men fan derimod ved Multiplication og Diviſion bruges med langt ſtorre 
mer 

——— 
slen for Subtractions⸗ Proven I lader fi ig ligeledes — AE 

| FR umtn 
| AB nrdt 
| OD=iq+p 

" faa er im + 1 — my —t— mm q+p ne 
omen Im — ir — ii q altfaa n — t = p. 

k. VR 10 

| w Den Maade, — er" vüſt til at prøve Additionens faavelfom Sub⸗ 

Bonnke fan og tiene til at af cen eeneſte Ligning beſtemme 

I tvende 

eller ftørre end Elleve, ſubtraheres Elleve derfra faa ofte mueligt. Neglen 
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tvende ubekiendte Sterrelſer under de Vilkaar, at Summen af begge ei over⸗ 
gaaer Elleve, og at begge fFal være hele Tal, ſamt Coeffieienternes Prøve: Tal 
enten — 0 eller 1, Derſom man har den Ligning 122 x + 1354 Y — 578% 
da bliver x + y == 7 ved at tage Prøves Tallene af alle Tal paa begge Siders 

men da 122-x + 1354 Y — 5782, faa ev ved Diviſionen med 122 — 
1354Y 5782 GE — 
122 122 J 

og da x .Y — 7, bliver ved Subtractionen ; | | 

— — Bee "4, folgeligen xz3 — y=2 : 

Ligeledes om der fremfættes den Ligning 
J— 

177 x— 199 y age ONDE SN HE SME 
Xrmyz 2 å 
100 

men x ES 55 283 
177 VAGE) ” 

I 2 

altſaa — — r) vs kg 
177 å 177 

288 
FE 177— 3 ; 

HØSAERT = 

følgeligen X — 2 VE 2 å — MER | 5 SR 

DÅ 5. II. É , El 

Derſom man om de tvende med foranderlige Stotrelſer x0og2z veed, —— 
de efter Problemets Natur ere af den Beſkaffenhed, atx 092 ſkal være 

Tal, og x være et Tal, der ev mindre end Elleve, ſamt Z et Tal, der ſtal 
kunde gaae op i Elleve, fan man af een eeneſte Ligning imellem x og z be I 
ftemme begges Verdie. Sæt at x + 13292 == 14627, og fom forben nævnt, | 
at x og Z ſkal være hele Tal, x et Tal, fom er mindre end Elleve, og Z et Tal, 
fom — op i Elleve, da: bliver i Folge §. 8. Bare Tallet af 13292 9% 

og | 
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| og wed af tage Prøve; Tal af alle Leedene i Ligningen X 4 132927 —— 14627, 

" bliver x — 8, altſaa er Verdien af x — 8, hvoraf. Vardien af Z ved Om⸗ 
| fætning videre beſtemmes — 12, 

egningen med Eleve Tollet 193 

— 

kr åg AE åd, 12 

Ble Dog ÅA == 11åa +z, B— si b + $,C SL 
ig y,D — d + åen Øy VW ar ſamt; ad S 11 faa era: =y:d: 
BE = Beviis: 
1 an ABC: yen A  aray Lus B— 11 b+8;C — 16 
"fy D= 11 d + fanerira fa:iinb tø irc+y:ridtd 

Altſaa 11a Xird + 11,0 + 112 d + 4d —— 11 bD.1I1C 112 
bytlre P+Py. og naar Py XII famt &d x 11 bliver tilovers efter Di: 
viſionen med (11) gå 8, men derfom 20 A 11 og 8 A 11, maae 
— faa ofte mueligt ſubtroheres fra begge, forinden man fan efter analytiſke 
| Grunde befinde ud=Bys da det er en af de ſimple analntiffe Grunde al 
mindelig bekiendt Sætning, at naar to Storrelſer ere lige ftore, faa maae den 

trødie Størrelfe, der ér mindre end en af dem, indeholdes lige mange Gange i 

begge de lige ſtore Storrelſer, og Oberſtuddene, ſaafremt Fin ei kan 
maales med den tredie, være BE ſtore. 

13 
| Da i Zelge $. 2,7 er Vrøve-Tallet af A og 9 y B. ſamt y"af C og 
MÅ af D, "faa fluttes, åt naar Tallene ei ere i geometriſk Proportion faa ere 

ei heller behorige Proeve⸗Tal i geometriſk Proportion: Saavelſom og, naar 
Prove⸗ Tallet af forſte og fierde Leeds behorige Prøve - Tals Produkt ei er lige 
ſtor med Preve⸗Tallet af andet og tredie Leeds behørige Preve-Tals Prodnkt, 

! ſtore, ev det en Prøve paa de fire Leeds geometriſke Proportions Rigtighed, 

ESrempel:;: 665: 7850 = 452 ; 6280 
Preve⸗Tallee 47 — 

oe. am ØE Ll 
w ER — hvis Prøver al et et 7 . 

Nye Sant. 11%. y : B b 6. 14. 

é 

| fag ere ei heller de fire Leed i geometriſk Proportion; men befinde de fig lige 
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9. 14. 

Eſterſom det ved Nyra ne Regningen er beklendt, at en mer 
forholder fig til den eene Factor, ſom den anden Factor til Produkter, faa kan 

foranforfe Satz F. 13- tiene til at prøve Multiplicationens Rigtighed. Har 

man f. Ex. multipliceret 3452 med 346 og Produbktet er befunden 1194392, da 
er altſaa 

Da 
Prove⸗Tallene FR 0 I 

i | DD BENE ER 1. rr | 

Folgeligen befindes Preve⸗ Tettt af de inderſte keede Prove⸗Tals Pro⸗ 
dukt, ligefaa ſtor ſom Preve— Tallet af de yderſte Leeds Prove-Tals Produkt, Eg 
fom er en Prøve paa, Multiplicationens Rigtighed i Felge foregaaende F. 13. 

Regelen for at prøve Multiplicationens Rigtighed, bliver altſaa i Kort⸗ 

hed denne: Man ſeger Prøve-Tallene af begge Factorer, multiplicerer de ud⸗ 

kommende Prøve-Tal med hinanden, og. føger Preve-Tadet til dette Produkt, å 
Dernæft føger man Prøve: Tallet til. det beregnede Produkt af begge Factorer 5 A | 

befindes diffe tvende Prøve-Tal lige fore, er der en Preve paa Multiplicatios | 

— 
nens Rigtighed. 

IS. 
Ligeſom Preve⸗Regningen fan anvendes paa at underſege Muftipfisaties Få 

nens Rigtighed, naar. begge Factorer ere ulige ſtore, faa fan den og. bruges 2 

til at preve Qvadrat⸗ Regningens Rigtighed, der beſtager i Multiplieation med. Å: 
lige ftore Factorer. Derfom man f. Ex. har beregnet Qvadratet af 13 — 
være 17030257 da — efter QvadratRegnings Grunde 

111305;77,1305 39793045,00 3 Ar ass 45 as ER 
Preve Tallen ⸗ HEE REE NR TE 

i: 49 hvis Prøve: Taler 5. | < 

— ON 5 — — Så 
faa af man derved har en Preve paa, at Qvadratet rigtigt er beregnet. Prove⸗ 

Reglen Fan altſaa i Korthed blive denne: Man føger Prøve: — i Auadrat⸗ 
— 
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Tellet, o9 ting: ſeges Prove⸗Tallet af Qvadrat⸗ Moden, multiplicerer ii 
Rens Tal med fig felv og føger Prove⸗Tallet af det udkommende Produkt, be: 
findes dette Prove⸗Tal ligeſaa for, ſom det udfundne Prøve Tal af Qvadrat⸗ 

Tallet, har man derved en Prøve paa Quadrat⸗Regningens Rigtighed: Og 
gielder denne Regel ſaavel for at prøve, om man rigtigen har qvadreret fir Tal, 
ſom og for at prøve, om man rigtigen har extraheret Quadrat⸗Roden af Tal: 
let. Saafremt Tallet, hvoraf DBvadrat-Roden ſkal uddrages er af den Be: 

fFaffenfed, at Qvadrat⸗Roden kuns ved approximation eller Nærmelfe fan 
beftemmes, fan Prove Regningen ei anvendes, da den funs har Sted i Til⸗ 
fælde, naar man erholder noiagtig Udſſag, 

§. 16. 

| Man kan ligeledes benytte fig af Prøve-Kegningen for at ——— om 
man rigtigen har beſtemt Kubiken af et Tal, ſaavelſom, om man noeiag⸗ 
tigen har uddragen Kubik⸗-Roden af et Kubik⸗ Tal, for Exempel vil man 

preve om 43280521831 er virkeligen Kubiken af 3511, da føges i Følge 
| (6. 7.) Prøve s Tallet af Kubik = Roden, fom i dette Exempel bliver 2; og 
i dernæft ſoges Kubiken af ſamme Preve-Tal, ſom bliver Kubiken af 2 
det er 8, hvorpaa man føger Prove-Tallet af det foregivne Kubik⸗Tal 
4280521831 ſom er 8, og da dette Prove⸗Tal er ligeſaa ſtor, ſom den fore 

hen befundne Kubik af Kubik⸗Rodens Preve⸗Tal, ér det en Prøve pan, at det 
Tal 43280521831 er Kubiken af 3511 eller at 3511 er Kubik⸗Roden af 
| 432805218315 dog er derved at agte, at naar Man ci nøtagtigen fan uddrage 

Kubik⸗Roden af et Tal, kan man ei heller vente, at Prove-Regningen ſkal 
| — overiyde en om at Kubik⸗ "Roden er rigtigen uddragen. 

ban 
i: De i Bølge de analntiffe Grunde en EY nitet forholder fig til Divifor, 
| ſom —— til det Tal, ſom (Pal divideres, fan Prove-Regningen paa 
" Grund af ($. 13) bruges til at prøve Divifionens Rigtighed. Regelen derfor 
bliver denne: man føger Preve⸗-Tallet til Diviſor og ligeledes Prove-Tallet til 
i — tvende ——— multipliceres med hinanden og af det ud⸗ 

BB 2 | kommende 
* 

| 
É 

R 
J 
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kommende Produkt føges; ligeledes Prøve Tallet, alt efter forhen forklare 

Maade (K. 4 og 4.5) dernæſt ſoges Prove⸗Tallet til Dividendum, befindes 
famime ligefaa for, ſom ſidſi beſunde Prove-Tal, er det en Prove paa Diviſto⸗ 

nens Rigtighed, hvis: ikke, ev der begaaen Feil udi Diviſtonen. Sæt tik 

Exempel at Divifor er 145, Qvotienten 227, ſamt Dividendum 32975, da 

fri: 145 — 227: 32915, hvis Prove⸗Tal dg 
——— 

| 14 hvis Peooe⸗Tal er 3. | 
| rd — 

8 a 

i. 18 
Bed Siel af den udi ($. 13) forklarede Maade vil — Steanfo Detri a 

Stykke kunde preves, ſaafremt ingen af Regula Detri Leedene indbefatter Brok i 

tilligemed hele Tal, derſom derimod udi nogle af Leedene forekommer Brek, 
mage man føge Prøve Tallene af hele og Brek, ſom beſtemmes efter denne 
Regel: Man multiplicerer Probe⸗Tallet af det hele Tal med Brokens Nevner, 
eller ſammes Preve: Taf, om ben ei cv mindre end Elleve, og Dertil lægges AD 

Prove⸗Tallet af Brokenes Tæller, til det udfommende Tal føges Prove⸗ Tallet, BR) 
Fvorunder man fkriver Preve⸗ Tallet af Brekenes Nebner eller Navneren felv, Al 
i Fald den er mindre end der Tal Elleve, For Exempel naar man ffulde bes Å | 

ſiemme Drøve-Tallet af 132578325, da bliver Probe Tollet af 132578 det Tal | 
6; men Prøve-Tallet af 346 det Tal 5 og af det Tal 755 bliver Prove⸗d Tallet 
7, multipliceres da efter Regelen Preve Tallet 6 med Prove Tallet 7, ſom i 

"giver 42 til Produkt, naar dertif lægges 5 ſom ev Prøve-Tallet af Telleren 
bliver Preve⸗ Tallet deraf 3, altſaa bliver til 13257854£ Preve Tallet ET naar 
man da efter denne Maade har beſtemt Prove-Tallene af alle fire Leed i et fore 
given Regula Detri Stykke, mage derneft alle homologe Leed af Prove-Tallene 
multipliceres med hinandens Savner, for at bringe dem under eens Navbn, 

og da ſkal man befinde Preve⸗Tallet af de yderſte Leeds Produkt ligeſaa ſtor ſom 
Prøve: Tallet af de inderſte Leeds Produkt, alt — (8. 12 og § 181 fon | 
hen de fire Leed ere i dnenn ——— av — 

—* — 
3245 
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38324 648— 547 109422, heraf 

| seg —— * 7 Wrøve-Tallene 

| wd: at bringe Prøve: Tallene til eens Navn RT ett 
| — DENE ER D.G — St eks | 

eller 24" ellers. ellers — elleez  bvis Preve, Tal ere 
2: 2 2 —— PEBER 

og Sir "an beſindes Prøve s Tallene Produkter lige ſtore, eller om de ei befandtes 
lige ſtore, da Produktens Prøve-Tal lige ſtore, hvorved man har en Preve 

i Paa af de foregivne five Leed ere i geometriſk Proportion, ſamt at det ment Pros 

| ———— er Hatt beregnet, * 

— EE— 

> 

6 ro | 
Med betydelig Tids Binding fan Prøve: Reguingen ſaaledes, ſom den 

| i. foregaaende ev forklaret, -anvendes paa de hoiere Ligningers fpecielle Oplos⸗ 
É ning; naar det bekiendte Leed i de hoiere Ligninger fan oploſes i Factorer, faa 
veed man, at nogle af Diviforerne maae være den høiere Lignings Hodftorrels 
I fer, ffal man da enten ved Omfætning eller virkelig Divifion ſorviſſes om 
| hvilfe af det bekiendte Leeds Diviſorer, der ere Rodſtorrelſer til den ſoregivne 
Ligning, vil det i mange Tilfælde blive overmaade befværligt og heelt vidtløf: 
(Hot, at: forlfare med flig Divifons men,” naar man ved den autagne Nod: 
"flovrelfes Omfaøtning i i Ligningen anvender Prove-Regningen, vil Arbeidet ders 

i: ved blive meget lettet: Maaden, hvorpaa det kan ffee, vil korteſt og tydeligt 

| Finde forklares ved et Exempel, der fremfættes den Biqvadratiffe Ligning. 

Å 2* en BORE 83407100x ——116708880000X7-5088 —— 
J 

É… Man vil da paa den nemmeſte Maade prove, hvil [fe af det bekiendte 

3 derſte Leeds Diviforer der et en virkelig Rod ſtorrelſe af den. beiere Ligning; den 

eene af Didiforerne vred man er 800, ſom man ved Prøve: ——— vil un: 
derſoge om den og. virkeligen ev em Rodſtorrelſe af den foregivne Ligning. 7 Til . 

den Ende ſeges (1) Preve-Tallet af den foregivne til Nul reducerede ——— 
coeſicienter og beſtemte Tal, hvorved Ligningen forvandles til 2x 7— 5x 
17 —oxt 90, (2) Dernsſt ſeges Prove⸗Tallet til den Divifor, ſom 
| — til at vote Ligningene Rodſtorrelſe, aft efter forhen forklarte Reg⸗ 

db 3- DØ | ler, 

—— 

— 

rs hede Ce alger FEE (skin sn lt Bree — 

LE ß Øg EGE 
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fer, ſamme Prove⸗Tal befindes da at blide — 8. (3) Dette Prove⸗Tal om⸗ 
fættes i forrige Ligning og med det ſamme underføges hele Ligningens Prøves 

Tal, om det virfeligen befindes at være 0, hvorved man erholder en Prøve 
paa at Ligningens Rodſtorrelſe er virkeligen den valgte Diviſor: følgende Opes SM 

ration vifer da om 800 virfeligen er en Rodſtorrelſe al Vigningen 2x7— 
228855 + 0. ſ. v. 

Den forhen wed Prøves | Prove⸗Tallet til hver Leed Prove⸗Tallet af —— 
efterat i Stedet for (x) ſettes 
Prove⸗Tallet 8. 

Regningen udviklede Ligning. af alle Prove⸗Tallene. 

42x* s ⸗ ⸗ ss 38 718 
— 5x3 5 ⸗ s ⸗ . —$& 
+ 75? s ⸗ s 80 28 78 6. 
— QX ⸗ ⸗ ⸗ ⸗ … —6 
19 5 + ' ⸗ ⸗ 79 

Man kunde og ſege Preve⸗ - Tallet til Ligningen ERE 
834071I00X7” — 116708880000x +- 59884480000000 — 0. Paa denne 

Maade, da x antages — 800, er dens Preve-Tal = 8, altfaa Prove⸗ 
Tallet til x — Prove⸗Tallet til 64 — 9, og Prove⸗Tallet til x7 bliver efter 
forhen forklarte Maade Prøve - Tallet til 81 — 4, og da bliver følgeligen 
Preve⸗Tallet til 2x7 det Tal + 3, men da Prøve-Tallet til 22835 bliver 5, M 

og til — Preve-Tallet 6, faa bliver Prove-Tallet til — 22885X" det Tal AL 

— 8. Og da Prøve: Tallet til 33407100 et 7, men til x7 er 9, faa bliver i 
Prøve: Tallet til 83407100x7 det Tal + 8, da Prove⸗Tallet til116708880000 
er 9 ogtilxer 38, faa bliver Prøve- Tallet til — 116708880000x det Tal. ff 

— 6, og da Preves Tallet til 50884480000000 er 9, faa bliver Prøve | 
Tallene af alle Leedene udi Ligningen — 8 +38 — 69 = 11 hvoraf 

- Wreve- Tallet er —O, fom er en ere paa, at den antagne Divifor g00 | 
er en vigtig Rodſtorrelſe til Ligningen 2x7 — 228885X + 83407100X" — 

116708880000x + or MEE seDese 0. 

| mig DO | 

Man fan ei alløne med Fordeel benytte fig af Prøve - Regningen, — 
at NR rd om et Tal i Bitifpvenne hvilket ſom belſt er * virkelige Rod⸗ 

—— i 
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ſerrelſe til den foregivne Ligning, ſaaledes (om i i foregagende er forklaret; 
men Preve-Regningen fan endog tiene til paa en let Maade at oploſe adſkil⸗ 

lige hoiere Ligninger under viſſe Betingelſer: Derſom x ev et heelt Tal, ſom 
| er mindre end Elleve-Tallet, og (m) ev et Tal, ſom fan-gaae op i Elleve, 
| faa fan man ved Hielp af Prove-Regningen beſtemme Værdien. af (X) udi Ligs 
| ningen my + x = a, da (Xx) bliver — Prøve- Tallet til (a). Sat for 
| Crempel 121% +. X—— 14643, da bliver Prøve: Tallet til r21= — 0 i Følge 
i (6. 8), men da Xx XR 11 bliver Prove- Tallet til x — x, Prøve: s Tallet til 
| | 34643 bliver 2 efter (. 4), altfaa 0O+ x — 2, folgeligen x — 2. 

Bar det af Grænfe - Vardierne for (X) bekiendt, at dens Slettelſe 
maatte falde imellem 11 og 22 elfer imellem 22 og 33 ꝛc., da om m=+xz—a, 
og Betingelferne i øvrigt fom forhen; men x — 11n + u, blev Preve⸗ 

| Tallet til mx — o fom forben, og til 11 on + u blev Prøve- Tallet (u), alt⸗ 
"faa u = Prøve-Tallet til a3 men naar (u) paa denne Maade er bekiendt, ſaa 

er og Mentor af &o beſtemt. 

21. 

Derſom Prebe Tallet til (m) er 1, og ſom forben (x) et heelt al 
mindre end If, er man ved Prøve: Regningen i Stand til at beſtemme X 
af den Ligning m" + x  a5 thi da Preve- Tallet til (m) er 1, og 
HB: —, Hjver 1 + x Prøve Tallet til a, booraf man faner Barbier Af 
(x) beſtemt. 

å Sat ſot Exempel at 122% 4x — 14886, faa & er. Prove⸗ Tallet til 

Fie" > 15 men Preve-Tallet til x er — — x, 09 Move⸗ Tallet, til 74880 ér 

: 18, altfao fager man Es i 
j ; | ng — TØ 

folgeligen x — 2. 

—— — — 

— 22. 

NR Er Vardien af x ſiorre end 171, eller ftørre end 2 Gange 17, eller 

(te end. 3 Sange 11, eller og — end n Gange II, S0 ins x=1imn | 
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+ u, og da forvandles forrige Ligding m + XAa til ms + 1n + UD 4, 
men ſom forhen ev Preve-Tallet til my — 1, Prøve-Tallet til 1on 0, 
tilu — u, altfaa bliver u — Preve-Tallet af a formindſket en Unitet. Og 

naar Værdien af (u) paa. denne t.alande er beſteut, ev —— af In +u ÅR 
Deraf beklendt. 

r 

- Yeg har da viiſt adffillige Tilfælde ; hvori J— kan give n 

Analyſis et nyt Opfindelfes Hielpemiddel (eller artificium heuriſticum). 
En videre analytiſk Overveielſe og noiere —— vil — sive andre An⸗ å 
— til fiere. 
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Fr oe E 
Ehenbeenet⸗ Egenſtaber, 

09 den m Sul at holde de deraf udarbeidede Værker hvide, og naar 

| de allerede ere bleyne gule eller brune, at giore 
dem ſneehoide igien. 

SYN x an — — — ———— at hos de aldſte Folk, — Bel: 
24ſtand og Overflodighed fremavlede og opelſkede Kunſterne, har Elfen⸗ 

—— tilligemed andre koſtbare Materier, fornemmeligen været i Brug hos 
i Kunſtnerne, ; baade til at udzire Huſe og Templer, og i Beſynderlighed til 
deri at udarbeide deres Guders Afbildelſer. Minkelmann anfører i fin 
I Hiftorie af Alderdommens Kunſt af troværdige Forfattere Ordenen af de Ma⸗ 

terier, ſom de ældfte græffe Kunſtnere —— — at udøve deres 
Kunſt Par; j 
E "De allerførfte Billedſtotter bleve — —— af Træ, fordi 
j "denne Materie i fig ſelv ikke er ſielden, og formedelſt dens ringe Haardhed 
! iffe ved Udarbeidelfen underkaſtet faa mange og faa ftore Vanſkeligheder, ſom 
| De ædlere Materier. Men endnu førend man dertil begyndte at bruge Steen, 
i Marmor og Ertz, bleve alleſſags Huusgeraad, Kaardegreb, Kaardeſkeder og 
i " mangfoldige Guddommens Afbildelfer giorde af Elfenbeen, ved hvilfe ſidſte de 
. overdroge Klædningen med Guld, og altſaa forcenede diſſe to ſieldne Materier 
"med hinanden, til et Beviis paa den høie Vardie, ſom Elfenbeen da havde, — | 
i S en Afhandling om de Gamles Elfenbeen og de deraf forfærdigede 

å "Billeder, hvilken Hr. Hofraad Heyne har forclæft det Kongelige Videnſka—⸗ 

bers Salſkab i Gettingen; anfættes den Tid, da de græffe Kunſtnere bes" 
Å gyndte at: arbeide i Eifenbeen, til. Grakernes — fra Troja. Den 

Mare Saml, 13, : FEESE Mening 

Set ker 
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Meening at Græferne, medens de endnu omvandrede, kunne have lært denne | 
Kunſt af Phoenicierne, har megen Rimelighed, ligefom den og, ſkient længe 
herefter, fra dette ſamme Folfeflag ev kommet til Jøderne,  Endffiont dette Al | 
Folk juft ei torde forfærdige Afgudebilleder deraf, har det dog vidft ot anvende 

” Denne da ſieldne Materie til deres Pragt ved Senge, Borde, Stole og Vag⸗ 

genes Beflædning i Palladſerne, ſom man kan fee af nogle Steder hos Pros 

pheterne. Salomon felv, hvis Skibe hvert tredie Aar blant andre Bare 
ogſaa bragte Elfenbeen fra. Afrifa, lod fig deraf gigre en Kongelig Stoel eller 
Throne, fom tillige var indlagt med Guld. En Efterlignelſe deraf bliver 

uden Tvivl den Throne, paa hvilfen fra ældgammel Tid af de danffe Konger 

ved deres Kroning pleie at blive falvede, dog maaſkee denne kunde fane et. For⸗ VE —4 
| 

4 

ik 

midlertid bliver det altid beſynderligt, at af fan mange græffe Suns Mi 
arbeider i Elfenbeen, ſom foranførte lærde og ſtore Oldforſfker anmærfer, fun | 

ſaa lidet eller flet intet af nogenledes Størrelfe er kommet til vore Tider. Saa 

"grin for hiin, i Betragtning af Materien, ſom beſtager af de ſtorſte Narhoals⸗ 
horn, der ere ulige ſieldnere end Elfenbeen. 
Ligeſom fiden Smagen i Kunfterne og Pragten tiltog ved Grete. 

voxende Velftand, faa bleve eg Gudernes Billeder af Elfenbeen talrigere i des 

res Templer, og nogle af ganſke utroelig og Polofalje reelle —— ØR 

hele den menneſkelige Vittigheds Anſtrengelſe. 

meget deſto rarere mage altfaa den Autik være, ſom jeg for noger ſiden udrey 

af det Moerke, hvori den henved firſindetyve Aar havde. ligget begravet paa. 

det Kongelige Kunfifammer, Det er et Fruentimmer: Hoved af den ——— 
komneſte Skionhed, og tre fierdedeele af den naturlige Storrelſe ſtort, af eg. 
eeneſte Stykke Elfenbeen. Uſtridig er det det ſkionneſte og vigtigſte Stykke, J— 
alle de Gamles Arbeider i Elſenbeen, ſom ere blevne os bekiendte. Oven⸗ 
meldte Hr. Hoftaad Heyne, med hvilfen jeg nogen Tid ſtod i en behagelig 

Brevvexel om de Gamles Kunſtarbeider i Elfenbeen, fom er anført i fans Sam⸗ 

lung antigvarifdjer Affåbe, andet Stykke fra &. 149, kunde ikke noffom be— 
undre og rofe dette Kunſtſtykke, hvoraf jeg havde fendt ham en Kopie i Gibg, 
famt en omftændelig Beſkrivelſe over Originalen. Han ffriver i ovenanførte 
Vært S. 169 blant andet ſaaledes: ,, Den græffe Profil fees, meget inderlige 

un paa dette Hoved, En Venus, et — Fan det alligevel ikke væres det. 

SA „er, 

— 

— — — ETS —— F 
——— — — 

' 

— — 

— 
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— ſaavidt jeg iver, aabenbarligen en Portrait⸗ Figur, men een af de 
om fFiønnefte.” J Kunſtkammerets Inventarium anføres dette Hoved for at 

| ſkulle være den frionne Dronning Helenes Billede, bvilfet bog mo intet bes 
ſtyftes øg ſtrider mod Rimelighed. 

Af dette Hoveds kunſtige og fine ————— (åver Grakernes Gmiag i i 
Elfeubeens Billeder fig bedemme. Der er og neppe nogen Materie til i Ver⸗ 
den, ſom naar den med. Kunſt og Flid er bleven bearbeidet, mere ſmigrer Kung: 
neren og hans Arbeider, end Elfenbeenet. Den fine Va, den hvide Farve, 
| Den høje Glands, maae viffeligen fætte det blant de pragtfuldefte Sfatte, færs 
deles naar Kunſten har ſin Anpart deri. 

| Det getaader de unere Tider til JEre, at de ei have overgiver Smagen | 
Elfenbeens Kunſtſtykker. Og kunne de end ikke fremvife Statuer af overna⸗ 
turlig Storrelſe, faa feiler det dem dog iffe paa hundrede andre Kunftarbeider, 
ſom fortiene Kienderes Beundring og den ſildige Alderdoms Heiagtelſe. Den 
ſtore Kunftfamling paa det Kongelige Kunſtkammer, ſom har en Mængde El 
ſenbeens Kunſtarbeider af alle Slags at fremviſe, Hvis Lige i Fuldkommenhed 
man neppe nogen anden Sted lak finde, fan allene” —— mit RE giorde 
| Udfagn. 

Skiont Elfenbeen⸗ AMatérien Kar ſaa mange Fortrin, kaun man dog et dølge 
en almindelig Feil, ſom det ev underkaſtet. Kunſtarbeidegs Samlere fore ſaa 

ofte den grundede Klage, at Elfenbeenet med Tiden pleier at blive guult. 

Denne Forandring af Farve ved Elfenbeens Kunſtſtykker, formindſker viſſeli⸗ 
| igen deres Verdie. Det ubehagelige af den gule og ofte brunrøde Farve ſkiuler 
for Øiet den Kunſt, fom Arbeidet dog virkelig indfatter. Jeg haaber altfan 
at have foretaget mig et baade for Kunfineren 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 gisre dem igien hvide, 

ſom ved Alderdommen have faaet en flettere Farve, Men i Forveien mage 
jeg, for at gisre Sagen deſto tydeligere, meddeele nogle Anmerkninger over 
Elfenbeenets Materie felv, ſom ſkulle oplyſe dets ſterre og Mindre Guulhed. 
"Enhver veed, at det faa kaldede Elſenbeen er Elefantens to Huggere eller For⸗ 
ſoars⸗ Tander, fom i en boiet Stilling ſtaae frem for Munden og komme af. det 
voverſte Kindbeen. Diſſe Clefant-Tænder mage ei blandes med Kindtænderne, 
ARS —— | Re hvoraf 
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hvoraf Dyret har fire i hvert Kindbeen, og hverken tiene til Bildhuggerie eller 
Dreining. J der høiefte fan deraf giøres Kaardegreb, KnivfFafter, Plader 
til Daaſer og Stokkeknappe. Man kan ei bearbeide dem med Meiffeler og am 

, Dre Inſtrumenter, men de mage, formedelft den Emaille, ſom de ere giens 
hemvævede med, flibes og behandles fom Agathen. Af de ommeldte For 

fvars:Tænder ber Elefanten juft ingen anden Nytte, end at han bruger dem font 
fine Gevær. De ere ikke, ſom Vildſoinets og Nilheſtens Huggere overdragne” 4 
med Emaille, men Overfladen er af felvfamme Haardhed, ſom den ovrige 
Materie. Kun eengang har jeg feet en meget ſtor Clefant-Tand, hvis overfte 
Skorpe virfeligen bGeftod i en Art Emaille eller Smeltverk. J Giennem⸗ HI 
fnittet ere Elefant: Tænderne meer eller mindre cirkelrunde eller aflangrunde. | 

Deere ikke, ſom de flefte fore Valvos-Tænder compakte eller fulde, men har | 
en Huuling, ſom hos nogle ræffer til over Midten, hos nogle derimod kun | 

" ftræffer ſig en Trediedeel af Længden, og hos nogle endnu fortere. De befte | 
. Tænder ere de, fom have en fort Huuling; jo hulere en Tand er, jo mindre Mi 

" ffiffer den fig til Figurer. — Til Kander, Begere og Vaſer, ſom desuden 
ffulle være huule, Fiffer den forſte Art fig beſt, hvor Billedhuggeren derved AN 
pleier at anbringe Basrelifs eller ophævet Arbeide, 

Naar Tænderne ved deres everſte hule Ende har en meget viid Orkreds, 

og haftig lobe — mod Spidſen, er det et viſt Tegn, at de indvendigen ere 
hulede. Men naar de ved den everſte Ende ikke ere tyk 

kere end i Midten, eller vel endnu ſmallere, faa fan man være vis pan, atde 
fun have en fort Huling, og i denne Tilſtand ere de, ſom for er ſagt, aller⸗ i 

fordeelagtigft for Arbeideren eller Kunſtneren. — Tænder fra 1 til 10 eller 16 || 

Pund blive i Handelen kaldede Craveller; de ſom overftige denne Begt, fane | 
forſt deres egentlige Navn, Elefant-Tender. De ftørfte og vægtigfte Tænder, "| 

fom ere bekiendte, ere uden Tvivl de, fom forvares paa det Kongelige Kunſt⸗ 
kammer, hvoraf Den eene, ſom er af en ugemeen Godhed og Dannelfe, vejer | | 
165 Pund. Eu endnu meget vægtigere og ſterre Tand, ſkal Kong Chriftian | 

"Den Siette, hoilovlig af Ihukommelſe, af ſamme Samling ladet forære den År 

berømte og udødelige norffe Kunſtner Magnus Berg, paa det hans Kunfts 
arbeider, hvoraf mange nu zire den Kongelige SKunftfamling, faavet i Stør 

meget vidt og dybt u 

relſen fom i i — maatte udmarke fig, 
Sinde | 
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Sielden fan man fee uden paa en Tand, om den i fin Materie er fin 
| og hvid, eller om dens Fibrer ere grove og gule eller vel ogfaa brune, — Man: 

i gen en Tand ſynes udentil, fordi den har en hvid og fiin Sforpe, at fremvife 
h det fine Elfenbeens Kiendetegn; men naar den bliver anſkaaret, findes mange 
Gange det modſatte. Derimod feer man ofte Tænder, ſom uden paa ere forte, 

' mjevne og fFieffrige, hvis indendige Materie dog er hvid og fin, faa at man 
" ei alletider med Vished kan ſlutte fra den udvortes Unfeelfe til den indvortes 
i Godhid. 

Elefanternes Tæderneland er Afrika og Oſtindien. Det meeſte Elfen⸗ 
* kommer dog vel fra den førfinævnte Verdens Deel, fra Kyſten Guinea til 

: Europas De to forrige Mar bleve her paa Borſen mange tufende Stykker Ele⸗ 
fant⸗Tender, ſom vore Sfibe havde bragt hiem, meget dyrt bortſolgte. Der: 
I ibflant vare mange ſom veiede 100, ja endog nogle, ſom veiede 135 Pund. 
i "Man holder for at det Elfenbeen, ſom kommer fra Oſtindien, ſkal være meget 
| hvid og hoidere end det afrikanſte. Jeg troer ogſaa ſelv, at denne Formod— 
ning, i det Hele betragtet, virfeligen har megen Grund. Alligevel findes 

blant de oftindiffe grovaarede og gule, Det ceylonſke Elfenbeen holdes ellers 

| overalt for det allerſmukkeſte og fineſte. For et Par Aar fiden blev med et 
oſtindiſk Skib et godt Partie Elfenbeen derfra bragt hertil, hvorved jeg agtede 
denne Beſynſynderlighed, at Tenderne, foruden deres fædvanlige bviede Skik⸗ 

J kelſe, endnu ligefom Oxehorn vare ganfFe ſkievt dreiede, hvortil man aldrig 
pleier at finde Mage blant de guineffe, Ellers vare de meget dybt udhulede, 
' men i Finhed og Hvidhed havde de meget forud for de ſidſte. i 
i Forſkielligheden af den Verdens Deel, hvori diffe ufyre Dyr boe, ja 
å "endog Forffiekigheden af Provincerne og Naringsmidlerne har, ſom let kan be⸗ 

gribes, en meget ſtor Indflydelſe paa Elfenbeenets Fiünhed og Farve. Man 

ſkulde troe at de ſmage Tænder, efterdi de ere af unge Elefanter, vare meget. 
I fine i deres Materie; men Sagen forholder fig ganſke anderledes; der ere - 
"mangfoldige iblant dem, ſom ere overordentlig greve, indvendig gule dg brune, 

derimod findes iblant de ſtore og vægtige Tænder mange fortreflig fine og hvide, 
Deer er Fun faa fore Tænder, ſom jo uden paa langs ad ere tegnede med 

fintigs — eller Sprekler. Denne Almindelige &eil begynder midt paa 
re 3 —— kr Fanden 

i blant Elefant: Tænderne fra Kyſten ligeſaa mange ſwukke, fine og hvide, fom… - 
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Tanden og nager til den yderfte Spids, hvor Soprekkerne allerdybeſt have ind— 

trænget fig. For det meeſte gaae diffe Sprekker til al Lykke ikke dybere end een | 

eller to Knivsrygge. Men i de Tænder, hvor de gade dybere, mifter Kune DK 

neren megen Materie, og flige funne ei uden ſtor Skade forarbeides. Ogſaa 

blant de frmaa Tænder haver ſamme Onde Sted, thi endag deriblant findes 

mange fulde af Sprekker og altſaa udygtige til at forarbeide ; Kunſtneren nog | 
fig altfaa ſaadanne Tænder, fom udvortes ere glatte og uden Sprekker. 

J de ſtore afrikanſke og afiariffe Orkener, hvor Elefanter i Tuſendtal 
vanke omkring, finde de Bilde ofte deres Tænder i Sanden, i Jorden og i 
Groſſet. Nogle ReifebefÉrivare have deraf taget Anledning til at troe, at Ele⸗ | 

fanterne aarligen fælde deres Tænder, ligeſom Hiorterne deres Vier. Men 
hvorledes er det mueligt, at en faa haard, compakt Materie, ſom Elfenbeenet, 

kunde i faa fort en Tid komme til faadan en Vext? Jeg er mere tilbøielig til at 
troe, at Elefanten aldrig fælder fine Tænder, for hvilfen Meening jeg var i | 
Stand til at anføre mange Grunde af Erfarenhed. De Tænder, fom altfaa | 
paa øde Steder findes paa og i Jorden, kunne, foruden dem fom ere døde na⸗ | 

turlig Død, ogſaa være komne af ſaadanne Clefanter, fom ere - forfulgte og 
ſaarede af deres Jegere, men have frelſet ſig ved Flugten og ſiden ere dede J 
deres Saar. Naar diſſe fundne Tænder længe have lagt i Regn og Solens 
fore Hede, faae de mange ſterke Sprekker, de blive fFiefferagtige udentil, og 

ligeſom calcinerede. Indvendig ev Materien ofte ganfÉe tog eller guul, ; dn 
fan ikke uden ſtor Møie giores hvid. 

Endnu en Hovedmangel, ſom betager Elfenbeenet meget af * > 

og er Kieberen til flor Skade, findes hos de Tænder, fonr ere blevne anffudte | 
SØ Jern⸗ eller Metalkugler. — renen blev beliendt blant bed 

kugler ikke finne trænge — ig iennem det — Sti, men falde: — og fora 
ſtedte paa orden. Da Clefanten er overalt vanſkelig at dræbe, faa vide de 
Bilde, at det Sted imellem Hinene og Ørnene er den ſoage Deel, hvorpaa: 
man, letteſt fan give. ham fit Baneſaar. Naar de nu med Ku gler ſkyde efter | 

D 
( 

9 

Sl 1 

É 

— 

Elefanten, kan det let ſkee at de ſkyde feil af ovenmeldte Sted og treffe De nær | 

derved fremſtagende Tænder, … Man. — itte troe at det var mueligt for em 
$ 

* 
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Fern⸗ eller Metalkugle at trænge fan dybt i en faa haard Materie ſom Elfen⸗ 
beenet, og deri blive ſiddende, uden igien at falde ud, faa at den anvoxende 

| Materie herefter aldeles indflutter den, uden at efterlade kiendelige Spor deraf 

udvortes; dog har man derpaa mange tydelige Beviſer i Hende. Jeg har 

rilforn iet Brev til Hr. Profeffor Hanow i Dantzig beſkrevet ſaadan en Tand 
| vad 78 Pund,” i hvis Inderſte jeg fandt en Tombafs-Kugle. Dette Brev 
KG tilligemed Ar. Profefforens Svar indrykket i Dantziger Erfahrungen for 
| Sfavet 1757, og fiden i det forſte Bind af neue — Erzaͤhlungen 
Seir. Eſter den Tid ere mange ſaadanne anffudte Tænder mig forekomne, 

og blant andre en, hvor Jernkuglen var aldeles indelukt i Tandens Midte, bvils 

ket er en mærkværdig Omftændighed, Mit Miemærfe ev iffe her at forklare 
det Beſynderlige i denne Natur⸗Tildragelſe, eller Tilverten af Elfenbeens-Ma— 
cerien; jeg vil allene tale om den Virkuning — den Skade, ſom ſlig en anſkudt 
Tand forer med ſi ig. 
Maar man udvortes — Kiendetegn til at en Tand være aufkude, 

(og dette fan ofre fees) faa raader jeg Kunſtnere og andre Arbeidere, ikke at 

kiobe den. Ei allene Stedet hvor Kuglen ſidder, og det deromkring værende, 
men hele Tanden pleier at være ligeſom inficeret. Gule marmorerede, fra Det 

evrige Elfenbeen ved Sprekker affondrede ſtore og ſmage Pletter herffe igiens 

nem hele Tanden. Undertiden finder man deri heele Huulheder, ſom have 
H felt fig fkiulte indtil man under Arbeidet traf derpaa. — Formodentlig har 
en Deel af. den til Værten beſtemte Væringsfaft ſamlet fig derudi. Naar 

Skuddet har truffet de Deele af Tanden hvor den er huul, faa komme paa den 
indvendige Side alleſſags Mdvorninger, og Materien viſer fig ſom ſmeltet Bor. 
Dette er endnu iffe alt? En Tand, ſom har maattet lide en faa voldſom Ro: 

å ſtelſe, hvis Deele ved Stødet af Kuglen med faa flor Kraft ere trykkede; hvori 
Tillobet af den Saft, hvoraf Tanden vorer, er formindffet og bragt i Uorden, 
| "hvori dens hele Vært bliver uordentlig og mangelagtig, hvori Materien er fuld ; 
af de ffadelige gule Pletter; en ſaadan Tauds Fibrer mifte fin elaftiffe Kraft, 

[aa at de blive langt friøvere end i funde Tænder, og derfor hænder det fig ofte, naar 
"Den allermindfte Luft kommer dertil, enten Tanden ev anffaaret, eller den allerede 
[he under Kunſtuerens Hænder, at den indvendig faaer Sprekker, ſom lobe omfring 

bugs og ved — al hidindtil anvendt Flid paa — g bliver giort til intet. 
Loe Naar 
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Naar man altſaa vil vælge en Elefant-Tand, bor den have følgende udi 
vortes Kiendetegn, naar den ſkal være Kunſtneren nyttig og ſordeelagtig: Den 

maae udentil være fri for alle Sprekker, og derhos ſaavidt mueligt have en ffiøn 

glat Overflade, fordi man dog i det mindſte derfra fan ſlutte noget til dens ind— 
vortes Godhed og Hvidhed. Jo fortere og mindre den indvendige Huuling er 

jo fordeelagtigere er Tanden. Den runde Figur i Omkredſen er ogſaa ulige 
bedre end den aflange. Videre fan man ikke komme ved en Tands Bedøm 
melfe, den indvortes Godhed mage man overlade Lykken. Naar man finder 

Tænder, hvis indvortes, Materie cv ligeſom giennemfigtig og derhos guul, naar | 

de ere anffaarne, da er det Tegn til at de endnu ere friffe-og ei længe have væ 
ret af Elefanten, eller ogſaa at de maae have ligget paa et meget fugtigt Sted. | 
J det ferſte Fald har Elfenbeenets Giennemſigtighed og Guulhed fin Oprindelſe 

af den oliede Subſtantz, hvormed Materien er blandet; men i det andet Fad 

ev det fun vandagtige Deele, fom have indfuet fig i Elfenbeenet. Begge Slags å 
have intet (Fadeligt for Kunſtneren, der behoves fun meere Tid til at blege det | 
førfte hvidt, end det ſidſte. Allerede ved Forarbeidelfen begynde begge Urter 
at blive noget hvide, men vil man have dem ganſke hvide og Arbeidet beſtager 
i fore Billeder, fan det ſikkerſt (Fee paa den Maade, fom jeg fi den ſkal be⸗ 

| 

Y 

— — 

— Men beftaner Arbeidet i ſmaage eller tynde Stykker, fan det — 
ganſke hvidt allene ved en maadelig Varme, eller over en liden Kulild, hvor⸗ Ø 
pad man ſtroer noget ſtedt Svovel. Med compaftere Stykker, ſom for Exem⸗ 
pel med Statuer, er det vanffeligt at handle ſaaledes, fordi tykt Elfenbeen, fig 
ſom ikke indentil er udhulet, ved Heeden gemeenligen fager Sprekker. me | 
" Tænderne lang Tid have ligget paa tørre Steder, faa at de af Naturen bunde 
være udblegede, og desnagtet ere gule eller brune, og beftane: af grove Træevler, I 
kunne de allene ved den Kunſt, ſom jeg nu vil beſkrive, fane en hvid Farve 
Men er et Arbeide, ſom er forfærdiget af ſaadant Elfenbeen, udſat for Luften, 

- Fugtighed, Støv eller Røg, faa bliver det hver Dag hægligere og tilſidſt 
ganſke rodbrunt. Alt Elfenbeen bliver tilſidſt under viſſe Omftændigheder 

guult; dog modſtager det fine Elfenbeen, ſom af Naturen har været vet Konge 

| At nu baade nye Kunftarbeider af Elfenbeen aldrig ſkulle blive — og 

| gamle Kunſtſtykker ſom ved Tidens 8 dausde mere eller mindre ere blevet det, | 
se | 

— 
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fulle ſage deres hvide Farve igien; Dertil vil jeg nu bekiendtgiore ct forſegt 
" Middel, ſom jeg hav lært ved min lange Omgang med denne Materie, og 
| hooraf jeg har betient mig til de Kunſtſorſtandiges ſtore Forundeing og min egen 
Nytte og Fornøielfe. Jeg bar allerede forhen ſagt, at Kunſtſager i Elſenbeen 
ikke bor ſtilles blot for Luften eller Fugtig hed, eller Støv, naar man vil. bes 

| vare dem frå at fage en guul Farve, Men hertil tiene hoerken Skabe eller 

Futteraler. Jeg har feet kunſtige Billeder af Elfenbeen, forvarede i Futtera⸗ 
"Jer, ſom vare udfoerede med Fleiel, og ſom alligevel havde faaet en heslig 
| Farve, Jandre lufte Giemmeſteder, f. Cr. i Tree, gager det iffe bedres. 
dermod har Glaſſet en beundringsværdig Virkning paa Elfenbeenet. 

Ved Groupper, Statuer, Buſter, Kruſe, Pokaler, Wſker, Bas 
fru ir Dreiede £ Kunſtſager, betiener jeg mig klokkedannede Glas⸗Cylindere, ſom 
oventil ere hoelvede med en rund Knap. Maar man ſelo vil beſtemme deres 

Maal og Højde, fan man for billige Priſer fane dem paa alle Glasbytter af 
; ſmubkt boidi Glas. De ſom jeg behøvede til mine egne Kunſtarbeider, eller til 
vandre Samlere, fod jeg beſtille i Norge, og fit dem i alle Waader udrettede 

| vefter mit Ønffe, Paa en flad Steen eller gulfand fé Fliiſe pleier jeg at lade 
diſſe Glasklokker flibe gane lige: med. Sand og! Band, paa det at de kunne 

| ſtadae faft og flutte tet paa den dertil dreiede Fod eller Poſtament. Denne Fod 
bliver dreiet af Mahogany eller et andet Slags, haardt Træee, to til tre Tom⸗ 
mer hei, oventil med en Rand, ſom Glasklokken paſſer i, og maae ſiden bei— 

ſes ſort. De Kunſiſtykker, ſom ſaaledes ere bedekkede med Glas, faae der⸗ 
under en overmaade ſmuk Anſeelſe og zire en Kunſtſamling meget mere, end 

naar de ſtage fri for fig felv. Til andre Kunſtarbeider i Elfenbeen, ſom en⸗ 
ten formedelſt deres ſtore Omkreds, eller deres Hoide, ikke fan ſettes under 
Glasklokker, fan man meget gierne lade hos en Glarmeſter giere et Huus, lige⸗ 
ſom Kunſiſtykket udfordrer det i Hvide og Breede. Glasſkiverne blive enten 
indlagde i Blye, ſom ſiden ſorgyldes, eller om Kunſtſtykket ev meget ſtort, i 

Liſter af Mahogany⸗Trexe. Af denne ſidſte Art feer man en Prøve over et 
temmelig ſtort af Elfenbeen med ſtor Kunſt forfærdiget chineſiſk Lyſte og Have⸗ | 
"Huus, i den Grevelige Moltfiffe Kunſtſamling. "Dette virkelige Kunſtſtykke, 
ſom er beundringsværdig. fiint udarbeidet, ſtager tet ved Vinduet og er udfat 

fe: Solens Straaler, hvorfore bet ogſaa under denne har ſyget en 
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faa hvid Farve, -at den ikke fan — i Ligning med noget, Ligeſaadant et 
Glashuus med Mahogny Liſter, 22 Alen høit, har jeg ladet giore over et ſtort i 

Stykke af Dreiefunften, af — — Dannelſe, da uden denne Forſigtig⸗ 

hed hverfen dette eller det forrige Kunſtſtykke kunde opholdes til den ſildige Cf- 
tertid formedelſt det fFadelige Støv, den fugtige aft og den ellers muelige Be⸗ 
fradigelfe. 

En ſtor Deel Kunſtarbeider beſtager ogfaa af ſtore eller fmaae Elfenbeens 
Tavler, paa hvilfe med ophævet Arbeide (en basrelief) pleier at være ude 
ſkaaret hiftoriffe Foreſtillinger eller Landffaber, Dette Slags Kunſtarbeider 

fan meget let giores hvidt og uſkadt bevares, naar det i en dobbelt Ramme blis Å 
ver lagt under Glas, Den forreſte figurerede Ramme, hvori man lægger 

Glaſſet, maade altid være to til fire Tommer ſtorre, end det udffaarne Stykke, 
fom bliver indlagt bagtil i den anden Ramme, Denne Ramme er ligefaa dyb, 

fom det ophævede Arbeide paa Elfenbeenet er høit, at Glaſſet ikke ſkal fløde 
derpaa, Paa denne Maade, naar nemlig den yderſte Ramme er ſtorre, fan 
Lyſet fra alle Kanter bedre falde Dkk Kunſtſtykket, og givet det tillige en — 
Anſeelſe. 

Denne Kunſt har vor ſtore Kunſtner i Eiſenbeen, Magnus Berg, — MM 
get godt forftaaet. Han pleiede at legge alle fine Kunſtarbeider, ſom meſten⸗ 

deels beftode i ſterk ophæver Basrelief, under Glas i ſmukke Rmmer. De 
"mange fortreffelige Kunſtſtykker af denne Meſter, ſom forvares paa det Konge 

lige Kunſtkammer, ere derfor ogfaa faa hvide ſom Snee, faa at Materien ſor⸗ 
medelſt fin hvide Farve, neppe mere ligner Elfenbeen. Denne Forſigtighed al 
bør aftfaa anprifes for alle Kunſtſamlere, at bevare de i Elfenbeen — J Sl 
Basreliefs i Rammer, og under ſmukt Glas. 

Man ffulde tænfe, -at Skabe med. Glasdorre vare tilſtrekkelige til — 
bevare Elfenbeens⸗-⸗Kunſtſager fra at blive gule. Men jeg veed af Erfarenhed, 
at de iffe altid ere i Stand dertil. Man ffal ikke letteligen finde et Glasſkab, || 

fan tæt at intet Støv funde trænge derind, og var det end faa, bliver Elfen⸗ | 
benet dog fun altid i den Forfatning, ſom det var i, da det blev fat i Sfabet, 1 

nemlig: det bliver deri ikke hvidere, ſom under Glasklokkerne og Glashuſene 
pleier at ffee, i det allerhøiefte maatte det være den Side, ſom ſtager nærmeft | 
og vender imod Glaſſet. For nyelig havde jeg herom en overtydende Erfaring: (4 | 

| L — Ret 
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En for — kunftigen med ophævede Figurer ſkaaret og i forgyldt Selv ind⸗ 
| fatter Pofal af en danfe Kunſtner Johan Holländer, ftaaer paa det Kon⸗ 
| gelige Kunſtkammer i et Slasffab, bag og tet ved Glas: Vinduet. Da dette 

Kunſtſtykke uden Tvivl i mange Aar har ftaaet paa dette ſamme Sted, fan faldt 
| det mig ind, mu ogfaa engang at vende den bagefte Side mod Glasdorren, for 
| og at lade Kunſtelſkerne fee dette herlige Stykke fra den anden Side; men hvor 
| forundret blev jeg iffe, Da jeg fandt den bageſte Side, hvorpaa intet Lys havde 

" fundet falde, igiennemtrangt af en heslig bruun Farve, Her har allene Da⸗ 
| gens Lys igiennem Glasruden foraarfaget den hvide Farve i Elfenbeenet, da 

Solens Straaler ikke kunne naae ſaa dybt ind til Væggen af det Kammer, hvori 
Glasſtabet ftaaer, — Heraf. fan man dømme hvor fordeelagtigt det mage være 
for et Kunſtſtykke af Elfenbeen, naar det paa alle Sider er omgivet med Glas. 
Det er altſaa ikke Den eeneſte Fordeel, at naar et Stykke kommer fra Kunſtne⸗ 
rens Hænder og paa foranførte Maade bevares under en Glasklokke, det da 
"Derved bevares for at blide guult; men det bliver derhos Dag fra Dag hvidere, 
og tilſidſt ſom Snee, i hvor grovt end Elfenbeenet har været i fine Fibrer, og 
i hvor ſtæerkt Anlæg det endogſaa havde til af blive guult. Og hvad Skade gior 
afte Støven ved alleffags Kunſtarbeider? Den fætter fig faft i Elfenbeenets 
"Pori, sæder om fig, giør den glatte Overflade hvas og ujevn, og fordærver 
heele G ei at tale om at der ere mange Kunſtſtykker, ſom formedelſt 
deres Fünhed og Subtilitet enten flet ikke eller neppe uden ftor Skade kunne 
"tale, at den derpaa. fafthængende Støv bliver aftaget; men ved foromtalte 

Middel er Veien tilſperret for Støvet, faa at det flet ikke kan komme ind un⸗ 
der Glasklokken. Hoad nu gamle Kunſtarbeider angaaer, ſom formedelſt ade 
| feillige Aarſager ere blevne gule og brunrøde, faa kunne de ved af fættes i So⸗ 

len under faadanne Glasklokker, Tid efter anden udbleges og blive ſneehvide. 

| Det et altſaa en ganffe beſynderlig Egenſkab hos Elfenbeenet, at det under de 
hedeſte Soelſtraaler ikke lider den ringeſte Skade, naar det fun er bedæffet med 

Glas; da det derimod, naar man uden at bedekke det med Glas vilde legge det i 

| Solen, , inden en fierdedeel Time ved Itallige Sprekker blev fordærvet. Man 
| ſeer derfor faa mange ſkisnne Elfenbeens Billeder og: Statuer af gamle Kunſt⸗ 

| nere, ſom vel undertiden kunne være hvide nok, men ved hundrede Sprekker 

å Bave miſtet deres Vardie. Formodentligen have de ſtaget paa et Sted, hvor⸗ 
SK (CAR ØWØd 2 É | til 



alt, med mindre faa er, at den gule eller brune Farve er paa en af Siderne 
—3 

je 

Kruſe eller ÆlFer, Begere, Pokaler o. f. v. ſom desnden maae være huler MM 

mig endnu decover naar jeg ſeer det og tænker paa dets Forvandling, Kunſt⸗ Al 

"Dens hule Deel meget videre aA mecre aabue end der hvor den er fuld og det. 
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til Solen har kunnet rekke, hvis varmende Straaler vel har forgarſaget den 
hvide Farve, men deftoværre ogfaa de (Fadelige Ridſer og Sprekker. For diſſe 
ſidſte er der intet Raad, alt hvad man fan giøre ev dette; at man vel udbørfter 

Stykket med varmt Vand og hvid Sæbe; eg med en reen hvid Borſte, faa af 
Den Stev, ſom har fat fig i Sprekkerne fan komme bort; da falde Ridferne 

ei meere faa ſteerkt Øiet, og man gior vel, om man endda fætter det under em | pr 
Glasklokke. Cre de gamle Kunſtſager, ſom man vil: blege hvide, alt for 
brune, eller endog røde, faa tager man udgledet og paa en Riveſteen med Vand i 
fünrevet Pimpeſteen, dypper en Borſte deri, afborſter Sunfiftyktet vel med 
Band, fætter det, faa vaadt ſom der er, under Glasklokken, ſtiller det dags É 

ligen i Solen, og vender undertiden Siderne om, at det fan blive hvidt overs. i 

meere haardnakket og dybbere indtrukket, da man maae fade denne Side ſtage 
Jængere i Solen. Bil man et War Gange om Ugen igientage Afborſtningen 
med den revne Pimpeſteen, bliver Udblegningen derved beſordret, og ſteer —9— 

deſto haſtigere. Elfenbeenet, ſom er taget af Tandens Huuling, fornemme⸗ 

lig, hvor den har ſiddet i Kindbeenet, er af Maturen i alle Elefant-Tender 
grovt, og tillige hos de fleeſte guult. Naar altfaa denne Deel af Tanden af i | 
Kunſtneren bliver forarbeider efter fin heele Omkreds, fom for Crempel til 1 

— — — 

faa ev det ganſke fædvanligt, at diſſe Kunſtſtykker i fort Tid fage en hruunred 
Farve, naar de iffe med Forſigtighed bevares derfra. Saaledes havde jeg 

engang Leilighed fil at kiobe et ſaadant et Kruus af meget kunſtigt Arbeide, ſom 
par blevet faa brunt og rødt, at man ikke Fulde have erkiendt det for Elfenbeen 

Ved flittig at borfte der med Band og Pimpeſteéen og længe at blege det i Sos | 

Jen under en Glasklokke, ff jeg den hvid og ligefom nye igien. Jeg fornøiee il 

nerne giorde altfaa meget vel om de aldrig til deres Arbeide brugde Tandens 
Skorpe eller yderfte Hud, men ſtrax tog den af, førend de begyndte deres Ar⸗ 
Bride, thi denne Sparſomhed er bem des firm tif Skade. Pori ere paa Tan⸗ 

Stykke ſom udgier Spidſen. Altſaa fan den fuatige Luft og det fine Støv let⸗ | 

tere trænge ſi g ind i — —— Bora Den deſto haſtigere begynder at blive guul. 

I ; : gl Hoad 
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| Hvad man finder i hundrede — om at giere El fenbeenet faa blade, at | 
| man fan trykke bet i Former, er idel Uſandhed, ſom ikke grunder fig Daa noget, 
| men tvertimod ſtrider imod Elſenbeenets Ratur. Det ſamme gielder ogſag om 

de mange Forftrif fter i utallige Veger, hvor een bar udſkrevet Det af den ankel 

| om at giore Elfenbeen hvidt idien, naar det eengang er blevet guult. Efter 
i nogle ffal man lade det vel udkoge i Allunvand, efter andre længe koge det i 
Band smed ulædffet Kalk; en anden vil at det ſkal koges med fort Sabe, "og 
endnu antre at man fFal legge vet i Maimaaneds Dug, hvilfet ſidſte Middel 
| viſt nok r det uſt hldigſte, da derimod de øvrige ere i Stand til formedelſt Kog—⸗ 
ningen fulbkommen at —— de E fenbeens Kuuſtſtykker, ſom man derved 
vil giere hvide. | ; — 
i. Tilſidſt vil jeg ber anføre nogle Materier, ſom pleie at fade fig ſorar⸗ 

Å beide lige ſom "DS og ſom af dem, fom ei ere Kiendere nok letteligen 
kunne holdes for Elfenbeen. | 
Det Elfenbeen, fom i ſtor SR æligde: He i Eiberin KE bus fol: 
| file) eller fom Ruſſerne falde det Momotovakoſt, plejer meftendeels at være 

i meere calcineret end forſteenet. Foruden andre ſtore Stykker Been, hvo: af 

| man ikke Fiender Dyrene,» finder man baade Elefantens Kindbeen og dess For⸗ 
foars:Tænder. Blant diſſe ſidſte ere mange, ſom fun ere — ſaa 
(at man iffe ftrar fiender Dem fra andre naturlige Tender. J min Naituralie⸗ 
fam! mg giemmer jeg ſaadant et compact Stykke af en flor opgravet Tand, fom 

jer 53 Tomme i Giennemſnit. Det lader ſig forarbeide ſom andet Elfenbeen, kun 

vat det ikke ſom dette vil blive hvidt, og at det er opfyldt mied Ritfer, ſom løbe 

omkring i Cirkler. Ruſſerne giøre af dette opgravne Elſenbeen mangeſſags Ar⸗ 
beide, i Beſynderlighed Skakſpil, Hirſchfengergreb og deflige. Formedelſt 
HS Storielfer funde deraf gierne gisres Statuer og andre —— , Men jeg: 
bar feet noget deraf. å 
| lant Soedyrene ere der adfrillige, hois Tænder kunne Foræbeltede. 
Vehogn (Rosmaris) har ligefom Elefanten to Forfoars:Tæuder eller Hug⸗ 
gere i fif overſte Kindbeen. Af de førfe, ſom jeg har havt, veier Stykkenfra 

16 til g Pund. De ere, ſom ieg før har ſagt, ikkun ganſke lidet bule, af 
Dannelſen brede og i Haardhed lignende Elſenbeen. Den indvortes Farve er 
i udenſra indsil midt i dem hvid, men det inderſte ev plettet guult og tildels. 
ke —— D 3 giennem—⸗ 
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giennemſigtigt. Formedelſt denne Forſkiellighed i Farven fan man ikke deraf 
giere noget fort Kunſtarbeide. J Archangel bliver alleſſags Arbeide deraf, baade 

dreiet og (Faaret, og af de rusſiſke Matroſer ſolgt til Fremmede, men det exr 

altſammen i Henſeende til Kunſten overmaade flet, —— Arbeidet derpaa 
mane have værer meget moiſommeligt. 

Forfoars-Tænderne eller Huggerne af Nilheſten (Hippopotamus) i ins 
” deholde en overmaade hvid Materie, fom i Haardhed og Fiinhed overgaager 

Elfenbeenet. Men da diſſe Tænder, hvoraf Dyret har fire, ere trekantede, 
meget hule,” derhos krumbeiede, og deres yderſte Skorpe endnu beftaaer af et 
Slags Emaille, faa bliver der Fun lider Materie tilovers at forarbeide, og alt 
faa kunne ikkun Smaating forfærdiges deraf. — Fortænderne derimod, hvoraf | 

der ere 6 i det everſte og 4 i det nederſte Tandgierde, ere runde, uden Emaille; 
noget hule, aldeles dannede ſom de ſmage Elefant-Tænder,. eller faa baldede 

Craveller. Materien i diffe Tænder er overmaade fiin og hvid, faa at man in⸗ 
gen Fibrer bliver vacr, ſom ved Elfenbeenet. Dog ere de ikke faa hvide fom ' 

Huggerne, men funne ved Varmen, eller over en liden Kulild bleges ſnee⸗ É | 
hvide. " Til fmage Plader at male Migniatur-Portaiter paa, er denne Mate⸗ ME 

rie fortreffelig og meget bedre end det finefte Elfenbeen. (OB 
Endeligen har det lange omvundne Jorn af Narhvalen, fom fanges vede ' 

Grønland, en meget ſtor Liighed med Elfenbeenet. Det er ligeſaa hvidt og fünt, | 
ſom det befte Elfenbeen, om ikke finere, Men Skorpen paa dette Horn er guul, og 
pa mange fuld af Sprekker. Da en Huulhed gaaer igiennem hele Hornet, faa kan 
denne Materie, ſom desuden er dyrere og fieldnere end Elfenbeenet, ikke med ſyn⸗ 

derlig Nytte forarbeides. Til Flaute traverſer, Etvier, Flaſker og deßige | 
ſtikker det fig — vel. Det er ſeiere end Elfenbeen og derved ſin horn⸗ 

agtige Natur. J den vaade og fugtige Luft bliver det bruunt, ſom hiint, ja til⸗ 
ſidſt bruunt, om man ikke forvarer det bag Glas. Af ſaadanne overordentlig | 
fore Horn er den Kongelige Throne, ſom forvares paa Roſenborg Slot, 8 
hvorom jeg forben har talt, med megen Smag forfærdiget. | 

Af Beenene i Oxernes Bagbeen, naar de førft eve kogte hvide med gott, | 
fan man forfærdige og fammenfætte mange ſmage Kunftarbeider, ſom temmeli | 
gen ligne Elfenbeen, — ikkun paa — men ee ved Bildhugger⸗ 
kunſten. | ' | — 

== 
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! San man af den ældre Aſtronomies Hiftorie fan flute, har Hippar- 
chus, „ſom iblant de gamle var den neiagtigſte og kyndigſte Obſervator, 

tillige været den førfte, der har bemærket at en nye — fremfom paa Himlen 
ii det 125de Mar for Chrifti Fedſel. 
| Dette befynderlige og uventede Syn gav ham den forſte Anledning til 
bed Obſervationer at beftemme Fixſtiernernes Længder og Breder, til at optælle 

Dem efter deres Sterrelſe og Konſtellationer, og at give og den ſorſte fuldftæns 
"Dige Fortegnelſe over Firftiernerne, Han har derved givet Efterkommerne Un⸗ 
derretning om heele Himlens Hær, ſaadan ſom den til hans Tid befandtes, og 
givet dem Leilighed til ved Sammenligning imellem deres og hang Obſervatio⸗ 
her at bemærfe nye fremfommende mærkelige Stierner, og at udfinde Foran: 

dringerne t deres Steder; paa hvilfen Maade man og nøiagtigen har beſtemt 

Birftiernes Bevægelfe i Længden eller Præcesfionen. 
De efterkommende Aſtronomer have fulgt Hipparchi Fodſpor. De 

have igienne mvandret alle Himlens Egne, de have opdaget ganſke beſynderlige 

Jog mærfelige Ting. De have feet nye Fixſtierner at fremkomme; de fave fer 
de tilftædeværende at udfluttes og forfvinde. 
| JPleiaderne eller Syvfiernen anfører Homer og de aldſte Striben; i 
tere Attalus og Geminus iffun 6 Stierner; Hipparchus og Ptolomeus 
have feet den at beſtage af 7 Stierner, og nogle holde for at den ſyvende Stierne 

fer: fremfommen Omtrent ved Trojæ Ødelæggelfe. 
Hiftorierne berette, at man i Keiſer Hadsiani Tid, 130 Aar efter Chriſti 

dodſel „har feet en mærkelig nye Stierne. DAS ſkal i Aaret 389 
| ki —— SE | | i KS have 3 

—— 
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vie obſerveret en nye Stierne i Heuen, hvilken Fin nede 7— herlig —J 
enus udi 3 Uger, men derefter forſvandt. i 

F det ode Aarhundrede have de arabiſke Aſtronomer Moaſſahala Haly 
og Albumazar ſeet en hye Stierne, enduu klarere og flørre end Jupiter, udi 4 

Den 15 Grad af Skorpionen. Den lod fig fee udi 4re Maaneder. 
JAarene 645 og 1264 har man paa ſamme Sted af Himinelen imellem J 

Cep phe og Caſſiopea bemærfet en nye Stierne. id 
Tyge Brahe udmærkede fig allerførf ved at obſervere og beffvive den J 

nye Stierne udi Cafliopea. Han opdagede den i November 1572. Den 
var ig arhed og Storvrrelfe ſom Jupiter, naar den er Jorden nærmeft, SY Des H 

cember begyndte den allerede af — af, og i i Maris 1574 var den ganffe fore i 
ſounden. a 

: Den ſtore Kepler har i Okiober ie i Ophiuchi afte Fod foer en (| 
Stierne af Storrelſe og Klarhed ſom ſidſtmeldte. IOctober > var den ei | 
længere at fee, Ø 

Af de nyere Aftronomer have Cai ini, — Mapaldia A 
Halley benrærfet omtrent 100 Stierner, af hoilke nogle ere — af nyt 4 
og andre af de tilftædeværende ere forſoundne. Mi 

Andre Fixſtierner have en periodifÉ Orden og en beſtemt Regel mæsfigbe Mi 
udi deres FremfFinning og Forfoinding; ſaaſom den foranderlige i Hovalfi 
ſftens Hals, ' hvis Periode er 334 Dages Xi Svanens Bryſt, hvis Pe 
riode et 405 Dage; og en anden ved y i Svanen. IJ diſſe foranderlige Stier 
ners Fremkomning og ſtorſte Glands har Aſtronomerne bemerket adffillige Ure 
gelmæsfigheder; faaledes har x i Svanen været næften ufpulig i Aarene 1699 

1700 og 1701, endog til de — da den burde ſkinne — og — g 
allerſtorſt. 1 

Nogle Firfierner har man bemærket at have —— deres Store || 
Glands, Lys og Farve. Udi Philofophical Transactions for 1760 bevi 

"fer Barker af Arati, Senecæ, Horatii og Prolomei Vidnesbyrd, at i 

— 

Sirius i den Tid har havt cen meget rød Glauds, da den i vore Dage ſkinner | f 
paa Himmelen med det fFienuefte hvide og blageagtige Lys uden mindſte Blans | f 

Ding af Redhed. | i 



Alle viffe e — obregnede merkellge Forandringer ved Fixſtiernerne, 
| Gave vift nof en betydelig Indflydelſe i det heele Univerfum, og de ere fams 

menhoengende Leed i den ſuldſteendige Skabniugs Kiede, ſom iugen Dødelig 
fan Ovétfee: En Fixſtierne eller en Soel forføinder, og et Planet⸗Syſteme 

forgaaer.· En nye Stierne fremkommer, og enten frembringes en nye Skab⸗ 
ning, eller :maafkee en af de fil et ander Soel⸗Syſteme henhørende Planeter 

elle Kometer er kommen i Brands og naar den ev udbrændt, vil den igien 
forſoinde. Dog dette er ikkun ſvage Gietninger. "SX Ting, ſom ere faa langt 
stk for vores Sphare ber vi ftiliende beundre og tilbede den —— og 
Alviife. Ep] 
ig Jeg kan ikke fiere denne SMaterie om i SBinfiener ties — 

orandrenger ; Uden tillige at anføre et Par Ord om den bekiendte Aſtronom i 
Manheim Hr. Mayers Firftierne-Drabantere, det er, mindre Stierner, ſom 
Fulde have have en egen Bevægelfe om Hovedſtiernen. At vi nu med vore 
6å 48 Fods achromatiſke Kikkerter paa Mural⸗ Qvadranterne fan i Nærheden 
af des allerfleeſte Stierner opdage mindre Stierner, ſom vore Forgiengere med 
Deres mindre: og, flettere Kikkerter ei fave fundet fee, derom fan ingen Tvivl 
bæres men om diſſe Stierner have nogen Bevagelſe, kan af de nærværende 
Obſervationer ikke afgiores; men Efterkommerne ville forſt blive i Stand til at 
bedømme denne Sag af deres Obſervationer. 

Fr Syſtemer, eſterdi de ei fan ſees fra vores: Jordklode. Om vores Soel, 
ſom i fin nerverende Afſtand ſees under en Vinkel af 2000”, blev forflyttet 

Dens: ſynlige Diameter blive Deel Sekund. Solen ſelv (Fulde derfor 

hg —— ved et laaut Lys, om den endog var faa flor ſom vores: Soel. 

on lee af Fixſtiernernes Syſtemer, efterdi diſſe for os fremmede Kometer ei: 
unde blive ſigtbare fra vores Jordklode, uden under den høift urimelige Hy⸗ 

[tm — i —— — vores — — 
J fr HI ERE ER ANES RS 

ner Om den nye! Pine. DE. 

Diſſe Firſtierne⸗Drabautere kan ikke være Pfaneter, —— til andre 

hen til Siritis, ſom uden nt er den nærmefte af alle Firftierner ; faa ville 

— 

neppe kunde ſees i denne ftote Afſtand og endnu mindre en af Sirii Planeter, 

Fixſtierne⸗Drabanter kunde ei eller anſees for Kometer, henhorende til 

otheſe, at deres Baner gik meget neer ved vores Planet —— og deres 

—— n — Eg ng ner va 
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| Der var altſaa intet andet tilbage, end at diſſe Firſtierne — 
ſfulde felv være Fixſtierner. Men til hvad Nytte og i hvad Henſigt (Fulde den 
eene Soel, ſom et behøver Lys og Varme, dreie fig om en anden Soel. 
Imod Størrelferne af den egen Bevægelfe, ſom Hr. Mayer tillegger fine Fix⸗ 
fiierne - Drabantere, lade fig giore mange Indvendinger. Diſſe grunde fig 

aldeles paa Hoved⸗Stiernens egen færdeles BGevægelfe, hvis Direktion og 

Sterrelſe vi ikke nvie nok kiende. Arcturus fulde være i denne Sjenfeende 
beſt beſtemt; og dog ev man derudi meget uvis. Caſſini antager ArÉturi 
aarlige og færdeles Bevægelfe =Z 1, 8”; le Monnier == 2, 275. Halley 
= 1, 1" og Mafkelyne — 2, 01”; og alle fave grundet fig paa Sammen⸗ 
ligningen med de ældfte Obſervationer; naar man da flutter tilbage tilbage til 
Hipparchi Tider, ville man blive uvis paa ;Aréturi Sted heele 40 Minu⸗ 
ter; og altfaa ville alle de Slutninger ſom sner paa ——— ſarez ÅL 
Bevaegelſer være heel uviſſe. || 

Man bor ære Hr: Mayers Fliid og: Atbeidſomhed⸗ da han har væres DH 
Den forſte ſom har giort os opmarkſomme paa de ſmage Stierner ved Siden af | 
de ſtorre; "men til at udleede Slutninger og bygge Syſtemer, vil uden Tvivl | 
udfordres fleere igientagne og længere fra hinanden ſtagende — fom | — 
vore Efterkommere forf fan blive i Stand til at frembringe. T 

Under den anden Klaffe af Himlens Nyeheder fan man —— Kemen 
terne. Af diſſe ere ikkun faa af de celdſte og af Middelalderens Aſtronomer 
blevne obſerveerte, efterdi man ved de Ariſtoteliſke og Scholaſtiſfe Fordomme 

"Tod fig forleede til at holde dem for blotte Meteorer og Luftſyn, og. nt anſee det 4 
for unyttig paa dem at anſtille aſtronomiſke Obſervationer. De fleeſte ere der⸗ | 

for ſnarere loſeligen beſkrevne end rigtig obſerveerte. Tyge Brahe far været 
den førfte, fom af fine pan Kometer anſtillede Obfervationer har beviift, at de | || 

”iffe henhorte til den fublunariffe Verden. Hevelius og Newton beviiſte, 

at de gik udi meget —— BEDE omkring Ene eg — * —— til vo⸗ | 
res Planet⸗ Syſtem. 

Bed et urroeligt Arbeide hav Hal iley aflerferft: Kongen 24 Kometenn 
* har været af fee fra 1927 til 1098. Han fandt af den ſamme Comet 
havde fadet fig fee 1531,- 1607: '0g 1682, at dens VPeriode udgiorde 75 til 76 

Me, og at den an (Fulde fade fi KL g fee 17598 — — og driſtige — —— — — 
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deres Fliid og Iver i at obſervere Kometerne. Hr. Meſſier har været utret⸗ 
he: i at udſpeide Kometerne, og han har været lykkelig i at opdage mange. J 
"alt ev der nu 65 Kometer, ſom med den Vished ere obſerveerte og beregnede, 
at man kan forud: ſpaae deres Ankomſt, hoorudi dog — Attractioner 
kan — Forundring endog paa et heelt Aar. 

Den tredie Klaſſe af nye Opdagelſer paa —— —— de til vores 
ESyſteme henherende Planeter. Saaſnart Kikkerterne vare opfundne, opda⸗ 
gede mon Pletter i Solen og Planeterne; en Ring om Saturnus; 5 Maaner 
omkring denne Planet og 4 Maaner omkring Jupiter. Om hate Drabant 

| har man meget diſputeret, Caſſini, Short, Montaigne, Horrebow 
og Montbarron troer fig at have ſeet den; men befynderligt ev det, at den 
ikke til andre Tider, under ligeſga klar Luft, med ſamme Kikkert og af famme 

Perſoner har været at udfinde. Dette giver Anledning til at formode, at det 

tallene hat været et optiſf 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, kan ved Siden af Planeten frembringe et 
dioptriſt Spogelſe eller en Lignelfe af Hoved⸗ Planeten i mindre Beſtik. 

Hr. Lambert havde forfærdiget Tavler over den formeente Drabaut 
efter de angivne Obſervationer. Eſter diffe Tavler fFulde denne Drabant den 
ax, Qunii 1777 have gaaet igiennem Solen ved Hoved⸗Planetens nederſte Kon⸗ 

junktion med Solen, omtrent ved Middags-Tiden. Med megen Omhygge⸗ 
[lighed blev Solen den heele Dag betragtet i Wien, Berlin og Kiodenhavn, 
men der ſages ei mindſte Tegn til nogen Drabant, hooraf man ſikkert kan fTutte 
af det, ſom man havde ſeet, obſerveret og beregnet fon Veneris Drabant, ikke 
har været noget virkeligt Himmel-Legeme 
[re Dette: have været de vigtigfte Nneheder, ſom Aſtronomerne have opdas 
—J 

| get paa Himmelen fra Hipparchi indtil vore Tider. 
| Vel have nogle Aſtronomer formodet, at imellem Mars og Jupiter 
endnu maatte være en endnn ukiendt eller uſeet Planet; men de have ingen an⸗ 
den Grund til denne Formodning, end den ſtore Diftance, ſom virkeligen fin⸗ 

des imellem diſſe tvende Naboe-Planeters Baner. Paa den anden Side maae 
man er: at, da — Maſſe er den ſtorſte af alle Planeternes, ſaa 

OR. | Ee 2— er 
- 
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er det og nødvendigt, -aft Diſtancen imellem Mars og Jupiter, og Jupiter og 

Saturnus maae være defto ſterre, at ikke deres Perturbationen hg bli au 
for betydelige. i 

At opdage en anden og virkelig nye Planet ; henhørende: til vores Soel—⸗ 
Syſteme, har været forbeholder for vores Tidsalder Et heldig Lykketref hat 

3 
foranlediget denne Opdagelſe. 

Hr. Hershel i Bathi England, ſom er en Liebhaber af Aſtronomien, og 
i Philoſophical Transactions har giver adſkillige intereſſante aſtronomiſſfe 
Afhandliager, har i Marts Maaned i afvigte Aar maalt Diſtancen imellem 
adſkillige Firfierner, for at prove et Mikrometer. Neéſten Aften forføger ban 

atter fir Mifrometer, og finder, at en af Stiernerne, fom lignede en Fixſtiere 
af ste Størrelfe, havde forandret fin Stilling og Afſtand fra'de andre, Flete 
Aſteners igientagne Obſervationer befræfte det famme. Hr. Hershel mede 
deelte denne Opdagelſe til Doktor Mafkelyne og Profeffor Hornsby. | 
Denne nye Stierne, eller, ſom man til den Tid troede, denne nye Komet 

uden Hale, blev da obferveret i Greenwich og Orſord. Doktor Mafkelyne 
tilmeldede dette til Hr. Meſſier, og denne igien. til de andre franſke Aſtrono⸗ il 
mer. Hr. de la Lande har ved Skrivelſe af.6 Mai 1781 havt den Godhed 
at meddeele mig denne Nyehed, endog før den af de offentlige Blade funde * 

blive bekiendt. La Comete (ffriver han) eft toujours comme une 
petite étoile de 6 grandeur; hier a gh elle avoit 85? 45' 346 
d'aſcenſion droite & 23” 36' 36 de declinaifon boreale; elle 
avance de 3' par jours, fon ——— de declinaifon. CC eft une. 
des chofes les plus fi ngulieres, que Ten ait vu en Aſtronomie Er 
depuis bien des années. 

Fleere Gange bare jeg forgieves (ent den, Sa den gif til Solens det — Så 
ftandige Tusmorke hindrede mig fornemligen fra at fee den; men da den gif. | 
fra Solen, har jeg fundet den den 18 Julii 1781. Da den til den Tid iffe 
kunde fees i Meridianen, faa er den obſerveret i en parallaktiſt Maſkine, forſy⸗ | 

net med et rhomboidal Mikrometer. Ved at-fammenligne den med Hi Teis 
lingen 

Jude * — 

ae — 

** 

Se ——— 
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Ungen, fandt jeg dens Rektaſtenſton at være 90”, 2', 8” og dens Deklination 
23? 29, 2”, Derefter har jeg flere Gange obferveret den udi Auguſt, Septem- 
ber og Oktober Maaneder, ſaaledes ſom jeg i afvigte November — har 

| bad den Wre at indberette til dette Sælffab, | 

Alle vife Sacre dtioner ere, ſom meldt, — med en parallaktiſf 
Maſkine, efterdi Planeten ikke kunde faaes i Meridianen; dette Inſtrument, 

hvormeget det end bruges af de franffe Aſtronomer, er meget vanſkeligt, 
ofaaledes at opſtille, at den eene Traad i Kikkerten ſparer til en Deklinations 
Lirkel, og at det andet Haar bliver parallel med Rqvator; og man fan mes 
get let feil Rektaſcenſi onerne J Minut og i Deklinationerne = Minut i Bue. 
| eg har derfor meget længtes efter at funde komme til at obfervere den nye Pla: 

net i Meridianen felv med Tranſit-Inſtrumentet af 6 Fods Længde, og med 

; 

Mural-Jvadranten af 6 Fods Radius, hvorved man hverfen i Neftafieng on 
eller Diklination fan feile meer end-4” i Bue. J November Maaned 1781 

" Begyndte diffe Obſervationer; ofte ere de blevne hindrede ved denne Vinters 

| frvede Himmel, og fleere fovnløfe Natter ere unyttigen ſpildte. 

Til at udfinde den nye Planets Nektaſcenſioner, har jeg brugt Kulmi⸗ 
nations Forſkiellen imellem den nye Planet og H i Tvillingen, ſom gaaer igien— 
nem Meridianen for Planeten, og Forffiellen imellem den nye Planet og y i 

Toillingen , fom kom i Meridianen etfer Planeten. Af egne Obſervationer fin⸗ 

1 der jeg den ſande Rektaſcenſion af. H i Fvillingen til 1. Marts 1782 — 87”. 
143% 15", 15 Aberrationen — + 6, 37; Nutationen — — 5,77; og den 
ſynlige Veftafcenfion —— 879. Vi — Den ſande Rektaſcenſion af i 
Tovillingen til 1 Marts 1782 finder jeg — — Aberrationen 
=.+7,0"5 Nutationen > — 5, 5”; og den ſynlige Rektaſcenſion 90ꝰ. 

126", 3,2", Den nye Planets Deklinationer ere ligefrem beregnede af den - 
med —— Qbadranten obſerveerte Middags Hoider. 

Bin nye Planets obſerveerte Rektaſcenſi oner og Detlinationee > og be 
pha — — og Breder indbefattes i folgende Tavle. 

i å Ce 3 Obſer⸗ 
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Den ſande 
Obſervationsdagene. Kulmina-Rektaſcenſto⸗Nordlige Længden. Nordlige 

tions Tib. | - nen, Deklination. Brede. 
3h. 28. 40“. 9282. 49. 19. 233464 83338 0114/48", 

I2. I. 12. 90. 58. 3: 123. 43. 30, 90. 53. 8. 0. 15. 30. 
8.54.7. 89. 14. 9. 423. 43. 44. 139: 18. 2. 10.15. 36, 
.49. 35: (88417. 15. 23. 43. 26. 198. 57. 3. 10. 15. 29: 

5. 40. 88. 50. 22. 123. 43: 26. 188. 56. 15.40. 19.29. 
8. 47: 188. 45: 21. 123: 43. 22. 88 . 51. 40.19. 15. 27. 
7.28. 88. 44: 15. 123: 43. 22. 13850. 39.70. 15. 27, 

3 

O 

1781. 5. Novemb. 
21. Decemb. 

1782. I. Februar ̟  
17. Februar.7 
18. Februar. | 7 
25. Februar. | 7 

28. Februar. 7. 
7 

6 
6 

1. Marts 
6. Marts 

IO: Marts 

.44. 88. 44. 0. 123. 43. 22. 88. 50. 26.0. 15. 27. —9 

45. 9. 88. 43. IS: (23. 43. 20. 8849. 43.10. 15. 26. | 
300 2Fe AS Sk 22 39, 1 20. 88. 50. 4. |O. 15 26. I 23: 43: 20 

«Rå 

Af diffe Obſervationer og Beregninger fan man udlede følgende Slut⸗ i || 
ninger: lg | ere Al 

1) Yt den nye Planet iglennem November, December, Januar, Fer 
bruar og Begyndelſen af Marts Maaneder har gaaet Av hu , Men at — 
den 10. Marts begyndte igien af gaae frem ad. J 

2) At den fra 5. Novemb. 1781 til 6. Marts 1782 har igtenhemføben i4J 
Rektaſcenſion 47. 57. 42 og i Længde 32. 45. 0“. Fra 5. Novemb. 1781 — 
I, Februar. 1782 hav Deklinationen voret 2" 10” og Breden 50”, Fra I, z | 

bruar. til 19. Marte har Deklinationen taget af 24”, og Breden —— — 

— VA IR 

3) Bed at ſammenligue Længden den 5. Movember med Lengden den 
21, December, finder man, at Planetens daglige Bevægelfe i Dette Mellemrum 
har været 2' 12'5 ved at ſammmenligne Længden den 21, December 1781 med 

"Længden den 1. Februar 1782, fluttes, at Planetens daglige Bevægelfe har vær dl 
vet 2143 heraf lader fig Planetens fande Oppoſi itions-Tid med Solen beregne. 

Den 21, December efter fand Tid KI. 12. 17, 127 er So: oe 
lens Længde formindffet med 6 Tegn efter Mayers Tavler - 27.07, 245 SÆR 

Til ſamme Tid Planetens obferveerte Længde ==. 36.08 53588 

Planetens Afftand fra Oppoſitionen Due = rs 0, 0, 18 3E | 

Solene 
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Solens daglige Bevægelfe Pk 6 Os %g Planetens — SUR 
altſaa Solens og Planetens Bevagelſe imod OppoſttionsPunktet udi 24 Timer 
— 0 f 2' 13 == 63'. 235 og man opfætter følgende Forhold: 
| 63' 23: s DR mer 18", RTM x 

É * 
— få | i ; . emmer ES VISDU DEN smsen — 76. o', 41! 

: Til Obſervations⸗Tiden den 27, December + os oz = zab, 17, 12"! 
Loegges Planetens Afſtand i Tid fra Oppoſitions⸗Punktet - 27. 0. 47 

ud Den nye Planet i Oppoſition med Solen den 21, Decem 
bet 1781 eftev fand Tid ⸗ ble ig ss 2 eee IO HEN 

"Til Oppoſi tious Tiden fandtes den nye Planets bende" 9? AEV, 23 
Jog dens Brede — 210% 15%, z2noetdugg 

— 4) Dens Gang paa Himlen i-et Jutiontt Aar BE åd eller efter . 

Tegnenes Orden fra Veſten til Øften, vil blive 49, 26'. 36"; eftekat man hav 
| | Bolne —— for Stationerne og Retrogadationerne. 

ok 5) Seng periodiffe Gang omfring Solen vil da omtrent itrorvek me 
og dens —— El Solen = it 7 ul ms Middeldiſtance fra 
Solen. 

6) Ved tions⸗ Tiden var den at ſee “ en Stierne af ade Sterrelfes 
mén før og efter foam en Stierne af 5te Sterrelſe. Den var. fuldfommen rund 
og vel begrændfets dens Lys var fille og ——— og falder i Klarhed imel⸗ 
lem — og Saturns Skin 
| 

(AS 5) Da den nu næfeni 1 Aar har gaaet ſag⸗ nær ved ) Cfriptifa, og be⸗ 
vorde den famme Gang, Progresfioner og Retrogradationer, fom de evrige 
Planeter, og den ei eller far viiſt mindſte Tegn til nogen Hale, fan fan den ikke 
møre nogen Komet, men maae være en Planet henhørende til vores Soel Sy⸗ 
ſteme; Dertil fan man endnu ſoie det meget vigtige Argument, at den nye Pla⸗ 
net beſtandig har opholdet ſig i Planeternes Dyrfreds, Væderen, Tyren, Tvil- 
(lingen 0. ſ. v., og ingenfinde ér gaaet ind i Kometernes Dyrkreds eller de Kon⸗ 

— hvor diſſe ſedvanligen at vandre, nemlig Antinous, Pega⸗ 
J | ſus, 
| y 

3 
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fas, Andromeda o. ſ. 0.5 og at den nye Planets Gang ieke lader ſig ſorllate il 
ved en Parabole, men at alle dens. obſerveerte Stæder ligge i en Cirkel-Periphe⸗ 

tie, hvis Centrum er Solen, og hvis Radius er 18, 7 af Jordbanens Halve 

Diametre. fe Sag | We 

Den nye Planet er næften dobbelt faa langt fra Solen ſom Saturnus; 

og vores Planet⸗Syſteme er iffe allene forøget med en nye Borger, men dets — 

Græundfer er endog paa engang ved denne Opdagelſe bleven udvidede til det | 

——— | 

Axlerne eller de ſtore Diametre af de mindſte Kometbaner, ſom man i. 
har beregnet, ere ganffe vift 100 Gange ſterre end Jordbanens Diameter; 

og den, ftørfte Kometbane, ſom man kiender, er den af 1763, hvis Periode 

er omtrent 3000 Aar, og dens Banes ſtorſte Diameter er 200 Gange ſtorre J 

end Jordbanens Diameter. Fra den nye Planet og til de nærmefte og mindſte 

Kometbaners Aphelium, er da et umaalcligt Rum af 827 Jordbaners halve 

Diametere, eller omtrent 15252 Millioner Mile, ——— nye oppagede Pas 

endnu funde — Planeter, ſom funde endnu opdages , om de have den J 

Storrelſe og Glands, at de fra vores Jordklode med vore Kikkerter og SE | 
kan blive ſigtbare. Angenemt er det ganſke vift for Aſtronomen og Philoſo— — 
phen, at man har beviiſt Tilværelfen:af en nye Klode og en nye Boepal for teen⸗ i | 

kende og fornuftige Skabninger, ſom med 08 fan tilbede den almægtige Ska⸗ — 

ber, og fra deres Synspunkt beundre den uendelige Viisdom, ſom overalt 
fremſkinner af de —— Ler gemers Orden, —— og Bender FARS 

ſes Love. 5 ye . ile 

— ease 

å 

i J SE — af Himlen ii hvor * nye Planet i ——— og Maris Mao ES | 
neder hat opholdet fig, har jeg obſerveret og beſtemt adffillige Fixſtierner, ſon 

ikke findes i Flamfteads, ”de la Caillé, Mayers og Bradleys Katalee 
ger; og jeg fFal flitte denne Afhandling med at anføre —— — — ob⸗ sg 

RR re den 54 og € 6 Marts 1782. bra | ; ÅR 
, F zin— 

Scernen 
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Den obſer⸗ 
Den obſer⸗ veerte norde 
eerte Rekta⸗lige Dekli⸗ 

ſienſion. mation. 

|, Stiernen og dens) 
EStorrelſe. 

887. 23', 0('123.738. 461 
IN. 2. af 5 Størrelfe|g0. 55. 22./23, 48. 5. 
N. 3. af 6 Storrelſe 91, 24, 37./23. 40. 33. 
IN, 4. af 6 Størvrelfelgr, 32. 0.23. 32. 54. 

—— IN, 5. af 6 Størrvelfe 96, 9. 15. 23. 46. 34. 
AN, 6, teleffopif — 198. 14. 18./23. 35. i 

IN, 1, af 6 Stovrelfe 

E IN. 7, teleſfkopiſt 198. 59. 15.123. 25. 59. — 

N, 8. af 5 Siorrelſe 99. 41. 37.23. 50. 50. 

Alle diſe ——— 8 Sirftierner ere alle i Toilingernes ——— eler 
meget nær ved re 

== 

i| Nye Sami. I. B. — Ff au nn TOR 



Joh. Hieronymus Chemnitz | 
— 

om nogle ved 

Ci Afflibning 
giorte Jagttagelſer og nye Opdagelfer. 

— 

& é 

da fan mange andre forfficllige Forretninger ikke funde tillade mig at 
løbe alt for vidt ud, og fare vild i den umaalelige og uoverſeelige Naturens. Å 

Betragtning; har jeg blot udvalgt mig til nærmere Overveielſe og neiere Un⸗ 
derſegelſe én vis beſtemt Deel af Naturhiſtorien. Jeg har "heri fulgt mange . 
viiſe og indfigtefulde Mænds Raad, ſom for lang Tid fiden have onfket, at dog en⸗ 
hver, form felte Drive til Naturhiſtorien, og ligeſom et indvortes Kald til at blive bes 

kiendt og fortroelig med denne yndige Videnſkab, maatte dog allene udvælge et eller 
andet Naturrige, enten Steenriget, eller Planteriget eller Dyrriget til fit Fotmaal 

og fornemmeſte Piemærfe, og med den ombyggeligſte Troeſkab arbeide ganffe allene 

i denne eller hiin Deel af ſaadant et Rige: da kunde i fin Tid, naar enhver giorde ſit, — 

naar enhver med ufortroden Flid ſtuderede fit Kapitel, udrettes noget meere og 
erholdes noget fuldkomnere. Dette viife Raad er bleven mig en Regel og ubrøs 
delig ForfFrivt, ja en Grundlov. Af det vidtløftige Dyrrige bar jeg Funs uds 1 
valgt mig til videre Betragtning og netere Underføgelfe en eeneſte Slægt. Mit 
Valg, fom jeg aldrig hav angret, men ſom har forundet mig mange af de gla⸗ 
deſte og forneiel ige Timer, er nemlig ifær faldet paa Conchylierne. Jeg har. 
med utrættelig Jver, i en Sid af nogle og tredive Aar, meget lykkelig ſamlet 

i det conchyliologiſſe Fag, og bragt langt meere tilſammen, end jeg ved den 
førfte ringe Begyndelſe, ſom allerede blev anlagt i mine Skolegar i Klofter-Bers 
gen, under Anfoerſel af min da værende uforglemmelige Lærer, nu levende Hr. 

Ober - Contiftorialraad Silberfchlag, kunde formode og vente. Endog i 
Fremtiden ſkal min Iver iffe —— men langt hellere Hofte dei vedblive 

* 

N 2 dg aturbiftovien har fra Ungdommen af været min fierefte BidenfFa6. Men 

— — 

—* 
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—— Om Torcholernes 
Dee ev mit afvartige: Forſet endog fremdeles hverken at ſpare Moie eller Be 

koſtning for at formeere mine ringe conchyliologiſfe Kund ſaber, og for at giore 
min Samling ftørre, flærfere og fuldſtendigere. Conchyliologien er i fig ſelv 
henrivende og frugtbar nok pad Forandringer til at kunne vedligeholde hos Sams 

leren en beftandig Lyft, og til at kunne give Bente Er Seler og Elſkere 
delig Leilighed tif at øve deres Opmeerkſomhed. 

* For dette Salſkab, ſom beſtager af et udſogt Antoal af de meeſt fortiente 

Lærde og heiagtelfesværdigfte Patrieter, og ſom ere faa høit opløftede over den 
ſtore Hobs og de kortſynede Halvleerdes Fordomme, behøves der ingen ængftes 

"Mig Uadfryfoning og vidtløftige Forſogr for mine condhyliologiffe Beftræbelfer 
og Beſkieſtigelſer. Ingen af dem vil anſee mig det ſom en Bebreidelſe, 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 der paaligger mig desuden 
Forretninger uok, dog ſtedſe Har beflittet mig pao, ivrig at ſamle og flittig at 

"betragte diſſe af mange ringeagtede Creature, eg nu endog beſkieftiger mig, i 

Anni 3 LEE JE Ahle 

alle de Timer jeg har tilovers, med Fortſcettelſen af det Martiniffe fotema 

tiſke Conchylievcerk. Efter min Indſigt og Overbeviisning er og bliver det een af 
de forſte Pligter for en Theolog, ikke allene uophørlig at ſtudere den anden 

Troes⸗Artikel, ſom handler om Igienlesningen, der er ffeet ved Jeſum Chri: 
ſium; men ogſaa den førfte om Skabelſen. Det er Pligt for os ei allene at 
| ſoge og randfage i den os af Gud givne nærmere Aabenbarings Bog; men ogs 
hi ſaa i Natnrens Bog, hvortil vi blive henviiſte ved den hellige Skrivt, for at 
| kunne Tære at erfiende Guds uſynlige Væfen, og hans evige Kraft og Guds 

| 
| Dom, ikke allene af hans Naades⸗ og Gienføsnings: Bærferz men ogſaa af hans 

"herlige Sfabnings: Gierninger. Hvem fom nu feler Lyft og Drivt dertil, ban i 
"handler aldeles ikke ftrafværdig; men langt heller meget rocsværdig, naar han ſo— 
ger at erkiende Guds Magt, Godhed og Viisdom ogfaa af diſſe, Fiont af mange 
ganſke forglemte og forfømte Skabnings-Voerrker, jeg meener af Conchylierne. 
Stkulde den allerviiſeſte Skaber, ſom dog ikke pleier at foranftalte det mindſte 
uden de viiſeſte Forſetter og Henſigter, have forleent dem faa overmaade ſtore 
| og beundringsværdige Skionheder, uden noget Hiemerke? Skulde det ikke 
| tillige have været cen af hans ſorſte Hjenfigter, at lokke os ved ſaadanne Skioen⸗ 
| beder til at være opmerkſommere ved deres Betragininget— — for endog ved diſſe 
—* i BA | ræs eee ſmaae 
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ſmaae Deele af hans Skabning, at erkiende og: tilbede hans Finget og — 
magts Haand. 

Tidt og ofte har man giort Candntigines Venner og Samlere den — w 

frænfende og fornærmelige Bebreidelfe, at de leegede med Conchylierne ſom Bor⸗ 

mene med Dukker, ſom Drengene med Bonner og Nødder, ſom Aberne med 
deres Unger. Ikke fielden legges det ogſaa Conchylie- og Naturqlie⸗Elſkere til 
Laſt, at det ev dem ofte meere at giore om ſtore og koſtbare Samlinger, om Wre 
og Roes, om Adſpredelſe og Fornoielſer, end om grundige og philofophiffe al⸗ 
meennyttige Kundffaber, De lagde fig ikke efter de ſkallede Legemers ſyſtema⸗ 

tiſke Inddeeling, og vidſte ikke eengang af nævne de mindſte af dem med deres 
brugelige videnffabelige Mavne, og endnu mindre at angive de Klaſſer, Ordee 
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 Lands eller Flod: eller Søe-Sneffer 
og Muslinger, om det Sar Oſt- eller Veftindiffe, om de vare komne til 08 fra 
Norden eller Sønden, faa. viifte fig den fuldkomneſte Uvidenbed — De 

randſagede ikke flittig nof i de Bøger og SÉrioter, i hvilfe der dog allerede in i 

— 
Des faa meget tilſorn udarbeidet i Conchyliologien „i de Varker, ſom handlede 
ex profeſſo derom, og ſom vare at anſee ſom clasfiffe i dette Studium. — 

De. bleve kuns allene ftaaende ved Overfladen og den udvortes Skal af deres 
Couchylier, uden at opføge den indvortes Kierne, uden at trænge dybere ind i 

diſſe ſkabte Bæfeners Betragtning. — De forfømte aldeles at lære at fiende DÅ 

diſſe ffallede Huuſes egentlige Beboere og deres Levemaade og Egenſkaber, ei 
heller vare de nysgierrige nof for at betragte diſſe ſkallede Huuſes ind derſte og un⸗ 

derſulde Bygning, og at indſee den viife og med en meer end mathematiſß Nei⸗ 

agtighed afdeelte og; afmaalte Indretning i deres Kammre, Stokvarker og Ven⸗ 
dinger. Ofte hører man ogſaa endnu denne Beſkyldning, at mange Natura⸗ 

lie⸗ og Conchylie⸗Samlere forſemte for denne Bieſags 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 efterfode deres Børn og Enker intet andet end heele Centner 
Sterne og Forficenelfor, lutter Skabe, Kifter og SÉrenfer fulde med Inſek⸗ 

ter og ——— og fore ideen af Snekker⸗ og Muslinge⸗ Skaller. 
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Det fan Bierne være at nøgle af diſſe Bebreidelfer maatte have deres beviislige 
Rigtighed. Jeg fan og vil ikke retfærdiggiere flige Samleres Forhold, der 
"handle faa ftrafværdig, et heller vil jeg paatage mig at forfvare eller undffytde 
deres fordærvede Sag. Her vil jeg kuns allene aflægge Regnſkab for mine 

Beſtracbelſer. For ikke at giore mig ſkyldig i de forhen anførte Bebreidelſer, 

| har jeg ftedfe taget mig noie iagt, at denne Biefag ikke maatte blive til Hoved⸗ 
'fagen, dog forhindre mig fra hoiere Pligter og vigtigere Embedsforretninger. 
Deſſige Beftrabelfer i Naturhiſtorien maatte være vort Livs Forlyſtelſe, og en 
fornoielig Adſpredelſe; men aldeles ikke dets fornemmeſte Bekymring og Ho—⸗ 
vedbeſkieftigelſe. De maatte være, om jeg tør udtrykke mig er men; ſom 

Sukkeret, Saltet og Kryderiet i vore Spiſer; men ingenlunde vort daglige 
Brod og beftandige Nering. Ved mine conchyliologiſte Arbeider har der ikke 
"været mig blot om at giøre at ſamle mange og rare Conchylier; men fornemmes 
lig at forhverve mig gode Kundffaber, Alle de Bærfer, ſom ere fPrevne i 
Eonchyliologien, hvilke tildeels ere meget rare og koſtbare, og neppe fan fanes 
"for Penge, har jeg lykkelig tilveiebragt mig, og leſer dem med Begierlighed og 
Forneielſe, faa magte, tørre og uudftaaelige de endog maatte forekomme mange 
formedelſt deres conchyliologiſke Terminologie og Skrivemaade, og faa liden 
Smag de endog maatte findei dem. "Hvad mine Udgifter til min Samlings For⸗ 
merelſe angager, Da retter jeg mig efter min Formue, jeg paſſer heri at holde 

"Maade, og handler faaledes ſom jeg troer at forfoare efter min — el 
for min Familie og for den formiftige Verden. 
his or Og Da Der feiler mig ſom de fleſte Conchyliologer Leilighbed til at 
hur og egentligere at kiende diſſe fFallede Huſes Beboere, der meſtendeels 
"Comme til 08 fra de lengſtbortliggende Lande, og ere ved enhver Art overmaade 

forffiellige, og der iffe foretages ”anatomiffe Underføgelfer og Sonderlemmel— 
ſer med dem uden paa det Sted, hvor de opholde fig, naar de enten træffes 

friſke op af Bandet, eller findes ved Strandbredden, faa har jeg dog næften 
ikke ladet blive noget Middel uforføgt for at lære at kiende den forborgne Ind— 
retning i deres Kammre, og at udgranffe det Inderſte i deres Boeligee. 

. Man har opfundet forffiellige Haandgreb og Methoder for at opdage og. 
blotte Snekkernes inderſte forundringsværdige Bygning, ved hvis Syn man 
vet øre overraſker tog bedragen i fin Formodning og Forventelſe. Nogle be— 

J tiene 
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tiene fig hertil af Saugen, og fange Conchylierne, efterat de førft have gir 
dem fafte med Beeg eller Kitt, med en Kobberſaug, midt fra hinanden. Am 
dre tage vel ogſaa Fiilen til Hielp, og file Bedekningerne, Hvelvingerne og 
Kamrene vundet omkring bort, og lade funs den inderfte Spindelpiller fane. 
"Endnu andre tage fat paa Meiſelen, eller forføger det med Smergel og paa ad N 
fEillige andre Maader, for at udarbeide, udhule og uddreie Sneffernes Ym 
derſte. Sikkert og beſt opnaaer man fit Oiemeed ved Afflibningen, omend 

ſkient den ene halve Deel derover gaaer forloren. Til at forevife Salſkabet — 
Prøver pan diſſe adſkillige Maader, har jeg udvalgt det bekiendte Kiedhorn, 

" hvoraf der findes Millioner ved de Beftindiffe Sukler⸗-Her, og hvis Beboere k 
hyppigen ſpiſes af Neger-Slaverne. Hos Linné faldes denne Snekke Ser om. 

bus Gigas. Strombus, fordi dens Læbe almindeligen udbreder fi figie 
Vinge, og fordi dens rendeformede Kanal og Snabel løber ud og boier fig om⸗ É "| 

kring til den venftre Side: Gigas, fordi den ofte voxer iblant Conchylierne til 
en kiempemesſig Stérrelſe. Af derne fan jeg fremlægge igiennemſaugede, 
rundt omkring affilede, ſamt ogſaa udhulede og udarbeidede. Af Linné 

Bulla achatina har jeg ligeledes medbragt igiennemſaugede, rundt omfring 
affilede og udhulede, hvilke jeg ogſaa hermed har den QCre at overlevere. 

Den førfte Methode med Saugen udfordrer allerede øvede Haandgreeb, 
og lader fig kuns fordeelagtig anbringe ved nøgle Sueffer, De Sneffer, ſom Al 
have en fiin Spidſe, ſom indvendig ere meget fine og tynde, og felgeligen og⸗ J 

faa ere meget fFiøre og braaden, lade fig aldeles ikke igiennemſauge. De gage 

itu og ſplittes fra hinanden imellem Hænderne Den anden Arbeidsmaade 
med Fiilen er endnu meere meiſoramelig og mislig, og lader. fig hos de flefte 
endnu mindre anbringe. Den tredie Maade, nemlig Uddreiningen eg udhus SR 
lingen er overalt den alfermvifommeligfte, og fan pos de — aldeles itke 
være mueligt, ei heller iverkſottes. 

Med Af- og Paaſlibningen, ſom jeg engang er falden paa, har det — 
lykkedes mig. Jeg beſidder nu af alle Slægter og Hoved-Familier af de oms 

vundne Condjylie-AXrter en talriig Mængde baade paaflebne og afſlebne Styhkker. 
Diſſe Forſeg have givet mig Anledning til mange Kundſkaber, fom jeg iffe 

forhen har have, og fom har været mig og andre ubefiendte. Nogle af diſſe 
ved Conchyliernes — giorte Be eg og Sene er det juft, ſom 

ES 

i | 
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i jeg ni å mueligfte Siiger vil forelægge dette ——— Solet til videre Be⸗ 
i tragtning og gunſtige Bedemmelſe. 
155] 1) Ofte har jeg, da jeg begyndte at arbeide i i <hondjylistogifre Materier, 
anſeet den Crflæring, ſom Leſſer og andre have giort om Conchylierne, at 

| de vare ſteenſkallede Legemer, for urigtig og ubeviislig. Men de mangfoldige 
Forſeg, fom jeg har anſtillet med Afſlibningen, have meget ſnart overbeviiſt 

| mig, af man maae nødvendig anfee dem for ſteenſkallede Legemer. De fade 
| fig virkelig forarbeide og behandle ſom Steene. De kunne me og fauges ſom 

Steene, graveres, poleres og udffiæres ſom Steene. J Wien levede, da 
jeg opholdt mig der, en Kunſtner, ſom forſtod med den ſterſte Bequemhed og 
"| Færdighed at udarbeide og gravere paa Snekkeſkaller af anſeelig Storrelfe alle 
de romerffe Keiſeres Billeder fra Auguſtus af indtil Den nu regierende Kei 

ſer Jofeph den Anden. Han tog hertil de fore Stykker af den forhen 
nævnte Strombus Gigas Linnaei. Heraf frar han ftore, runde, tykke 
Skiver og Plader, og diſſe forftod han fordelagtig at betiene fig af, for dets 
"Paa at ſoreftille Keiſernes Billeder, efter de beſte Originaler, gamle Mønter 
og Mindesmærfer, ſaavel i Form af Medailloner, ſom og ellers i andre Skik⸗ 
kelſer, Basrelief, eller ophævet Arbeide. Jeg befidder af hans Arbeide paa 
| en Worcellain: Sneffe, fom hos Linné faldes Cyprea Tigris og hos 
Rumph Porcellana guttata, vores uforglemmelige Chriftian IV Bit 
lede. Ultfaa Fan Snekker behandles og graveres ſom Steene. De ere ficen- 
k fFallede Legemer. Men ligeſom der findes den ſterſte Forſkiellighed iblant Stee⸗ 

nene, da nogle ete haardere, andre blodere, nogle tungere, andre lettere, nogle 

meiſommelige, andre lette at forarbeide, ligeſaa ér det med Conchylierne. 
"Magle ere haardere end de haardeſte Steene. Der udfordres megen Tid og 
Meie til ar afſtibe noget af — andre derimod lade ſig — med ringe 
mage g 
ER 2) All⸗ Condjntier beftaae, fer: — Afftibningen gane tydelig erfares, 
af lutter falfartige Deele, og Dog levere de os den fineſte Email, det ſmuk⸗ 

keſte og beſte naturlige Porcellain. Mange Snekker føre derfor ogſaad det egent⸗ 

lige Navn af Porcellain. De ffal og have giver Chineſerne, diſſe Porcellai— 
nets forſte Opfinder, den førfte Idee og Anledning til dets Opfindelfe. ten 

hu nære Moberg: til det kunſtige Porcellain qvartsagtige, glasartige og 
i vitreſei— 
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vetre eirende Deele, ſom førft maae fuldkommen udtorres, og ſiden udglodes 
og brændes i Ilden, ja ofte nogle Gange brendes. Hos Conchylierne derimod 
fane vi uden Varne, uden Ild, midt af det koldeſte Band, det ſmukkeſte na— 

turlige Porcellain; men ſom iffe beſtager af glasartige, men kalkartige Deele, 
ſom er mindre ſkiort og ſtaerkere og faſtere end alt det kunſtige Poreellain, og 

ſom tiener fin Beboer og Eiendoms Herre til en beſyvem Boepel, ſom voxer og 
udvider fig med ham, ſom træffer omkring og vandrer med Gam fra et Sted Mi å 

Ka 
P | et andet, — Opogkker ikke billig denne Sag Naturforfferens Opmærffoms. 

hed? Fortiener den ikke neiere at betragtes og efterttenkes? Men bliver ikke mes i 
get i denne Sag, hvor længe man endog tenker derpaa, et Giettevoerk, ubegrie 
beligt og uforklarligt? 

3) Mange Snekker ere faa tunge ſom om de vare inden i opfyldte med 
Blye. Til flige Tunges Tal henhører iblant andre den faa faldede 5459 df 

ſtierne, Voluta Céramica Linnæi, og den faa kaldte Pfianko, Offer⸗ 
horuet, Voluta — Linnzk Bea Slibhenger erfarer man —8 bob Ka 

kommer ikke allene deraf, d —— Skal i Haardbet og Faſthed ligne — | 
haardefte Marmorſteen; men fornemmelig ogſaa deraf, af den er forſhnet in⸗ 

Den i med den ftærfefte Knoglebygning, med den corpulenteſte Spindelpiller, 

med den tykkeſte Columella, ſom naſten opfylder det heele indvendige Rum i Di 
Kammerne og Hvefvingerne, og lader kuns blive en meget indſkrenket liden al 

Plads til Boelig og Opholdsſted tilovers for dens Beboer. Hvorfor har den 
allerviiſeſte Skaber, ſom efter fin Godheds Rigdom opfylder alle fine Skab⸗ 
ningers Nødtørftighed, og beſt veed at afbielpe deres Trang, begavet mange | 
Snekker med ſaadan overmande ſterk Skal? — Maafkee ſkal en ſaadan Jerne —4 

Haardhed deſto meere bevare dem for den alting ødelæggende Bore-Otms (tere⸗ 

dinis) Angreb, og forfoare dem imod andre Fienders Cfterftræbelfe? — Og I 

hvorfor har han forleenet viffe Condyylier med faadan en Tyngde? — Hvortil | 
ſkulde den tykke ſterke Spindelpiller tiene dem? Magſkee for ved denne Tyngde 

ſteerkere at heftes Havets Bund, ſom det egentligfte for dem beſtemte Boe— og 
Leierſted, og derved mere forvares og beſkyttes imod Bortſkyllelſe, ſom de. 

ellers formedelſt Havets, Bolgernes og Stormvindenes fortdrivende Magt: 
maatte være udſat for, Alt dette kt en noiere Underſogelſe, end 
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| jeg for nærværende e gid ev i Stand til eller er mit tvrværende Diemærfe . 
vil anſtille. 
— BEN ve MÅ er Det altid; at mange af diſſe ——— og allertyk⸗ 

keſte Conchylier Dave ingen tyk og ſteenſkallet, men kuns en tynd horn: og (ind: 

"agtig Daffel, intet operculum teſtaceum & lapideum; men funs et 
operculum coriaceum, cartilagineum & corneum, følgeligen ere: 
ieke forſynede med en faa vel forvaret Hunsdor, form mange — af deres tyn⸗ 

dere og lettere Medſtabninger, eſterdi Raturen paa andre M aader har allerede 
| oberſledin ſorget for deres Sikkerhed. 

| 4) Nolig talte jeg om de meget tunge ——— og — det ved 
| Bribningen paa det tydeligſte lod fig fee, hvorfra deres Tyugde kom, og hvad 

"Der var den fande Grund til deres Vegt. Andre derimod ere ufædvanlige lette, 

| omendſkient deres yderſte Skal er haard, tyk og faſt nok. Ved Afſlibningen 
uddikler det fig fart hvorfra denne Lethed kommer. Nemlig, fordi de ofte 
"have de finefte Kamre inden i, eller, fordi deres Skillerums Vægge beftaae af 
en teſta fere cornea, diaphana, fubtilifima & fragiliſſima. Saa⸗ 
danne findes hos alle Tut⸗Snekker, ſom Linné pleier at kalde C onos. Til 
Preve herpaa fan tiene Linnæi Conus aulicus, og den Conus, ſom hos 
ham kaldes Textile, og ellers hos andre der 3 Idehe Toi. De inderfte Skille⸗ 
rums⸗Vegge ere hos. diffe Conchylier de allerfineſte, og | aldrig ffulde fade 
ſi ig igiennemfange, og ved. hvilfe mon allerede ved Afſlibningen maae bruge den 

ſierſte Opmerkſomhed og Varſomhed, de røbe indvendig, naar. man. lægger 

Marke til deres inderſte Laug, intet Deffein eller noget Anlæg til det fortreffe⸗ 
lige Malerie og Tegning, ſom ſees paa deres Overflade. Hvorfra mane nu 
Denne ſmukke Tegning paa det Udvendige have fin Sprindelfe 2. | 
in 5)Panr man graver dybt néd i Jorden bliver man den afverlende — var, 
| fom findes i de forffiellige Laug af Jord, Steen og Leer, Ognaar man affliber Con; 

chylierne for at fane Profilet af deres Boeliger, opdager man ogſaa deres Farveſfor⸗ 
pers forſkiellige oven paa hinanden liggende Laug, og hvor ſtarkt og tykt ethvert ſaa⸗ 
| dan Laug er. Man ſeer deres beſynderlige Fibre og Lameller, deres ofte perlemorsar⸗ 

tige Grundlage. Oſte ligger der ſtiult under den heel uſſe Overklxdning, en langt 
bedre farvet Underkla dning. Man behever da kuns ved Aſſlibningen ar aftræffe 
* bortſtaffe Overkiolen, ſaa falder den derunder iffggende præasige Farveklede 
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ning paa engang i Hinene. Exempler formaae at giore dette tydeligere end 
blotte Ord. . Den Conchylie, fom man giver Navn af Oliven, og fom hos 
Linné faldes Voluta oliva, har udvortes en meget tyf og tung, men ind⸗ i 
vortes en meget tynd og giennemfigtig Skal. Den bringes i Mængde fra den 
Tranavebariffe Kyſte. Ved Afflibningen fremfommer under den overſte Farve 

ſkorpe, ſom ev tynd og af en Olivenfarve, et tykkere caffe- eller caſtaniebruunt H å 
Grundlaug. Saaſunart det everſte tynde olivenfarvede Farveflor er bortſlebet, 
erholder man en nye flædt, ja ligeſom en nye abe Conchylie, ſom fan være ; . 

ethvert Cabinet til Ziir, og fom hos alle Samlere, dea ikke fiende dette ved 

Aſſtibningen bekiendtblevne Sunfigreb til Conchyliernes ligeſom Forvandling og 
Foradling, fkulde blive anſeet for en gane nye og ſielden Art. 

Ved Afflibningen bliver man tit den haſtigſte Afvexling af ganſke Cen 
ſkiellige, ja vel endog modfatte paa binanben liggende, dog derhos ganſke for⸗ 4 
ſkiellige Skorper vaer i de udvendige, For Er. her ved Voluta Oliva, den UN 
caffebrune og ofivenfarvede, og ved det perlede Orange-Hie (Linnaeci turbo 

Sarmatiecus) den beegforte, ſolohvide ja perlemors Farve. Hoorledes gaaet lg 
"nu dette til, at den eene Sforpe ſaaledes dog fan have fin Oprindelfe af den | 

… anden, at den eene lægger fig paa den anden, at den efterfølgende fan Gaven I. 
fin Grund i den foreggaende? Der fulde endog udbrede fig et nyt. £ys over kl 

Den dunkle Theorie om Farvernes Oprindelſe og Slægtffab, hvis man vil j 
værdige de farverige Conchylier en opmærffommere Betragtning: chymiſf us | 
derſoge deres Farvefforpers Grunddeele og herlige Glaſur; give omfnggeli | 
gere Agt paa diffe Farveſkorpers underfulde Afvexlingz og iffe anſee ſaadanne —4 

Eſfterforſkelſer for barnagtige Spefulationer, , og for et Grillenfængerie af soen 
Der ei have andet at beſtille. 

6) Den Lare om de fteenffallede Huſes Bert — for en nopleſeltg 
Gaade, og een af de ſterſte Hemmeligheder i den heele Conchyliologie. An 
cochlea incrementum capiat per appofitionem & juxta pofitio- 
nem ut lapides, five per vegetationem & intus fufceptionem ut 
plantæ, vel denique per exhalationem & transfpirationem ope | 
venularum ſubtiliſimarum fæpe invifibilium & fucci nervei & | 
nutritii ut animalia ? Denne Gaade fkulde fangr ſnarere oplefes, og mrange 
problematiffe Sporsmaale betreffende de ſteenſkallede Bygninger før kunde 

| | SES 130 blive 
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blibe beſvarede, hvis det maatte behage Conchylie-Vennerne iorigere at fortfare 
med Afflibningen. Jeg vil kuns anføre nogle af diſſe problematiffe Sperse⸗ 
| maale, Der hidindtil ſaavidt fom jeg veed ere blevne uafgiorte, og hvorpaa ins 
| set fuldkomment og tilfredsſtillende Svar endnu er givet, 

Om Conchyliernes Bert virfeligen grunder fig paa deres traadede med 
Saſt⸗ og Haarror beſatte Gammenvævning, eller om, et Vafcular-Svfem 

| ſtal autages⸗ 
Om ber findes ſaadan en Porøfitæt og Eelluloſiteet, og ſaadan en Vext⸗ 

art hos de ſkallede Huſe, ſom man finder hos Knoglerne, eſterſem dog Con⸗ 
| chyllernes Skal foreſtiller deres Knoglebygning? 

— 

Om derhos de ſteenſkallede Bygninger, ttagtet deres Haardhed, er at 
—— en ligeſaadan Vegetation, ſom hos Vexterne, og ved deres Bert en 

" Liighed med Træets Vert? Om man da derfor af Lamellernes og Skorperues 
Tal og af Tilfætningerues og Foldernes Antal ved Mundningens Læbe kunde 
giore ligeſaa ſßkler en Slutning paa Conchyliernes Alder, fom man af Ringe⸗ 
nes Antal paa Troeſtammen kan beſtemme dens Alder eller Aar? 

Om Sneglehuſets vaade, blede og folde Beboer ved fine Uddunſtnin⸗ 
ger og ved fine Safters Udkaſtelſe gior fit til det ſteenbaarde Huſes Farve Klæde 
ning og Wert? Og om dette ev rimeligt, hvorledes det da er mueligt, at den 
allerſorteſte Sal fan have fin Oprindelſe af den ſneehvideſte Beboer?2— At 
"en orangeguul, faafom Mytilus edulis fan formeere en himmelblaae Skal — 
| og at eu gaufke eens farvet Beboer tit £an have den farverigefte med de pragtigſte 
Farveblandinger og regelmæsfigfte Tegninger udzürede Farveflædning 2 2 

Om faadaun en ſteenſkallet Bygning kan til viſſ⸗ e Tider og under viſſe Om⸗ 
| flændigheder i Vandet blive blodere, ſmidigere og boieligere, og altſaa efter 
alle Punkter, og efter alle Sider mere i Stand og begvem til Udvidelſe? 

Om det ſkallede Huus retter fig fuldkommen efter Beboere, efter dens 
| Alder og Belſtand, og naar han tager til, bliver federe, tykkere og ſtarkere, 
| om Hufet da udvider fig i ſamme Forhold, bliver rummeligere, og fætter flere 

— — w— — — 

Vorelſer, - Kamre og Stokverker til? Eller om Beboeren retter fig efter Hus 
fet, og paa alle muelige Maader indkniber og indſkrenker ſig eſter one 
knappe re 

— 6G92 i — HIT OBE 
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Om man ikke fan antage og paaſtaae en ſammenſat Vexrt⸗Art hos — SÅR i 
chylierne, at de tage til baade ved Appofition og Vegetation, at de vore baade … 
ved nye Tilfætninger ved Leben og Mundingen, og ved alle Punfter og Deeles | 
indvortes Udvidelſe? 

Om man kan formode den ſamme Oprindelſes— Maade hos Ford: og Land⸗ MA | 
Conchylier, ſom hos Hav-Snefferne, uagtet deres Levemaade 09 Forhold ex 

faa ulige og forſkiellig fra hinanden? | j ; 

Alle diffe og langt flere Sporsmaale vil ſudſ blive —— ders FR 
fom man bliver; ved at forſemme de fteenfFallede Huſes Anatomie.  Anatoz | 
miffe Unger føgelfer blive altid uundværlige i Legekunſten, og i Conchyliologien CORR 

maae den omhyggeligere Setraj gtning over de ſkallede Huſes inderſte Rum, ins J 

genlunde fættes til Side? SÅ 

7) Mange Conchylier have udvendig intet ultrakkende eller allokkende, J 
"hverken. Farve, Behagelighed eller Sfiønhed, og dog findes indvendig den 
prægtigfte Farveblanding. Diſſe indvendige ofte indtagende Sfiønheder frulde 
ikke være Fiendt af nogen, hvis iffe Forhenget ved Afflibningen var bleven ops 

trukket og Skiulet draget til Side, og diffe forblindende Skionheder derved 
bragte frem for Dagens ; og altſaa, derſom Conchylie-Vennerne ikke ved Afſlibe 

ningen havde aabnet fig en Tilgang til de inderſte, og af den meeſt levende | 
Farveblanding, ſkinnende Kamre og Opholdsſteder. Som Prøver og Be 

viis paa at den indvendige Sfiønhed og Farveblandning ér ofte ſtorre, mere les Sj 

vende on glimrende end Den udvendige, fan følgende afffebne Arter tiene: nem⸗ 9— 

lig Nerita glaucina, Murex tribulus, Murex Trapezium, Mu- 
rex Fuſus dentatus ſeu ſtellatus, Strombus auris Dianæ, Strom— 
bus Chiragra labro hexadaGylo, Strombus lambis labro hepta- 
dactylo, Cypræa Tigris, Cypræa Exanthema, Cypræa fterco- 
raria. Endog de Conchylier, fam findes paa vore Sirandtræde, ſkulde mere” | 
agtes, hvis man fun vilde giøre fig denne ringe Umage og opmærffommere be⸗ 

tragte deres Inderſte. Hvor mange indvortes Sfiønheder befidder ikke allerede — | 
den afſſebne buccinum undatum, og den faa kaldte Murex antiquus? 
une findes i Tufendtal i Sundet. J 

8) Men. | 
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| * Men det er ikke allene den indvendige Farveblandning, ſom mangen 
Gang ev herligere end den udvendige, ofte er ogſag alle Kamrene og Stokvor⸗ 
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, fFal deg, naar man vifer ham det Indven⸗ 
dige, —— — det med — og neppe overſee det — et mu: flygtigt 
bra 

É , ; a) —— — ved deres ſtore Hededfamte, endnu virkelige ſmage Side: 

— 

kamre, ſom dog ikke ſtaage med hinanden i noget Sammenhæng eller noiere For⸗ 

bindelfe· Man kan følgeligen ikke komme fra Hovedkamrene ind i Sidekam⸗ 

rene, og omvendt fra de ſmage i de ſtorre. De mindre fortiene da neppe Navn 

"af Kamre, fordi det er Afdeelninger, ſom Beboeren ei fan komme ind i, og 

ſom blive utifgiængelige for ham, hvis Ud⸗ og Indgang: maae føges ved Nav: 
Ten, og, ſom efter deres Beſtemmelſe, hverfen ſkulde være Kamre eller Boe⸗ 

liger. Slige Afdeelninger finder jeg hos alle de ſtore Stormhuer. Hvor kun⸗ 
ſtig er iffe deres indvendige Bygning? Hvor langt flørre Kunſt og langt flere 
Forandringer findes der i deres indvendige Bygning frem for i den udvendige? 
Diſſe have da og mange Sidekamre, og under deres opſvolmede Knuder og 

Gidelijter (under deres Varicibus, naar jeg ffal nævne dem efter Linné) 
lutter Tænder og tversover for — ſom ved Mundingen. Denne ſidſte 
Omſtondighed med opfvolmede Me Tænder og dele finder jeg hos 
Muricem Tritonis. — 

6) Mange ere —— le. fFiallede og —— —— og bog 

ogſag undertiden noget granulerede paa deres Vægge, ſom Murex trape- 
tium, og det, omvundne Horn, Atter andre have, omendffiønt deres 

"Bægge ere alatte, dog paa Spindelen flærfe Folder. De have, fom Linné 

| fuldkommen glatte, lige og glindſende indvendig, ſom for Cx. Purpura ra- 
moſa, eller Murex ramoſus. Andre ere dog tillige riflede og ſtribede, 

leier at udtrykke fig, Columellam plicatam, (alen Voluta Mitra 
Hr. og Mitra epiſcopalis. 

Gg 3 AR AR Ja 

4 

* 
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Ya hos nogle viſer fig endnu paa den indvendige Spinde en abai 
af Farver, ſom hos Voluta vulpecula. 

C) Hos nogle, hvis Bygning ev taarnformed, tiene de overſte Etager — 

aldeles ikke til Beboerens Boelig og nodterftige Nødvendighed, men kuns (lige⸗ 

ſom vove Taarnes heie Spire, der ogfaa ere ubeboelige) til Bygningens Ziir, 

De ere derfor, ſom ſees ved Opflibningen, meſtendeels tillukkede og tilvorne, 

og uden mindfte Aabning. Andre taarnformede Conchylier have iffe engang 
en indvendig Pille 

— 

— 

ME in 

ER ge LS LESTER Gas | NERE. Sera SEERE BA SA ANT KVL SERENE NR SIS EKS 

Deres Sinfdenbeders — — AM om denne eller Ee Cnefte — 

ſottes her eller der, og indſtydes under denne eller hiin Slægt, Fulde. ſnarere y 
kunde endes, naar den indvendige Sctruktur maatte tillige tiene til Grund til at 
adſkille Arterne fra hinanden, lange Conchylier ſynes, naar man betragter 
deres udvendige Form, af være meget forffiellige fra hinanden, og de ere dog, 
ſaaſnart man ſammenligner deres indvendige Dannelfe, paa det neiefte beflæge | 

tede med hinanden, For Cr. Voluta muſica, Vefpertilio og Mitra pa- 
palis, Voluta Ebræa, Lignum venoſum, Trochus teleſcopium 
og Strombus paluſtri (606 Forfkaal Tr ——— triful Cactus og Tro 
chus —— 3 ki: 

vælge: forfktellige Stillinger ? Sider og 8 — 

Men jeg maae hev afbryde, for ikke ——— at trætte og —— Sel —J 
ſtabets Taalmodighed. Det var ellers mit Forfæt, ogſaa endnu at tale om, 
hvorledes fanden en Betragtning om de ſteenſkallede Bygningers indvendige | i 
Dannelſer ikke allene tilbyder Conchyliologerne en riig Nering til Forſtandens 4 
og Vittighedens Forlyſtelſe, og en frugtbar Materie til Beundring og den fe | | 
hageligſte Syffelfættelfe; men endog aabner for mange andre en flor SÉole, i — 

— mange almindelig nbstige Kundſkaber unde ſares — Er det vel troe⸗ 

— | 
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| ligt, åt en NE (fulde kunde overſee den herligſte Symetrie i Concht⸗ 
liernes indvendige Underbygning; ikke bemeerke det efter den ſtrengeſte mathe⸗ 

| matiffe Noiagtighed afmaalte Forhold i alle Kammernes og Etagernes Deele, 
| Der ftedfe imod Spidſen bliver mindre og mindre; ſkulde han her kunde miskiende 
| de ſynligſte Spor af en høtere Meſter? Og ffulde vel ogſaa ikke Kunſtneren i 
Henſigt til viſſe af hans Kunſtvorker; Bygmeſteren i Henſigt til nye Bygningers 
| vg Kamres Indretning; Billedhuggeren i Henſigt til Ornamenter og Udziringer; 
Maleren i Henſigt til Farvernes Sammenblandning kunne lære meget, og ved at 
betragte det Indvendige i diſſe Bygninger, forbedre fin Kunſt og Videnſtab? 

* POE er ET BRET] 

| Endog hver Chriſten ſkal ikke gaae tom herfra, thi baade det Udvendige og deg 
Indvendige af diſſe eller fiumme Skabninger har en meget veltalende Tunge, og 

taler et meget tydeligt Sprog, for at tiltanbe, og ſorigen opvcekke ham til at 
beundre og prife den Almegtige. 

* 

— Confe⸗ 
W — tr tg 
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JK funne tage imod alle Slags — fra, at — bin, at p Fa 

handle i Følge diffe Fornemmelſer, fotudfætter en Mængde Organiſatio⸗ E 
mer, endog i de Legemer, ſom ſynes at være de fimpelfte, og ikke at have nogen. lg 
Det altſaa, at der gives Dyr, ſom, uden at have endog det flærk bevæbnede 
Die mærkelige Organer, nyde Livets Lyſt og udøve dets Nedvendigheder, ſtrie 

der mod almindelig Erfaring, og ſtandſer med Rette det menneſkelige Begreb, 

å 

Det bliver ikke min Sag, om diſſe Organiſationers forfPiellige Httrelſe ſaalede 
ſom de falde i vore Sandſer, ſkyldes en Drivt, fon man har behaget at kald 

det, en Irritabiliteet, en blot Mechanismus, eller et geiſtigt Veeſen. Dette 
ene maae jeg anmerke: en Philoſoph af det forrige Aarhundrede føgte-at beviſe, 
at Dyrene ingen Siale havde, en anden i vore Tider vil iffe tillade nogen. å i 

Skabning at være et Dyr uden Beviis at den har en Sixl, og en tredie 
tvivler om fin egen. Hvor ofte falder Philoſophen i Modſigelſer, og hvor 

— mange Fornuftflutninger, frembragte i Studeerſtuen, tilintetgior et Skridt uden 
for ſamme! Naar man feer Skabninger med dyriſfe Bevagelſer uden at finde i 
Spor til noget udvortes eller indvortes Organ, futter man dog med Rette til 

et faadant af Virkningerne, og man ſkulle miskiende Sielen dens — 

Woner! SNEDE Å ADD / 
— 

Polypen, ; j 
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polypen, det ſtmpelſie Dor man fiender, o g ſom beſtaaer af lutter Gee 
——— under den ſtorſte Forftørrelfe af blotte Kugler, er for Hiet 
ven Gliimpunet, Der efter Behag opreifer fig i en Stamme med 6 til 7 udſtrakte 

korte ellev meget lange Traade. Noerdyret a) er endun fimplere: en Pat⸗ 

tedannet hvid Hinde — og Pungdyret 6) en aaben hoidagtig Pung, uden 
"egn til gogen opdagelig Organiſation. Det er det udſcedvanlige, ſom fors 
bauſer, og opvæffer Forundring; Udſoeifninger (extrema): det overmande flore 
røg Det. overmaade dille i enfelte og mangfoldige Henſigters Udſorſel, i meget 
ſammenſatte og i aldeles eenfoldige Maſtiner, have mere Ret dertil. Polypen 
ſtager pag Grændferne af den ſynlige og uſynlige Verden, og har i 40 Aar giort 
megen Opfigt. Den ſik en duelig Hiſtorieſkriver og alle gabede paa Mandens 

Helt, og overfaae hundrede andre Grænfebeboere, der ere os nærmere, vote 
"daglige. Gieſter, ſels vores Spiſe og Drikle, og ſom ſortiene en ligeſaa vels 
' grundet Opmerkſomhed og Beundring. 

Naar vi overbevifes om, at ſmaa ffinnende. Punkter ere Sloder, noge 
"tufende Gan ge ſtorre end vores Jord, og at de i hver Minut rulle igiennem en 
MBiide afå bet mindſte 150 Mile, Da henrykkes vi med Rette. "Naar vi fee, at den 
mindſte Voanddraabe vrimler af Skabninger: at Kugler, mange tuſende Gange min⸗ 
dre end et Sandskorn, vælte ſig i ſamme med en Hiet ufattelig Haſtighed: at utal⸗ 

"lige Moleculer erei Kuglerne i Bevægelfe, og ligefom i Strid ſnart fare i to Hobe 
fra hverandre, ſnart atter anfalde og give Kloden en Vending efter Overveg⸗ 
ten c), at andre Kugler, liig hine ffrælfende Svanhzſtierner, begynde paa 
Draabens veſtre Kanr at faae en Hale af de. fra dem udfihdende Partikler: at 
"Halen tiltager. paa Reiſen igiennem Draabens Tverlinie, og at Kuglerne felv, - 
naar de hat naget Draabens eſtre Kant, aldeles eplsſes: at i denne Draabe 
Boſener af beſtemte Skikkelſer, Bevægelfer og Egenſtaber ere befFiæftigede 
"Med at neere og fortplante fig; at et ſtorre nermer fig, drager Bandet ſtromme⸗ 
viis i fit Svælg, driver dets Beboere imellem fine ſpillende Haar, Berſter og 
| "Hager i i de £ beftigfie Vir veler, og igien Haner dem ubeſladiget d), og at midt 

i Denne 
ike 

k| dd) —— —— dan. prodr, 2718. 
"by Burfaria, Vermium — I. pars 1; pag. 62. 
) Verm niſt. v, 1. p. 29. Volvox conflictor. 
q) ſammeſteds Trichodæ SE 

| Nye Saml, II. B. 
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24.2 M. Om Infuſionsdyrenes Fortplantelſesmaader. 

i denne lille Verdens Tummel Vandet uddunſter, de ſyſſelſatte blive forlegne, å 

vanfmægte og omkomme, ellev Naturforſkeren, ſom higer efter nye Syner, med i, 
fin Finger (neppe med koldt Blod) udfletter denne Vrimmels Tilværelfe, ja da 

tænfe vi paa Draaben i Karret e), nedfalde og tilbede. 

Alle Levendes vigtigſte Formaal er Naring og Fottolantelſe Ved å 

diſſe tvende Midler ſkeer Vaſenernes daglige Underholdning og Arternes Bede 

varende, Derfor bemerke vi, at de meeſt fammenfatte Dyrs og Planters Or⸗ | 

ganer figte til dette Øiemeed, og at de, form ellers ingen andre have, dog ere 

forſynede med Nærings og Avlelſers Redſkaber, og at alle have de ferſte, mere 
felige eller umerkelige, nogle mangle de fidfte, og dog fortplante fig paa andre - 
ttventede Maader. Gaaledes ere mig nogle Dyrarter forekomne, hvis Ind⸗ 
vendige allene ſyhnes at beftaae af en Tarm med tvende Aabninger, cen for Fe⸗ 
den og een for Ureenligheden: herhen herer nogle Sopunge og de platte So— 
æbler; andre, fom aldeles ingen Indvolde have, og iffun een og ſamme Aab⸗ I — 

ning til dobbelt Brug, ſom Polypen, nogle Snurrere og Fladorme, oven⸗ 
nævnte Merdyr og Pungdyr; endffiønt dette allene er en blot Hinde, bærer. i 
den dog i fin eene Side 4 til 5 tydelige Æg; hos hiint markes allene en så ra 
bende vortedannet Aabning. 

klekkes i: Moderen eller uden for ſamme, og at Dyrene derfor i Almindelighed 'Ø 
inddeles i foſterfodende og ægleggende. Af det Foſteret i Moderen udkom⸗ a | 

Bi verd — Fortplantelſen hos Dyrene (feer ved %Æ9, form enten udd Mt: 

mer af et g, ville man let kunne have fluttet til Mueligheden af Dyr, ſom 
til forffiellige Tider, ja maaſkee paa eengang kunde være fofterfødende og æg 
leggende. Inſekterne vife os. nogle faa, foin have denne Cgenffab: om Blad 

luſene ev det bekiendt, at de føde levende Unger og mod Vinteren lægge JEg 
jeg har — at — de — Eenoie— Familien, ſom jeg har kaldet 

— 

— — F 

e) En af den hellige Skrifts meget høie Tanker er Pronbeten Eſaie Udtryk i 
Cap. 15 VB. "Es måvrø ma Elvn Gig sav åd KAdov. See, zebninedil 
ere agtede forms en Draabe af en Spand. Toutes les nations. fort de i 
vant Ini comme une goutte, qui tombe d'un feau, Cr VDiekaſt å den mikro⸗ 

ſkopiſte Verden giver Billedet og Udtrykket deres fulde Styrke. 
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Delhi FF) og Lynceus 2), til en Tid lægge Æg, til en anden føde le⸗ 
vende Unger, end mere, at Iglene bære deres Æg under Bugen, at levende 

"Unger ſammeſteds udkrybe af Æggene, ja at en Moder paa eengang bærer - 
"tvende Kuld Uniget og et tredie Kuld ——— 

Indtil det 17de Aarhundrede troede man, at der endnu gaves en mider 

Fortplantelſesmaqde, nemlig af Forraadnelſe. Schwammerdam, Redi 
øg andre opløftede deres Reſt, og man forkaſtede de Gamles Fortællinger, og 
antog med almindelige Bifald Harveis Udfigende: alt af Æg. Dette, i 

" hvor glimtende det ſyntes, var dag for overilende. Naturen lader fig ikke inde 
ſkrenke af Menneſkets almindelige Sætninger; den finder Behag i at giere Und— 
tagelſer, og vore nye Tider. have det Fortrin, at komme efter nogle af dem. 
Man mærkede forſt, af Polypperne fortplantede fig ved Knopper eller Hine, 
og at enhver Knop udvorede til en liden Polyp, og løsnede fig fra Stammen, 

| Mit tydſte Skrift von Wuͤrmern des ſuͤſſen und ſalzen Waſſers bar viiſt, 
at mau ikke allene kan, ved at overſkigre viſſe Orme-Arter, forſkaffe fig faa - 
mange fuldkomne, ſom man vil, men at de og fortplante ſig ved ſelv at 
deele fig paa tvers i tvende og flere Stykker, der enten allerede ere, eller ſnart 
blive fuldkomne, ſom deres Mødre, Indbyggerne i det uſynlige Dyr⸗Rige, 

| de faa faldte Infuſionsdyr, vife os ganſke nye Fortplantelfes-Maader, og 
"give, uden at indrømme den Ariſtoteliſte Fortplantnings Gisning noget, den 
Harveiſke Setning ſtoͤre Stød. En Reiſe til Maanen vilde neppe give os 
| fælfommere Syner, end et Hiekaſt giennem en Linfe paa en Vanddraabe i vo⸗ 
res Studerekammer virkeligen frembyder. Jeg vil allene holde mig ved Fort: 
plantelſen, og antage, at ingen af mine Landsmænd paa en Buͤffons, Needs 
hams og Guettards Anſeelſe, i [hvor berømte diffe Navne ere, troe, at 
Infuſionsdyrene ere blotte Meelbobler, fom af Tilfælde uden fra faae ubes 
ſtemte Bevægelfer De have aldrig givet diffe Dyr faa mange Hieblik, ſom 
jeg har givet dem HE og derfor ere de driftige nok at ville beſtride deres 

— Ih 2 É Dyr: 

9 Zool. d. prodr, p. 199. 

8 le i 
b) Verm, hift, Vol, T, par. 2. P. 50: Hirudo yalina. 
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Dyr⸗Rettighed. Men vi forlade diſſe Naturforſkere, ſom raiſonnere uden at — 
adſperge Naturen og med Taalmodighed at tilſee dens Handlinger. 

Mange Infuſionsdyr deele fig, ſaaſnart de have opnaget deres fulde * 
Storrelſe i tvende halbe Deele, og hover Deel er ſtrax, paa Længden eller Bree⸗ 
Den nær, et fuldkomment Dyr, har alle nødvendige Organer og ligner deg | 

Hele, af hvis Deeling der er tilblevet. Deelingen fkeer hos nogle pag 
tvers: En liden Indſkigring fees paa den eene, gemeenligen paa begge Gis 
der; Indſkicringerne blive ſterre, indtil begge Stykker af Kroppen hænge Å | 

allene i Midten eller paa den eene Kant faft ved en Punkt; endeligen lasnes 
og denne, og de tvende halve ere blevne tvende: hele Dyr, forſynede med hobe: J— 
vendige Organer, og gane hver fin Vei. 

i Denne Fortylantelfe paa tvers have de tilfælles med Naiderne 8 4 
Ormene ) i den ſynlige Verden. Mange Mikrologer have ligetil anfeet den for 
en Parring, men Hill og de Herrer Sauſſuͤre og von Gleichen rigtigere 

— for en blot Decling, deg uden at beffrive den neie nek. Hr, Sauſſuͤre be 

regner vel denne Formerelfe, men ſyldeſtgior ikke den eftertænfende. De Dyr, 4 | 

paa hoilke han vil have fæt Toerdeelingen, beſkriver ban runde eller æg⸗ OR 
formige, uden, nogen Snabel eller Hage Det ev vanſkeligt at vide, 
hvilke han meener, da den runde og ægformige Geſtalt er tilfælfes for mange 
Arter blant Infuſtonsdyrene; og fader det fig vanſkeligen fatte, hvorledes ban 
har kunnet fætte et af diſſe fmaa Dyr fuldkommen allene i een Draabe É 
Band, og at han har kunnet fælle dets Formerelſe paa foende Dage É | 
til 60 Stykker, og været vis paa, at denne ei var fÉeet ved Wg. I det yt | 

— —— 

mindſie maa man forudfætte, at Dyret har været ſynligt ved Hielp af så 

en Lupe: at han dagligen nogle gange har tilgydet en frie Draabe, og at hau i 

har været vis paa, at i denne intet ligedant Dyr var forhaandens og dog ville | 

Denne Draabens idelige Formindſkelſe ved Uddunſtningen og en friſk Draabes 
jevnlige Tilgydning ikke vel have kunnet Gefordre Deelingen; desuden ſynes 
det ligeſag naritmetiſß, at den eene Morgen toende havde deelet ſig i fem, | 
og den anden Morgen af Diffe fem i lige Tid vare blevne 60, ſom alt for | 
vilkaarligt, at et tredie snøre Zilngrmelſe fif tvende i Deeling begrebne, hvilket 

meget ] 
i) Zool. dan, 1 Bind, f 93... | ME tå RT de 
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meget mere cv blot tilfældigt, (Feer. fordi det merker, at tvende ere paa 
Nippet af adſkilles, men vanſkeligen vil komme til Ende dermed, og 
derfor fare hen paa dem for — hielpe til de Baands Sonderrivelfer, 

ſom fammenholde dem. Hr, Baron von Gleichen anfører &) flere Aars - 

"fager hvorfor man maa falde den Sauſſuͤriſke Bemarkelſes Omftændigheder 
i Tvivl. 

Jeg har ofte filfeet denne Fortplantelſesmaade, og vil til ydermere 

Gtadfafelfe anføre et nyere Crempel: Parebugteren 7), ſom af og til fore 
kommer det færffe Band, og bar fit Navn af fin pæreformige lider rummede 
Geſtalt, ev neden buget, afrundet og udfyldt med nogle ſmaa Kugler, oven 

ulſpidſet, klar og lidt bøiet til den ene Side. Ikke fuldt i Midten mærkes paa 
hver. Side af den, fom vil dede fig, en liden Indknibning eller et Riſt. Dette 
J tiltager, og Kanterne buttes og rundes, efterſom Riftet bliver flørre, og nu 

ſees Dyrets Bagdeel lig en ſtor vedhængente Kugle 272). Imedens Deelingen 
gader for fig, ſoommer Dyret ſom ſedvanligt; Punkten gaaer løg, og nu ſees 

ſaavel den forreſte pæveformige, ſom den bagefte kuglede Deel at ligge lidet 
| fra hverandre 77) og nogle Sekunder uden Bevagelſe. Det forrefte Dyr forts 
| fætter fn ſadvanlige Gangs det bageſte kugleformige bevæger fig mere langſomt, 
og man feer tydefigen, at det fortil bliver buttet og faner en klar Borte 0), at 

| Denne udvorer til en eplindrifø boeiet klar Hinde, og at tet kugleformige Dyr 

ſaaledes bliver pæreformigt og fuldkommen ligt fin Moder, hvis Bagdeel det 
nyeligen var. Ikkun faa Minuter bortgaae ved denne et Dyrs Bagdeels For⸗ 

vandling til er het Dyr, Dette Dyr har endeligen ladet Hr. Baron von 
Gleichen, ſom ban figer, efter Millioner Infuſtonsdyrs Bemærfelfer, fee 
| den længe ønffede Deeling, ſom han ogſaa beffriver og aftegner >), men iffe . 

det bageftes uys omtalte Tilvært fra den kuglede til den pe orne —— 

* — til dets is guleſtandighed. 
—— os 

k) ——— 5 84; 
| I) Tab. 1 sf. T,, a beg d &. 

era ED be X — 
nm) ſ. ft. €, d, , : 

Ni 

6 
2) Flens: f. 150, £ 27 f. 185 19% 29. 
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Hos andre (Peer den pad langs: i Midten af den bageſte Kant bliver | 
en Spræffes den tager til giennem Kroppens Midte indtil den forreſte Kants 

Dyret vedbliver fine fædvanlige Bevægelfer, og ſpiller med de forvefte Haar; 

"Det, ſom nyeligen udgiorde et, heelt, udgior nu tvende halve, ſom dog, ligge 
jevnfides. Suart firæffe de tvende halve, Deele fig ud i en lige Linie, ſnart | 

fafte de fig jevifides ved hverandre vexelviis. Dette Manover (feer allene for 
at flide fig fra hverandre, og efter faa Igientagelſer paafolger Skismiſſen. Nu 4 

ſtandſer euhver Deel lidet, ev for nogle Hieblik roelig, ſynes at fole ſin nye 

Stand, ſpiller med ſine Forhaar og endeligen farer —— i ſin Virlelreds 4 

for at udeve ſine Forfadres Haandteringer. 

Sr. Trembley har forft i agt taget en Deeling paa Tang hos bad 4— 

Klokkepolyp; jeg har og ſeet den hos denne og hos nogle andre Infuſions⸗ | 

dyr, og allerede anmældt det for 10 Aar fiden paa et andet Sted 9). Der⸗ 

efter har ingen anmærfet den; og forekommer den meget ſieldnere end Deelin⸗ 

gen paa tvers. Hr, Baron von Gleichen, een af vore Tiders fkarpſig— 
tigfte og ufortredenſte Bemærfere, erklærer aldrig at have i ant taget en ſaa⸗ Å | 

Dan, og paaſtaaer 7) at enhver Foreening paa langs, ſom fan i fit Skrift ey 
Infuſionsdyrene havde antaget for en Parring, er et upaatvivleligt Slags⸗ —9— 

maal (men herom ſiden). Jeg vil derfor ved et nyt Exempel er at — — 
plantelſen ved Deeling paa langs og har Sted (Fivnt hos faa. i rå i 

E J Modding-Vand og andenfteds - [ever et egformig, nedtrykt og gien⸗ J 

nemſigtige Infuſionsdyr, ſom jeg hav faldet Hareſpiller s). Det har fortil 
forte fpillende Haar og bagtil længere Borſter; invendigen fees hos nogle fmaa 
klare Kugler, hos andre et Par ſtorre og morke fphæriffe Legemer 2). Midt 

i den bagefte Rand mærkes hos nogle et lidet Indſnit 2); dette fees at tiltage 
opad Kroppens Midte indtil den anden Endes Kant, faa at begge Sthkker ikkun 
fammenfænge i en Puntt v), der frært brifter og efterlader tvende Dyr i fæd- — 

id vanlig 

D) Verm, inf, p. 8. NS 
rr) Mikroſk. Entdeck. f. 93. / 

s) Verm, infuſ. p. 89 og paa herværende Fab. 1, f£ ID sbcd 
2) Tab. 7, 71. EK : 
n) Tab. I, E 11, b, 
7) £ ir c, d. —— 



ES NR OD RT 

RE — — 

— 
— 

EJ 

kJ 

V 

ANN 
(KNR 
MINMNNE 

J 
ANN 9 

|| 
; HUNT (RH LG 

—50000 

TAN Å 

NV, 

f 2 i i 

a : 'S ORE i | f Fridricth s€ : 



FEE SEM PS 

— 



| . , ; — 
i | Og : VEN ) g i 

j M. Om Infuſionsdyrenes Fortplantelſesmaader. 247 

vanlig Beveegelſe. Da diffe, nu adffilte, nyligen vare faaledes med hvere 
andre foreenede, af de udgiorte et, uden at nogen Mellemkant markedes, og 

| jeg tydeligen haver feet, at Deelingen tiltog fra Bagenden op til Forenden, ſaa 
"Fan det hverfen have været nogen Parring eller noget Glagsmaal. - Tvertimod 

| silfiendegive endog År. Goezes fyvende Figur paa den 7de Tabelle af hans 

Inſektol⸗Abh. og felv Ar. von Gleichens anden Figur paa. den 48de Tas 
belle af hans mikroſk. Entd. hvis de ere nøiagtige, ſom man iffe fan paa⸗ 
tvivle, en Deeling paa langs neden fra, og ikke ſom den fidfte vil, nogen Par⸗ 
I ring eller noget Slagsmaal, thi i ſaadant Adfærd flyde Kroppene ikke faledes 
ſammen, at Mellemkanterne faaledes fom i diffe Figurer tabes. 
i Paa denne Maade ſkeer Fortplantelfen blant Infuſionsdyrene endog bos 
dem, ſom ikke have noget udvortes Organ, dog gives og nogle, ſom fortplante fig 

ved levende Unger. Blant dem, ſom ere forſynede med udvortes Redſkaber, 
fortplante ſig mine Spillere x) baade paa tvers og paa langs, Uvidenhed om - 
I Denne Fortplantelfe har giort, at alle de, ſom have befattet fig med Infuſions⸗ 
Dyrs Betragtninger, have troet at fee dem parrede, da det dog hos de aller» 
fleſte er en blot naturlig Deeling; og en virfelig Parring er faa uſikker, og faa. 
vovermaade ſielden, at. jeg iffe uden efter langvarig eg ofte igientagen Bemar⸗ 
kelſe hav kunnet troe den at være virkelig hos de meget faa, jeg har opdaget. den; 
dog herom herefter. 

Hos Snurrerne y) — fig Fortplontelſen i ſin ſtorſte Vidde, og ud⸗ 

temmer al Beundring. Paa dem har Skaberen anbragt alle os bekiendt blevne 

Fortplantelſesmaader: paa tvers og paa langs, ſom Infuſtonsdyr, ved 
Knopper/ ſom Polypen, ved Skud, ſom Træer, og ved Æg og levende 

| Unger ; fom Dyr af den ſynlige Verden. Diſſe forſkiellige Maader i agt tages 
i ſer hos forfficlige Arter af Smurreflægten, nogle hos cen og ſamme og paa 
É gengang. Cen muelig Forrplantelfes-Maade var endnu tilovers, men hvorpaa 
Å intet Exempel havdes: et, Dyrs hele Opløsning i i bare Unger, og dette vifer os 
Klodevalteren“* og Bryſthisrneren *. - Da baade diffe Snurrere og deres > 
… ere ubekiendte, fan forriener det her lidt omftændeligere at anføres. 

i 
| 

ea ——— 

De 

x) Trichodæ. . 9) Vale 
* Verm. inf. p. 32. %% ſ. ſt ſ. 32 
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De fleſte Infuſt onsdyr ere opfyldte med klare og med morke Kugler af 
forffiellig Storrelſe, ja deres hele Legemer ſynes at være ſammenſatte af fugele 
agtige Moleculer, i hvilke de og for en flov Deel oploſes; man maa altſaa Wi 
vogte fig ikke at anſee ethoert kugelagtigt Legeme for Wg eller Mggeſtok. Ce 
øvet Øie har ikke ondt ved at fFille det, form med Grund fan ſynes at være Æg 
fra det kugledannede, ſom hører til Dhrets Bæfens hint forekommer faa fie 
den, at det endog efterlader nogen Uvished, — Almindeligen ere de klare Kugler 
af de fleſte Mikrographer blevne anfeete for mindre Dyr, ſom vare opflugte af 
De ſtorre. De kunde let falde paa denne Tante, da Draaben gemeentigen ce 
opfyldt med en Mængde af Monader 3), Rundere az) og Bugtere 6), for 
alle mere effer mindre have en klar og kugeldannet Skabning, og af de flørre 
Spillere Snurrere og Hoirolere c), naar de ere eller komme paa Grænde å 
ferne af de Stremme, ſom diffe giere i Vandet, føres imellem deres Haar, 

og hed i deres Svelg, hvor de med Heftighed omdrives og uden af nedſuge å 
heel og holden udkaſtes. : — 

Dette ſidſte have hine Bemarkere deels ikke i agt taget, deels troet, at 
de mindre virkeligen opflugtes af de ſterre, og tiente dem til Føde, hoilket Til⸗ 
"fælde dog er faa overmaade ſieldent, at jeg med Vished allene har bemærket det 
hos cen eeneſte Art, ſom jeg og derfor falder Slug-Fladorm 4). Denne 
faae jeg at influge en Mængde Rundere; jeg fulgte med mit Øie deres Nede" 
fart giennem en kriſtalklar lang Madpibe ind i dens meget rummelige Vom, og. 
Da denne var vel tilflydt, giorde Fraadſeren fig en langſom Bevægelfe omfring 

i Draaben uden at rore de overblevne Rundere, og efter 2 Timers Promenade 
i hvilfe Fordoielſen — oven fra — paa engang den bele mi — ud i 
ſuede Hinder. LÅ 

z) Monas Verm. infuſ p. 28. 

a) Cyclidium f. ft. f. 49. 
b) Rolpoda f. fi. f. 56. 

c) Brachionus f. p. f. 130. 

d) Fafcicola feu Plamaria Gulo-f. fø, Par, 2 2, P. — 
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Geos nogle fan eve diſſe kugelagtige Legemer felv Unger, ſom hos Bryſt— 
hiorneren e), Valterne 9— ) og andre. De fedes til Verden med Moderens 
"Livs Tilfættelfes Moderen ſynes at være en blot klar Hinde, Hinden ſprakker, 
"Ungerne udvælte, og Hindens Liv og Bevægelfe ophører. Diſſe Dyr ere, 
ſaa at ſige, blotte med Foſtere opfyldte Matrices; ſaaledes ere mig og fore- 

fomne i Planteriget Bærter, fon ere blotte Bros bufe uden andre fiendelige 

Deele. 
| Klode⸗ Valteren 2) har iſer dette forud, at man ikke ſielden treffer een 
Matrix i den anden indtil tredie Led, eller Moderen kiendeligen ſrugtſomme⸗ 

"lig med Born, Borne⸗Bern og Borne-Boerns-Born. Hoilken Forſkiel paa 
Foranſteltniugers, Tids og Midlers Anvendelſe, inden viſſe Pattedyr og Træer 
"blive i Stand til at frembringe deres lige, og paa den Lethed og Simplicitæt, 

med hvilfen Fortplantelfen udføres hos Infuſionsdyrene og hes Skimmel—-⸗ 
arterne: Skaberen opnaaer et og ſamme Maal lige til ited et, og giennem 

megen Detail og mange Omvcie, 
Hos Begger⸗Snurreren 5), der figner en Kriſtal⸗ opfhldt — 

"med ſortladne Prikker, bagtil afrundet; og fortil afhugget, og hos hvillken 
Snuurrehiulets Haat undertiden ſamler fig i tvende Knipper, hverve til fir mods 
i fatte Side, og bfinfer ind ad, har jeg ned imod Bunden ikke ſielden fundet 
| 4 til 5 ſpheeriſke Afgs deres Frindhed, Beliggende og Mæhgd: hos andre 

| >f famme: Art, tillod mig iffe at tvivle paa, at de jo vare virkelige JEg. Hos 

| Puppe⸗ Aflangeren 2) ere Xggene hyppigere, men om denne ſiden. WRgge— 
ok ſynes jeg at have feet hos Torne⸗Snurreren k) og bos Fatte: — 

ren At hos Krukke⸗Hoirvleren n) et jeg vig paa det, | 

1 re — DE bene 

| k e) Millers kleine Natur biæ. Sdrift. 1 I %. f. 13. 
f) Volvøx Verm. pars I, p. 28. 

9) Volv, globator f. ft, f. 32. 
i h) Voiticella crateriformis, f. ſt. ſ. tor. 

7" 3). Paramæcium Aurelia, f. ft. ſ. 54. 
—… ky Vort, (eura. f. ft. f. 109 : 
14) Vort. Felis, f. ft. f. vie mafia. f. ft. f 102. denne ſees Tab. 1, f. IV, 2, b, c. 
m) Brachionus urceolaris, f. ſt. ſ. 151. . 
"Are Saml, Ed, — 

| 

] 
VA! 
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Denne er almindelig i ſtagende Søer og Gadekicer, og er meget ſtorte 
end de andre, thi den fees af det blotte Øie, fom en bevæglig hvid Prik. 

Om Foraaret har jeg fundet i dens kriſtalklare Legeme trende frore mørke Kugler, 
ſom Dyret fEiod ud fra fig, ligeſom jeg ofte har feer, at Cenoierne med Magt 

have uddrevet deres Æg, hele Wggeſtokken og de levende Unger, naar de mær 
fede at Vandet manglede, og deres eget Livs Tilfættelfe var uundgaaelig, Qu 
Hoſten fane jeg, at de morke Kugler vare blevne forte, og onigione med en klar 
Hinde, og at de fadde i en Triangel uden om Dyrets Hales ofte traf jeg les 
vende Unger, i Stedet for diffe Wg, at vedhunge Moderens Hale. 59 

[erne vare for ſtore til at anſees for enkelte Wg, og jeg fandt ved Moderen 
mere, end tre Unger. Endog hos nogle traf jeg fra cen til fiorten Kugler, 
dog faaledes, at Tallet og Storrelſen var i modſat Forhold , nemlig: wange al 

hvis de vare ſmaa, og faa, hvis de vare fore. Å 
J den uſynlige Verden grændfer et Vidunder til der ode , og medes Ø 

ved hvert Skridt: at fee et Individuum fortplante fig ved Eg, ved levende å 
Unger, og ved fit Legems Deeling tillige er det ikke noget beſonderligt? Mats 

Derne have viift mig, at Naturen veed at udføre trende faa forfficflige For 

retninger, ſom at læge Saar, at frembringe et nyt Hoved og at avle et Dyre 
i cen og ſamme Ting og paa eengang. Naſe-Snurreren 72) viſer mig Mage | 
til dette, — kan paa engang —— ſi ved ſin — re tele og 3 | 

mange ufsbanfige Biler og — SON Wren at man fand fer ll 

Valget, føler Sprogenes Armod og Udtrykkenes Soaghed. Jeg vil vove af | 
giere en Tegning af et ſaadant Hiekaſt, fFiont den ved Detail og uden Tingene 
Besægelfe vil tabet meget af fin Styrke. 4 

Man foreſtille fig et klar chlindriſf Legeme, fortil en kledelformig Aab⸗ I 

ning, i Midten en fremragende Spidfe, paa Bredden bevægelige Øiehaari I 
Den haſtigſte Hiuldreining. Dette foraarfager i Draaben en Spilling, lig So— 

lens — paa Vandet, og —— alt det, ſom er i Narheden, indfly⸗ 
| der | 

AS Vort, | paa Tab. 5 * III, 2, b, ſees den i tvende —— 
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der i den gabne Kiedel og atter farer ud af ſamme. Midt paa Cylinderen -til 
hoeire og venſtre ſees tvende fpillende Haarbuffe, ſom atter er en Virkning af 

en paa det Sted hiuldreiende Haarkreds, hvis Haar formedelſt dens Haſtighed 
ikke merkes uden i Sidekanterne. Imellem denne midterſte Haarkreds og Dy— 

rets Fore og Bagende ſkimtes endnu paa hvert Sted paa Sidefanterne tvende 

"mindre Buſke, og oven paa Kroppen tvende klare Tverlinier lig ydende Bakke. 
| Dette Billede frembringes ved Hiehaareues langſommere Dreining. Altſaa 
| fire Haarkredſe, hvoraf de forreſte og midterſte have de længfte Haar. Alle 
| fire bevæge fig paa eengang tillige eller forfFielligen, og hver Kreds fan bevæge 
ſig haftig eller langſom, enkelt, — eller alle Haar efter Behag, ja give 
Haarene en forfFiellig Tykkelſe 0). J de tvende Afdeelinger, ſom den mid: 
| terfte Haarkreds gier, ſees levende Unger 6), ſom inde i Moderen ere i fuld 
Bevægelfe, J det Hieblik jeg fod min Maler fee dette Skueſpil, fødte Mo⸗ 

deren diffe Unger til Verden. Levende Unger i et Dyr, ſom fortplanter fig 
ved Deeling, er atter et nyt Phænomen, fom i veres fnlige Batch ikke har 
noget fligt. . 

| Jeg har pan et andet Sted viift, at Noiderne, ſom ſtaae paa dennes 
Graoendſer, fortplante fig paa tvers, og at de paa eengang ere frugtfommelige 
"| med 3 til 4 vedhængende Foftere af forffiellig Alder, og at diffe atter, førend 
) de ſkilles fra Moderen, blive Mødre, men alle diſſe Foſtere ere Deele af Mos 
derens Stræfning, hvori de udvikles, og hvoraf de medtage en Deel, ſom 
Maturen igien erſtatter Moderen. Naſe-Snurreren derimod har Fortplan⸗ 

celſen paa tvers tilfælles med Naiderne og mange af den uſynlige Verden, men 
"føder desuden levende Unger inden fra ud af fig, ſom ſyntes at være de ſtore 

Ddors Fortrin, har undertiden JEg i fig ſom de mindre Dyr p), og bar alde⸗ 
les for ſig at paa eengang føde dem af fit Legems øvre og nedre Part. 
bl igen DON 00 Naar 

09) Det fortisner at anmerkes hvorledes en og ſamme Tings forfficllige Stsrrelſe og 
Bevegelſe afmaler i Hiet ſorſtiellige Billeder, og letteligen kan foraarſage falſke 
Syner hos den utaalmodige og haſtig dommende. Diſſe MHiehaar foreſtille Bor— 
fter, Pigger, Buſte, Solens ſpillende Straaler, ſagte — Panoe eg 

en Maanering. 
p) Cab. 1, f. IV, 4. 

I) f. ft. hb. 
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Naar man nu betragter, at hver Haarkreds har en vilkaarlig Gurtig eller 
langſom Hiuldreining: at diffe hos nogle Naſe⸗Snurrere ere fire; at Ungerne 
i Moderen tillige ere i Bevægelfe: at Dyret ſoommer med megen Jilfærdig:s 

hed til heire og venfire, væltende og tumlende frem og tilbage i alle muelige 

Vendinger, og at dette er en Skabning, mindre, end det mindſte Soelgran, 
mon det iffe være nof, uden at tænfe paa de Fiedre, ſom behøves til at — 

diſſe Hiul i Bevagelſe: paa de Grunde, ſom beſtemme deres haftige og mong⸗ 

foldige Foranderligheder, mon det ikke være nok til at blende det aranfeenfte 
Øie, og til at fløve den ſkarpſindigſte Hierne. Eſfter fort Tid fFille de — nl 
fom havde Haarkredſe 7;, fig fra Moderen, for at leve i Frihed, og felv at 

blive Mødre, Saaledes fortplante Næeſe-Snurrerne fig baade ved Dee 
ling, ved levende Fofter, og ved et levende Fofter i den Unge, fom den ved 

endeel af fin Krops Forliis affærtter uden. felv at omfommes og denne mangel 9 
artede Fortolantelſe underſtottes ikke (ſaavidt endnu vides) af noget ———— mi 

tende Sperma eller ved nogen Parring. 4 
De ſtilkede Snurrere fortplante ſig fornemmeligen ved Deling Ål DN 

Denne fÉeer paa mere cen Maade; jeg vil allene anføre den, ſom jeg har i agt. d 

taget ved —— Snurreren Sy forbi: den viger fra de allerede befiendtel i 

SA 

fiaaende Bie Dets ——— ſkeer ſaaledes: en enkelt Snurrer, ſo | 
beſtaaer af en lang, lige ſmal Stilk, hvis eene Ende er befat med et beggerfor 

mig Legeme, hefter fig med den anden i fin Frihed til ethvert i Veien liggende "| 
Formaal, hos Naturforſkeren helft paa Glaſſets Vægge, Af dens Legeme, | 

"eller ved Grunden af ſamme udſpire 8 ligeſaadanne Beggere, fremffnde paa "| 
deres Stile, og inden faa Timer ſtage opreifte paa dem, og vife deres Haar⸗ 
hiul i fuld Dreining. J fort Tid deele atter hvert af diffe 3 Beggere fig i nye, 
ſom efterhaanden opreiſes paa Stilke, og dige unfødte give igien nye Udſkud 
af fig. Diſſe Stilke hefte ved deres Modres ligeſom deres ved Oldemoderens | 
eller den førfte Stamme, 41 

Saa 

Tab. 1, £ iv, c. 

Vort. racemofa, f. ſt. ſ. 128. — Tab. F V, 23, 9 
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Saa befønderligt dette end er, fan det dog ikke fan ſardeles ſtandſe os, 
da det har faa megen Overeenſtemmelſe med det vi, fFiønt i det ſtorre, dagli⸗ 
gen fee i Vaxtriget. Stilkene af forſte og anden Afkom og faa fremdeles til 

tage i Lengde i' Forhold til deres Alder, ligeſom Greene paa Træer, men 

Oldemoderens Stilk, ſom har miſtet fit enkelte Begger, er bleven alles Stamme 
og bærer dem alle, beholder fin førfe Længde, Efter nogen Tid bliver man En 
vaer, at nogle Greene have tabt deres fpillende Beggere, og endeligen, at alle 
Begger ere forfoundne, og da fees Stammen med dens Greene faa nøgen fom 
et Træ, "Der mod Vinteren har: ladet fine Frugter og Blade falde. Tif ſamme 

DTid findes Bandet opfyldt med omkring fværmende ſtilkede Snurrere, der føge 
Steder at fæfte fig paa for at avle nye Kolonier; jeg faae og ſtrax derefter Gioſ⸗ 

| fer invendigen mangeſteds befat med diſſe Stamm-Modre, der ligefom hine 
deelede fig i blomſtrende Unger. Det, ſom meeſt fatte mig i Forundring, var 

| følgende uventede Bemarkelſe: efter 5 eller 6 Dages Forløb faae jeg, at det 
Tafløvede Trees Stilfe havde ſtudt nye Beggere, og at den gamle Stamme og 
Sreene vare i fuld Blomſter. Endſkiont jeg i Ferſtningen iffe vilde troe, at 
Jet var det nyligen aflevede Træ, kunde jeg dog ikke vel bedrages, thi det 
Merke, fom jeg havde fat ved den Klaſe-Snurrer, paa hvilfen hele Bemar⸗ 

elſen var ſkeet, viifte, at der var: den ſamme og ikke nogen ny Kolonie, des—⸗ 

É iden føgte jeg forgieves paa hele Glaſſets invendige Væg uden at finde noget . 

træ, ſom fattedes fine Beggere. 
Altſag en ny Lighed mellem Dne: og Vaxtriget, thi ligefom nine 

i abe de gamle Blomſter, Frugt og Blade, og ſotte nye, ſaoledes løsne fig de 
E amle Beggere eller enkelte Snurrere fra deres Stilke, og fra diſſe udſkyde igien 
mes eller, ligeſom det affaldne Freforn ſpirer i Jorden, eller ſom hos de 

å — Planter allerede paa Stammen, ſaaledes udvoxe endog paa de 

fModerſtammen fremffudte Beggere nyre, ſom losſlide fig, fare omfring i 
"Bandet og fætte nye Kolonier, dog med den ſtore Forſkiel, at Klaſe-Snur— 

gren har et dyriſk Liv, fine Deeles vilkaarlige og henſigten de | ty og 
Fremfart fra et Sted til andet, 

Den forekommer faaledes i en dobbelt Tilſtand, enten enkelt og eene eller 
mmenſat af fine paohangende Børn til i tredie Led. J forſte Tilfælde ſpom⸗ 

"her r den Mer ing ligefom de andre ftilfede Snurrere, hefter fig for nogle Øie: 

hak FÅ "3 blik 
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blik hiſt og her, indtil den foler fin Fortplantelſes Drive, da den faſthefter fg 

engang for alle for i en brillar< Rulle at opfylde fin Tilværelfes ſtore Hiemed. 

Hvad er Digternes ynkvcerdigen i Greene udvorende e Daphnié mod en i mun ⸗ 
tre organiſke Voſener udfpirende Klaſeſnurrer. J det andet Tilfælde træk 
ker ſig en enkelt Green med ſine Stilke tilbage, eller flere klaſeviis, eller alle 

paa engang og i Haft ned til Spidfen af deres Stamme, og igien udftræfte fig 

i et Hieblik, og udbrede fig i lange, lidet hængende, Perleſſore. Stammen felv- | 
bliver beſtandigen udſtrakt uden at træffe fig tilbage, | 

Sfælfnuvreren Z). fortplanter fig ved Knoppe. Den ligner meget 

Klaſeſnurreren, men baade Stammen og Greenene ere flive og beie fig 
iffe tilbage; begge ere beſatte med ſmag klare Skigl. Hr. Trembley, og 
Leeuvenhoek længe for ham i et Brev til Chucſyrſten af Pfalz 27); (hvile 

fet Hr. Trembley og hans Ben Hr. Bonnet, der i forfiellige Skrifter 

igientage dette Særfyn, ſynes at have overſeet) vil have bemarket, at dife 

Sfæl falde af og frembringe unge Skelſnurrere. Saaledes ligne de min 

Sfælpolyp v), hvis Unger tydeligen fees i de om Stilken klaſeviis hængende 
og affaldende fFiællignende Æg. 

Bi fiende det i vores ſynlige Verden til alſlags Fortplantelſe og Frems 
avl almindeligen nødvendige Middel af tvende Kions Forbindelfe, Vi veed, 

at hvor og naar denne hindres, de enkelte Vaſeners Tilblivelfe formindſkes, 

Og, naar den aldeles mangler, Arternes Tilverelſe opherer. Nogle, men 

yderligen faa, ſynes herfra at være privilegerede, ſaaſom Bladlufen⸗ og Nai⸗ 
Derne, men hine ere det ikkun for en Tid, thi de udflæffe ogſaa, ſtient mere R 
fielden, vingede Hanner, ſom i cen Parring befrugte Moderen og hendes tile 

kommende Dottre i femte Led, og hos Naiderne gior Fortplantelfen ved deres — I 
Legemers frivillige Deeling Kionnet og dets Forbindelſe med hinanden mindre. 
nødvendigt, ffiønt den hos nogle faa fundne Kuglemaſſe og et hos andre ligeſaa 
ſielden opſvolmede x) neppe lader tvivle om, at jo diſſe ere modne P 

| Hanner J 

t) Vorticella anaftatica, Verm. 139. 
4) Epift, arcan. nat. 96. 
v) Danm. og Norges Dyrhiſtorie, 1 B. ſ. II, t. IV. 
x) vin Wuͤrmern, f. — 
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Hanner og hine æglæggende Unger, og at Parringen her ligeſom hos Bladlu— 
ſene bliver efter et beſtemt Mellemrom nodvendig til en une Datring: der kan 
fætte den ſti lleſtagende Fremavl i friſk Gang. 
Om og Parringen har Sted i den uſynlige Verden hos de for det 

blotte Øie umærfelige Dyrarter, er det flore og naſgiorte Sporsmaal blant 
de faa Naturforſkere, ſom have havt Taalmodighed nok til at befatte fig med 

diffe ſnaa Skabninger. Deres ovenanførte mangeſlags Fortplantelſesmaader 
ſynes at gigre den unødvendig; dog kunde det ikke feile, at de, ſom holde Hiet 
til en Linfe, der forførrer mange tufinde gange, blant fore Svcermer af ens 

kelte Dyr jo ogſaa maatte bemærfe nogle fan, ſom hængte ſammen eller fon 
* ſyntes at. beſtage af tvende y). Man kiendte ikke nogen anden Aarſag til 

tvende Bæfeners noie Foreening end Parring eller Fodſel, og, da man hev 
ſaae dem at.være lige ſtore, var Parringen rigtig. Ikkun et ſterkt og utrættes 

Tigt Øie: en ufravendt Opmerkſomhed paa et blant mange omſoemmende Dyr: 
en øvet Behændighed at bringe ved hver Dyrets Fart til alle Kanter den Egn 
af Draaben under Hiepunkten, hvor det i et Hieblik opholder fig, og endeligen 
den Lykke, at det ikke ſkyoler fig under et paa Strøget flydende Stovgran, 

funde formane Naturforſkeren til at mistanke dette Samqvem, og ders Forfol⸗ 
gelfe fra en vaerbleven Spræfte til Adſkillelſens Fuldbyrdelſe, kunde allene overs 

tyde ham om, at det hos de fleſte var en Fortplantel fe ved Deeling. 
Dette Særfon blev, fordi det var ufædv anligere, og ſyntes mere 

ſimpelt, ligeſaa intereſſerende, ſom Parringen, men mere troværdigt, fordi 
man erindrede fig Polypens Deeling, lignede Infuſionsdyrene, ffiont med 

Uret, ved denne, og havde ont ved at tiltroe faa ſmaag Skabninger en faa mang⸗ 

foldig Foranſtaltning af Organer, ſom tvende Kien udfordre. — Men, mon 
en Fortplantelfe ved Deeling behøver mindre? ev det lettere at give et Hales | 
ſtykke en Fordeel med Hoved og et Forſtykke en Bagdeel med Hale, end at af; 

lede et beelt tredie — tvendes Parring? Sandt nok er det, at hvad Mikrogra⸗ 
— URE — 

9) Man treffer oq ſom beſtage af flere, men diſſe have enten — ſamlet fig til. en 
Did, og tet vilfaarlig Cal, fom Monaderne, nogle Strakkere og nogle S nur; 

vere, ellev ere fra deres forſte Tilblivelfe uden Forandring, og i deres Væfen Kugler - 
ſamlinger, ſom Bryſthißrneren og Druevalteren. 
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pherne hidtil have anſeet for Parring, neppe har været andet end Fortplantelſe 

ved Deeling 2), dog tør jeg, i hvor nøje jeg hos mange har fulgt denne Dee 

ling, og hvor meget jeg har paaftaaet, at de hidtil angivne Parringer ikke vare 

andet end blette Declinger, ikke nægte Infuſionsdyrene i Almindelighed alPar: 

ring. Jeg havde i fær hos Puppeaflangeren og Losſpilleren feet og an= 
mærfet ſaadanne Syner 4), ſom jeg ikke funde forflave for Virkninger af Dee 

ling, og derfor blant Beviſerne for Infuſionsdyrenes Dyrrettighed anført 
nogles (ſkient meget faas) upaatvivlelige Parring. RE. 

Dette tildrog mig en ikke grundet Crindring af den berømte Staliener, > 

Abbe Roffredi, men denne ligner en anden af ſamme brave Maturforffer, og 
vil have lige Udfald. Jeg vil førft anføre denne anden, fordi den foranledi⸗ | 

ges ved et mikroſkopiſk Dyrs utvetydige Parring, ſom Hr. Roffredi omfænde ” 
ligen beſkriver, og derved, fFieut Gan, for at være den førfte, der har i agt taget en 
virfelig Parring, ſtreber at giøre min Gørning om nogle fans Parring tvivl⸗ 

ſom, mod fin Henſigt beviſer dens Rigtighed, og fiden vil jeg beſtyrke Ynfufions- 

Dyrenes Parring mod en anden flor Waturforffer med Exempler. Je ne 
ſaurois douter, figer han i fin grundige, men vidtløftige Afhandling om 

Aalſtrækkeren 6), que M. Muller n'ait vu Panimal, dont il sagit, 
qu'il wait de plus obfervé la partie, que je viens de decrire, & I 
qu'il wait confideré tout cet appareil, que "comme une petite | 
portion du fourreau de Panimal, dont, ſelon cet Obſervateur, 
il fe depouille, comme font les ferpens & les autres inſectes. 
On pourroit donc foupconner que dans le fønd je mai vu, que 
quelques petits debris cu fourreau de Panimal; fur quoi mare- 
marque fera fort courte. Rien de plus facile, que de prendre 
le change dans ces fortes &obfervations, fur tout lorfquen ne | 
cherche pas å eclaircir les doutes. Exuvias, dit-il, uti ſerpen 
tes & plura inſectorum exuere fufpicor. — BAM 

— ke ANES j ; —— Hr. 

2) Derfor fagde jeq i min Hiff. Vermium 1, p, rå. Hujus partitionis ignorantiæ — 
debentur ſpectacula coitus & cohæſionum, quotquot prædicâre a Leeuvenbokies 
ad experientiſſimum Mriſberg infufiorum commentatores. 

4) Verm 1, P. 56& 37 — Si 
6) Rozier obferv, fur la phyf, 1775» Vol, 5, p. 215. — — I 
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Hr. Roffredi bar ikke noie nok lagt Marke til det umiddelbar paafol⸗ 

gende: individua enim, quorum antica & poftica pars pellicula 
proſtante hyalina, vaginulam ſimulante, obfita erat, obſervavi. 
"Hvo Éan i diſſe Ord finde noget tvetydigt eller nogen Tvivl, ſom behever at ops 

Anfes! hvad andet end en alt for flygtig Læsning og en ved fin Opdagelfe af 

Aaleſtrokkerens Hankion forraſket Eftertanke fan af diſſe Ord uddrage, at 

jeg har anſeet Hankionnets Avleredſkab for et lille Stykke af den afs. 
ſtudte Gam. Mit ene Udtryk, at den forrefte Deel ogfaa har en ſaadan frem: 
ſtaaende klar Ham, fFulle ellers fave været nok til at til intetgigre denne Beſkyld— 
nings førfte Tanke. Dog Hr. Roffredi bar fiden efter felv ſeet, at Aaleſtrek⸗ 

keren, ſaaledes ſom jeg beretter, fFifter fin Hud, og ladet mig (Fee Ret i en 
ſeenere Afhandling c). EndfFiont jeg ikke endnu har feer Hanlemmet hos Aale⸗ 

ſtrækkerne, hvor utallige mig end ere forekomne, er det dog faa langt fra, at 
jeg vil nægte dets Tilværelfe, eller omvendt troe, at Hr. Roffredi har antaget 

et Etykke af Halens gamle Hud for Hanlemmets Tilbehor, at jeg meget mere 
Fan beftyrfe denne Bemarknings ſandſynlige Rigtighed med andre aaleartede Ove 
mes tydelige Hanlem; jeg har feet det hos den fieldne Trichuride 4) i Mens 

neſket, og ladet det aftegne hos Strandhatteormen e), og hos en ubekiendt 
Haſteorm ). 

| Naar man finder Han: og Hunlemmer hos Dyr og Planter, fan man 
Aikke tvivle om, at de jo parre fig, thi om end begge ere i cen Perſon forhaau⸗ 
"den ſom hos mange Tvetuller, fiender man dog neppe med Vished noget Dyr, 
fom til at |rembringe fin Lige er i ig ſelv nok, naar man undta⸗ åer Fortplantelſen 

ved 

"Ud: Rozier obferv. — Vol. 7 p. 383. J'ai reconnu par la lite. que. le 
bupcon de M Muller næétoit pas feulement ben fondé, mais que de plus 

on pouvoit le" farre peſſer en fait, puisque depuis il m'eſt arrivé plufieurs 
fois de voir des anguilles fe depouiller de leur fourreau fous mes yeux, 

— Endog flere Infufionsdyr, ſom Hvirvlerne, den. lille Biørn og andre Gave 
for mir Die aflagt deres gamle Hud. . | 

d) Naturf. 12. ft. f, 182. 
ce) Danmarks og Norges Dyrhiſtorie, I 9. f..163, t, XXXVIII, f. 11. 
FJ Strongylus equinus, Tegninger til den d. og n. Dyrh. 1. 42. Hannens Hale 

ev forfeer med en Mangde af de beſonderligſte Organer. 

Mye San. I. B. & É 
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ved Knopper, Afleggere og Deeling, der dog trænge til Forfriffning ved en 
formelig Parring, Endog hvor man iffe feer diffe. Lemmer, har man Grund 
at flutte til Kionnets Forffiellighed og en deraf flydende Parring, naar man 

hos en og ſamme Arts enkelte finder Forſkiel i de indvortes Organer, JEg hos 
nogle og ikke hos andre, faaledes ſom det er mødt mig hos Kratſerne C)og ens Ej 

deel andre Ormearter. Ci heller fan man nægte, at tvende Dyrs Foreening 
er en Parring, fordi man iffe fan angive fvilfer er Hannen og hvilfet Hunnen, 

fiden endog hvert for fig fan være baade Han og Hun, faa lidet fom man fan | 
paaftane, at tvende Dyrs Sammenhæng er en virfelig Parring, Heri maa 
man hos de Dyr, ſom fortplante fig ved Deeling, være faa meget mere vares — | 

ſom, ſom Adſkillelſen fFeer langſomt og et Dyr følgeligen i nogen Tid har An⸗ 

feelfe af tvende; man maa derfor være neie befiende med Dyrets Deelingse — | 
maade for at funne udfige hvilfen Sammenhæng er den fande Parring. Og Å || 
da denne efter min egen Paaſtand er fielden og formedelſt Fortvlantelfen ved 

Deeling ofte underfaftet Tvetydighed, faa paaligger det 'mig, faa" meget mere 

nøie at beſtemme de Arter, hos hvilfe jeg troer at have feet en virkelig Parring, 
og af angive de Grunde, fom ftadfæfte den. SÅ 

Y min Hiftoria Vermium har jeg tillagt Kosſpilleren og Pupper 
aflangeren en ſaadan Parring, og efter fammes Udgave er jeg hos den ſidſte 
end mere bleven overbeviift derom, og desuden har jeg i agt taget den hos nogle 

andre Arter. Men, førend jeg befatter mig med dens Bejffrivelfe, maa jeg er 

indre, at ligeſom Jufufionsdyrene deele fig baade paa langs og paa tvers, ſkeer Å 
Parringen ogfaa hos nogle med jevnſides og hos andre med efter en lige Linie i 
liggånde Kroppe. Derfor kan en Deeling lætteligen anſees for en Parring og 
en Parring for en Deeling, naar man ikke bliver enhver vaer i fin førfe Be 
——— eller noie —— de ved Parringen ——— — thi i begge 

ile 

ER 152. — SVT Og den — — ak er fuld KE 
—— ſmaa gg; denne Kratſer hav i ſin Forende tvende indvendigen nedhen⸗ 
gende nydelige Bendeler, ſom Hr. D. Sieſere i Hamborg i et Brev til: mig 
førft har anmærfet; de tiene i mine Tanker til at tilbage træffe Ormens Snude, 
ubok de i min Dorhiſtories 1ſte Bind anmerkede Strange hos 
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Ditfalde foomme de paagieldenide omfring i i Droaben, dog med ſtorre Munter⸗ 

hed i Parringen. Det ſikkerſte Sfiælnemærfe mellem fig jevnſides parrende og 
ſig deelende Dyr ſynes at burde findes i de førftes Dreihed eller Bredhed, og 

i de ſidſtes Smalhed, da diffe, hvoraf et bliver tvende maa være ſmallere end 
; hine, der ere tvende udeelte hele; men ber møder et et nyt Syn, ſom inds 
ſtreenker dette Merkes Almindelighed, da jeg har bemeerket, at nogle Ynfus 

ſionsdyr parre fig, førend de ere fuldverne, og ilke deele fig, førend de have 
opnaaet deres ſtorſte og fulde Vayxt. 

Eosſpilleren h) hører blant de meget ſmaa Jufuſtonedyr, og morkes 
ift i de Glas ſtagende Bande førend efter nogle Ugers Forløb. Den ligner 
ved førfte Oiekoſt den Cenoteflegt, ſom jeg har faldet Lynceus, har et 
krumt Nob og Haar under Nabbet, er for oven afrundet og for neden afffaas 

ret ligeſom nævnte Cenøier, men ſkiller fig fra dem deri, at den er nogle tu⸗ 
finde gange mindre og fees ikke med der blotte Hie. Daa den ene Flade er den 

Tider ophævet, paa den anden udhulet: for neden mod Rygen bugtet og mod 
Bugen befat med fan Borſter, fom Dyrt efter Behag fan ffiule og 
fremſtrekke. J Dens klare Krop fees er klart Nør, fom fra den Winkel, ſom 

Mæbbet giør, beier fig ned til de midterſte Indvolde, der tillige med Roret 

hyppigen bevæges. Mod den fremmerfte Rand fees et andet Røv paa langs; 

Dette er ikke ſielden opfylde med en blagagtig Vedſfte. Den ligger gierne med 

dens ophævede Flade paa Bunden af Draaben, og fremſtyder fig i en lige Li⸗ 
nie faa langt ſom dets Krops tredobbelte Lengde , Men viger ſtrax med nogen 

Heftighed lidet tilbage, Nogle traf jeg fammenhængende paa denne Maade: | 
Kroppens nedre eller brede aſſtaarne Kant vendte mod hverandre og hængte fam: | 
men med nogle udſtrakte Redffaber,, thi Kanterne, ſom iffe vedrørte hinans 

den, havde et Mellemrom mellem ſig. Hoͤvederne med. Mæbbene vendte til de 
modfåtte Sider, og laae fænaft fra hverandre. J denne Stilling bevægede de 

fig af og til ikkun lidet, og —— ikke ad, da Draaben uddunſtede og Døden 
me nn 

O&É a ——— % 

6) Trichoda Lynceus, Verm, I, Tab. 3, f. VI, a, b, 
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J mit ovenmeldte latinſke Skrift anfaae jeg denne Foreening for en 
Parring, hvorved Ar. Roffredi finder for godt at giøre folgende Anmaerkning: 
M. Muller ecrit dans få prefare p. 7 quid, quod coitum paucis- 
ſimorum haud dubium. Je ne vois dans le corps de louvrage 
qu'un ſeul endroit, auquel fon affertion puiſſe fe rapporter, qui 
eft åla page 87, ou Paucteur parle de lanimalcule, qu'il appelle 
trichoda linceus. Men ban har overfeet det andet Sted f. 55 hvor jeg aks e 

. fører et Særfyn hos Puppeaflangeren, dog uden at vove ar beftemme det, 
fordi mig nokſom manglede Bemarkelſer, i diffe Ord: /æpe duo longitu- 
dinaliter (parallele) cohærentia offendi & tum figuram 7 D. 
Wrisbergii quodammodo veferebant, cohæfionem duodecim horas 
obfervavt, nec tarmen fulcus, quo uniebantur, uti clarifl. auctor 
videre arbitratus, in meis evanuit, quin potius margines utrius- 
que corporis laterales ſemper pellucerent, corporaque ſibi invi- 

- cem impofita, medio cohærentia, antice & poſtice diſtarent, 
plica laterali alterutrum in medio parumper involvente. . Om | 
Losſpillerens Parring havde jeg fagt: quæqam in copula deprehendi; | 
genitalia ſita ſunt in ſinu marginis infimi; hæc in conjunctione 
ultra corpus porrecta ſpatia inter utriusque corporis margines. 
vacua relinquunt, ipſaque animalcula in actu plagam oppofitarms. 
ſpectant; ne quidem imminente morte diflolvuntur. Her tilfeier 
Hr. Roffredi denne Erindring: Pobfervation, ce me femble, mieſt 
pas fuffifante, pour qu'on ait le droit de la confondre avec la 
confequence, que Pon en tire. Chacun de ces animalcules a-t- 

ø, 

illes deux fexes? For at bevife, at Bemarkelſen ikke var tilſtreekkelig, burde 
Sr. Roffredi have viift at den fan modtage nogen anden Forklaring, men i 
dets Sted fvørger han, om hvert af diffe Dyr er en Tvctulle? Sandſynligen ere 

de det, men om Kiennet var deelt imellem dem, frulde de derfor mindre kunne 
anſees for at være parrede, Vil han da ikke antage nogen Parring uden hvor | 

ban feer Fedfels og Avlelſes Organer? at opdage diſſe hos ſaa overmaade ſmaa 
Dyr er meget uventeligt. Hvorfor mon HAr. Roffredi i er Skrift, hvor fan 
bekiendtgier fin ſmukke Opdagelſe af Aaleftræffernes Parring, ſom han kalder J 

un fait juſqu'ici inconnu dans tous les animalcules microſcopi- J 
| — ques, 
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ques, * ſaa ont ved at antage det af mig anførte for en Parring ! har) jeg dog 

desuden aabenbarligen viiſt Kuglevandſpindelens x) og den mindſte Cy: 
clops [) Parringer, ſom næften ere mikroſkopiſfe. Men, faa blev hans Ops 
dagelfe iffe un fait juſqu'ici inconnu —. 

8 er det klart, at Losſpillerens Sammenhæng ikke fan have fin 
Grund i nogen Fortplantelfe ved Deeling paa tvers eller paa langs; thii forſte 

- Tilfælde maatte Ungens Hoved efter al Analogie nermeſt vedhænge Moderens 
Bagdeel, og i fidfte maatte begge Parter eller Dyr ligge jevnſides ved hverans 
Dre, Hoved ved Hoved og Hale ved Hale, men her ligger Hale mod Hule og 
Hovederne, hver i fin modſatte, hderſte Ende. Desuden havde hvert Dyr 

dets fuldvorne Slegtningers fædvanlige Storrelſe. Hvad andet fan det da. 

være end Parring og de Organer i Bagenderne, med hvilfe de vedhængte hver: 
"andre, deres Aple⸗ og Fedſelslemmer. Af det den enes Nab vendte til hoire 

og den andens til venſtre Side, er det troeligt, at de ſom Sneglene i den ſyn⸗ 

lige Verden, ere Tvetuller. Losſpilleren traf jeg i adſkillige ferſt Vands 
Infufioner, dog mindre almindeligen end det næftfølgende Dyr; den er ik til⸗ 
før af nogen Naturforſker blever bemarket. | 

Puppeaflangeren 7/2) ev et af de almindeligfte og ſiorſte Infuſi one vel i 
de forte Bande og fan ikke vel ungage de Naturelſkere, ſom finde Bebag i 

mikroſkopiſke Betragtninger, dog har man fugt os meget lidet om den. Hill 
er den førfte, ſom forteligen hav beſkrevet og aftegnet dette Dyr; Ehlis falder 
det Volvox Terebella; Hr. Wrisberg har og en Figur, og År. Baron 
von Gleichen har ———— aftegnet det under Navn af Pantoffelthier. 
Jeg har beholde det Hilliſte Slegtsnarn Paramæcium, af dets aflange Ge⸗ 

ftalt faldet det paa danſt Aflangeren, og af denne Arts —— Lighed med 

de Pupper, i hvilfe Fluer og andre Juſekter —— ſig Menn det trivielle 

Navn mr mee 

Den 

ki) Hydrach. —— J — — be globaror, 

) Cyclops minutus, Zool. d. prodr. 2409 

Mm) Tab. Il, f, VTS a — f. KEE 
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"4 

Den er, fom fagt, — paa ———— lidet ſammenirykt, meeſt mob 
den butte Forende, hoor den undertiden ſynes trekantet; bagtil er den noget 
trind, og Enden lidet tilſpidſet. Forfra indtil midt paa Kroppen fFimtes em 

Fure, ſom udgier dette Dyrs ſpecifiſfſe Karakter. Gemeenligen er det fan 

giennemſigtigt og hvide ſom Kriſtal, i ſer de mindre; nogle af de ftørre have 

et guult Skier, ſom nok hor fin Grund i en forſkiellig Fede. Invendigen 

er den opfyldt med Kugler af ulige Storrelſe: i nogle faa ſaaes tv:nde meget 

ſtore; om diffe allene vare Dyrets JEg, eller alle vare JEg af forffiellig Mo⸗ 
denhed, er vaniPeligt at afgiøre, da Bemarkelſer hos andre Ynfufionsdyr tale 
for begge Dele; maaffse de vare Foftere, fom vare nær ved at udklakkes (ec 

vende, Det er os iffe fremmed, at de mikroſkopiſfe Dyr til en Tid udlægge 
JEg, til en anden levende Unger. 

Ikke fielden treffer man tvende, ſom brint ved —— enten med | 

tvende Cider efter en Linie 72), eller Krop ved Krop i en jevnfides Stilling 0). 
Pan begge Mander pleie Yufufiousdorene, ſom faget, at deele fig i tvende; 

om begge diſſe eller een af ſamme eller aldeles ingen ogſaa hos Puppeaflat= 

geren figte til Fortplantelfe ved Desling, ellev den ene er en virfelig Parring, 

fortiener en neiere Underſogning. Bi vil forft betragte dem, fom i en udſtrakt 
Længde hænge een efter ders andens Ende. Diſſe begge tilſammentagne ere 

ikke ſtorre eller længere end cen fuldvoren og enkelt pb). Paa⸗oqte vi dem med 
Taalmodighed, ſee vi, at de iffun langſomt flytte fin fra et Sted til Det ans 

det og ofte ligne flille: at Sammenhangelſeslinien bliver mindre: at Fraſtan⸗ 

Den paa begge Sider tiltager: at de nu hænge ved hverandre allene i en Punkt, | 
og endeligen leslades. J denne Tilftand er det forrefte Dyrs Bagende, og 

det bagefte Dyrs Forende bredeſt, ſom det og bør være, fordi det enfelte Dyr | I 

ev i Midten bredere end audenfteds, og Begnudelfen til en Fure i der bagerſte 

Dyrs Forende mærfes allerede forend Adſkillelſen. Eſter ſamme udvorer dets 
Forende og det forreſtes Bagende i Moderens fædvanlige Geſtaͤlt og af et blive | 

tvende fuldkomne Dyr, Dat er altfag klart, at dette Gammenhæng ikke er 
i Asger BM 

2)- Tab. IE, £ VIE, Cs ; | BED 

0) f. f. d, e, f, —— j F 

P) I: ſt. 2, b. ; . 
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nogen Parring eller Lyſt og Leeg, Kamp og Strid, paa hvilfen Formeening 
man har kunnet falde og virkeligen er met , men Kroppens Deeling paa tvers 

til tvende Dyr. 
En ſaadan Deeling paa (vers in jeg mærket hos ikke faa andre In⸗ 

fuſſonsdyr; jeg maa allene herved erindre, at et tredie Dyrs Tilkomſt for ag. 

befordre Deelingen ev unaturlig, og maa ofte, hvor mange Dyr findes i cen 
Draabe, uden Henfigt forekomme, og at jeg aldrig har feet tvende eller flere 

at flyde fammen til et, fom de Her, Wrisberg og von Gleichen adſkillige gange 
vil have feet 9), men ofte, at afet er blever tvende, 

Roeſel troede, at Naidernes Sammenhæng, ſom jeg har beviiſt at 7) være 
en Fortplantelſe ved Tyerdeeling, havde fin Grund i et Fiendſkab, der giorde, at den 

ene Naide bed fig faft i den andens Hale, og Baron von Gleichen anſeer i hans 
ſmukke og vigtige Sfrift mikroſt opiſche Entdeckungen de Dyr, ſom næften have 
" fuldendt Deelingen ligeledes for Fiender, die ſich, wie ein Paar ſich verbiſſene 
Hunde, herum waͤlzen S), og demmer ikke bedre om nogle andre 7), ſom 
han anfører, der i mine Tanker ſynes at figte til en Parring, At ſaadant 
iffe fan gielde om vores i Deeling værende Puppeaflanger fees ved førfte Dies 
faft, da den i Foreeningsſtedet er bredere, end nogen af de enkeltes For: eller 

Bagende. Om det kan ſiges om de i Parring værende, vil vi herefter kunne 

| bedomme. Forbaanden haaber jeg at viſe, at de Dyr, ſom År. von let: 

chen anſeer for at være i Slagsmaal, eve —— ep deels at fortplante ſig 
ved Deeling, deels at parre fig. i 

” Rogle gange og hos nogle Infuſi onedprarter — jeg bemærket en Sprekke 
midt i Dyrets Bagende, og ſeet, at denne, Sprakke hav tiltaget giennem hele 

Fort indtil omme og. — ole vad langs i tvende —— ſaaledes, 
at 

— Dette ſees i vores — Figurer Tab. I, FB DEG ed abs TE f 
VII, Cc. og i Av. vom Øleichens Abh. ubev die Saamen und In fuſtons 

thiergen 00 og Fig. 15, 16, 17, dog neppe, ſom fan vil, 
at af 15 og 16 er bleven Fin 17, MeD heller Mk, at af 17 ev bleven 
16 og 15. å 

2) von Wuͤrmern, Tab, 1, f. 1—4. i : 
5) Witroftop. Endeck. fi got 48, f D 2, 0: 

0 2) ſammeſteds Gig. 6, 7, 10, 11. 
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at diſſe allene hængte ved hinanden i en Punkt med Forenden og endeligen Fil 
tes ad, ligeſom de og fees i Hr. von Gleichens 2den og .3die Figur og i vores II 
Figur c, d. Jeg faae begge Stykker førend Skilsmiſſen i deres heftige Bevæ- 

gelſer ſnart at giøre en ſpids Vinkel, ſnart at ſtrakke fig lige ud. i en Linie, og fort 
at kaſte fig korsviis over hinanden, ſom i hans 6te Figur, ikke, ſom fan figer, 
for at kempes, men for af et Dyr at blive tvende, faaledes fom jeg oven til 
har viiſt. Og viſer Forendens Sammenflydelſe uden nogen Mellemrand, ſaa⸗ 
ledes ſom i hans 2den Figur, at det ikke fan være tvende Dyr, ſom brydes, 

men maa være et Dyr, ſom er nar ved at fuldføre Deelingen og at blive tvende 

fom i hans tredie Figur. 

Endſkient Ar. von Gleichen i hans meiſommelige Skrift von den 

Saamen und Infuſionsthierchen ſ. 87, ct. 28, f. 8, 9 med megen Sandſyn⸗ 

lighed anfeer de tvende Dyrs Sammenhæng for en Parring, igienkalder han 
Det dog Fort derefter 24) ,… og holder det for en modvillig Kamp og Strid, fordi 

de ſoomme og vælte fig haftigere end ſedvanligen. Hvorfor dette heller ſfal 
ſkee af Fiendffab, ſom han foregiver, end af Spog eller Elſkov, inſeer jeg 
ikke. Ellers ſynes han at være bleven forledet til denne Formeening af Ellis, 

med hoem han troer, at en Deeling meget fielden finder Sted, og at den fovs 

aarſages af en Saarelſe, ſom det ene ftridende Dyr vedbringer det andet v). 
Jeg begriber ikke, hvorledes diffe tvende brave Mikrologer have kunnet vedblive 
en ſaadan Tanke, thi foruden at de, faa lidet fom jeg, nogenſinde have bivaa⸗ 

net en ſaadan Gaarelfe x), ſynes Infufionsdyrene ikke at have faadanne Or⸗ 
ganer, ſom kunne til veie bringe den, og, omend faa var, har man da no⸗ 

- gen Erfaring, at et Saar i Enden eller paa Siden har tiltaget tvers igiennem 
"Kroppen uden at udbrede fig til Siderne og deelt den i tvende fig efter fort Tid 
aldeles lignende og levende Kroppe? Og, maar de ere ſtridende Dyr, hvad ſtal | 
Da det traadformige være, fom i det Hieblit de adſkilles ſees at bave forbun⸗ 

u) Mikroſk. Entdedung. ſ. 98. 

v) Saam. und Infufnſionsthierch. ſ. 86. 

x) Bel er mig, dog ikke efre, forekommet et og andet In fuſtonsbyr, ſom ſyntes at ÅH 
være ——— eller afdide, men det var ſikkert ikke ſteet i nogen ders Slegt⸗ ' 
ninge. 

det 

— = i ai == = å 

BEES 



Puppeaflangere at hænge Krop mod Krop jevnſides ſammen, eller med 
Kroppenes Fordeele i den modſatte Fure at inſſutte hverandre y). Da de ſam⸗ 
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vet bem? Giør iffe dette, og det ene Dyrs mindre Geſtalt i hans 7, 10, 11 og 
15 Fiqur, af man ſnarere maa holde dem for tvende Kien i Parring. 

Men vi komme tilbage til vores. Puppeaflanger » hvis Sarſyner vil 
give diſſe Dyrs Parring den ſtorſte Sandſynlighed. Vi have feet tveudes 
Sammenhæng efter en Linie 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 at tilfvidfes og den bageſtes Fordeel at fuldføre den begyndte 
Fure, hvis jeg efter Adffillelfen havde kunnet følge dem; dog dette har jeg tys 
deligen feet paa ovenauforte Pærebugter og andre. Endnu oftere fees tvende 

menhengende ere mindre og klarere end nogle af deres i famme Draabe levende 
Sedſkende, funde man letteligen antage deres Kroppes Fraftand oven og neden. 
ſor en Begyndelſe til et Dyrs Deeling i fvende paa langs, men, naar man til 
i Tige ſeer mange enfelte af lige Størrelfe med hver af de fammenfeiede, og feer 

| 

| 

| 

"Bug og Bryſt ſaaledes indfluttede i hverandre, at Manden af den enes Krop 
ſkimtes giennem den andens, ſom ikke ſaaledes har Sted ved de fig paa langs 
deelende Dyr, da fan man ikke tvivle pad, at de jo ere tvende forenede Dyrs 
Jog, naar man aldrig mærker, at diffe tvende, ſom ellers i Deelingen, faftes 
"fra og-til hverandre, men flarligen ſeer, at forte Hienhaar, ſom paa de en; 
kelte fi elden og vanffeligen opdages, med megen Heftighed fville og flagre fauge - . 

paa begges. Kanter, hvad andet fan da denne Stilling og denne Glædens con⸗ 
vulſiviſke Virkning være, end Parringens Vellyſt, der lige ære yttrer fig i 
Draabens uſynlige Punkter og i Oceanens ſtolte Uhhrer. Sandeligen er den 
"Dog en til alle Organers Medvirkning verdigere Aarſag end Kamp og Strid, 
Maar de parrede faaledes med Munterhed have ſoemmet omfring i nogle Ti 
mer, lade de fig los fra hinanden. Aldrig faae jeg tredie Mand blande fig 

deri, eller anderledes end tilfældigen nærme fi ig til de forenede ; og ter, at 
fortſette ſin Kurs. 

EN 

— —— — —— — — 

sg 

| Kundſkab om de mifroffopiffe Dyrs Husholdning forſkoffes ikke ved mm 
| "gange af og til at fee giennem den Nine — Bytene findes ikke, naar 

man 
— id 

Nye Saml. I. B. — 
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man helſt onſker dem; treffer man et eller andet, farer det i'et Hieblik af Hie⸗ 
punkten, eller forgaaér "fnart ved Draabens hoftige Uddunſtningg. Mange 
gange i nogle Aar fandt jeg Puppeaflangeren, og ofte tilfaae jeg dens Wars. j 
ring. Et par gange traf jeg paa tvende, ſom ſyntes i Færd med at forlade 

Foreningen. De vare iffe mere fammenfeiede uden i cen Punkt, ſom ſnart | 
faaes at være i Furens Midte, ſnart op mod Forenden, og deres Kroppe vare 
ſnart jeonfides med hverandre, ſnart lade de forsviis over hverandre, endeligen 
løsnedes de; og hver ſoommede bort til fin Side. Denne haftig afverlende 
Stilling vil ved en leſelig Betragtning kunne anſees for en fiendtlig Kamp og 
Higen, men hvo fan troe den at være fligt, naar man feer dem at ſammen⸗ 
fænge i een Punkt eller og ſom forhen heelt igiennem og ikke paa forffiellige | 
Steder afverlend at ſammenſtede, elfer at Gare fig. Snarere funne det være | 

"Den fidfte Gammenhæng af en Deeling paa langs, mem da maatte denne være | 
begyndt tillige-i det deelte Dyrs For⸗ og 5 hvorpaa jeg nu intet ſi kkert 4 

Exempel erindrer. 
Jeg traf endnu et andet Par i ſamme Leeg og under — Stillin⸗ | 

ger; jeg bragte det under den ſtorſte Forftørrelfe, og fane, at et flimet Veſen 
ſammenholdte det i een Punkt oven for Kroppens Midte, at det giorde adſkil⸗ 
lige Bevagelſer og endeligen flap fra hverandre, Og dette Pan paffe fig til I 
Deelingen påa langs med nys nævnte Vilkaar, men da jeg iffe har fundet, at | 

Rogen Fortplantelfe ved Deeling har Sted uden ved de ſterre, ældere og fulde 
vorne Infuftonsdyr, og vi have feet, at den gaaer for fig hos Puppeaflan⸗ i 
geren paa tvers, faa vil denne Sammenføielfe endog af diſſe Grunde; blive en É 
formelig Porto. Meget fielden forekom mig en Puppeaflanger, ſom midte Å 

"paa havde en mellem Furens Kanter fremftaaende klar Vorte, der lignede år 
Hatteormens Fødfelsiem 2). Var det en Hun, ſom var. paa Nippet at bes å 

gynde, eller ſom nyligen havde ſluppet Parringen? hvilfet det end var, faa å 

bliver dette Organ ſandſynligen den flimede Deel, fom jeg ſage at være Sam» Ø 
menheeftningsmidlet mellem de tvende nys nævnte, Jeg fulgte dette Dyr med | 

mit Øie, indtil det ved — frk OL. omkom, og den ſremſtaagende 
Borte | 

z) ——— og Norges Dyrhiſtorie, Iſte Bind, f. 164, t XXXVIII, f. 3, 9 

REDE — 

tes É: * —— — ERE — — 
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Vorte blev hele Tiden fonlig. ” Dette Syn vil neppe lade nogen Tvivl. tilovers 
om Puppeaflangerens fande Parring. 
Endſkient denne Afhandling ev voxet over de ſadvanlige Grændfer, tør 

jeg dag haabe, at dens vigtige og vedvarende Nyheder fra eu fremmed og for 
Tidet kiendt Verden endnu paa faa Minuter vil vedligeholde det Kongelige Sal⸗ 
ſkabs Opmerkſomhed. Fire ny Dyr fral, fordi de beviſe Parringen, endnu 
i Korthed bekiendtgiores, og da vil vi flutte med det enes al Tanke — 
—* — 

Fladormſtrakkeren 4) ner ieke ſtelden i Ferſkvands Grefter og 
Damme, har et langſtrakt nedtrykt Legeme, Der er udfyldt med fmaa, gram 
Punkter, gaaer fortil nd i en fang, ſmal og lidet krummet klar Hals, og bli: 
ver i Bagenden lidet tilſpidſet. Halſen er bøielig og i ſamme fees et fiint 

Spiſeror. Engang traf jeg tvende fammenhængende med Bagenderne, 
ſaaledes at Forenderne eller de ſmalle Halfe lage fængft fra hinanden 6); i 
Denne Forfatning fremtraf den ene den anden langfomt i Vandet. Da hver 
var af lige Størrelfe med deres i ſamme Draabe uforcenet levende Sodſkende, 
faa funde det iffe vel være en næften fuldende Deeling paa langs; langt mins 
dre en Deeling paa tvers, thi i denne vende begges Forender til et og ſamme 
Hiorne og begges Bagender ligeledes til det modfatte efter cen Linie, og en 

Virkning af Fiendſkab funde det faa lidet være, ſom en lige Stilling er det hos 
"parrede one, Altſaa bliver neppe ninger anden Benfig gt tilovers end Par⸗ 
ringens · | 
Ert end mere ——— Eru end den af Mitrologerne ſielden ſeete Dee⸗ 
ling og Parring viifte mig famme Dyr en anden gang. Toende rørte hver⸗ 
andre med deres Halſes yderſte Ender og lage langt fra hinanden med de: 
ves Kropper c.) Halſenes yderſte Rand var tydeligen at fre, og derfor var 
det vel neppe en paa Nippet fuldendt Deeling paa langs, faa meget mindre 

fom jeg ikke har mærket en faadan hos nogen af dens Familie, … Maaſkee det 
Yar et —— til Parring; Bevngelfen var og her langſom. DERNE 
— LI 2 Glod⸗ 

— Vebel Fafciola, Verm. 1. Pe 48: Tab, H, f, VIII, 3, b; (så 
SØM RA DS 
LE) fn. å BER 



263 A. Om Infuſionsdyrenes Fortplantelſesmaader. 

Glodſpilleren 4) fremvifer tvende forfFiellige Foreenringer. J Vine 

ren 1777 og 1778 fandt jeg den ofte og overfledigen i Bandet blant Andema⸗ 
Den, men tiden efter ingenfinde, Den er et af de fiendeligfte Ynfufionsdye 

formedelf dens rodgule ildagtige Farve, der ev denne egen frem for alle mig 
bekiendte. Den er trind, ægagtig, fortil lidet ſpidſet, bagtil bur med et fore 

Hul, fom gaaer langt ind i den klare Krep; i denne fees nogle fmaa og flore 
Kugler; neden under fra Forenden til Bagenden fpiller en Rad Hienhaar, og. 
ikke langt fra den ſpidſe Forende fremſtaae mellem de ſpillende Haar tvende tvers 
opreifte Borſter, ſom kunne anfees for famlede Haar, men, da de ere lengere 
end Haarene, blive de maaffee fvende andre Redſkaber; ——— dde i en Lang — 
Fure, den man ikke uden Vanſkelighed fager at ſee. 

Diſſe Dyr forekomme undertiden fammenføiede, og det paa en dobbelt RH 

Maade, Nogle hænge ſammen efter een Linie e), andre efter foende 
eller jevnſides f). De ſidſte vendte Furen og de fpillende Haar mod hverans | 
dre, og vare i Midten foreenede ved en mellemliggende rød Hinde, men i begge 
Ender ftode de noget af fra hinanden, Saaledes foommede de omkring og bee | 
vægedes fom i fælles Favnetag. Hvad fan dette vel andet være, vil man ſige, 
end en Parring? jeg var ikke ugenegen til at troe det ſamme og af Puppe⸗ $% 
aflangerens overbeffrevne jevnſides Sammenføielfe, men den følgende Fors 
eenings noie Overveielſe gier det endda tvivlſom, vifer hvor vanſkeligen deter 
at giore fafte og uimodſigelige Slutninger, endog af vet og nøie ſeete Handlinger, 
og ſynes at giøre en Deeling paa langs, der t-fan Fald maatte ſkee fra begge 
Ender tillige, mere antagelig; men imod en Deeling ſtrider i fær de tvende Has 

der Spillehaar langs igennem Midten, hvoraf i en ſaadan Deeling ikkun J 
maatte fees en nye Had i Midten og den gamle i den udvendige Rand, dog, 
hvis Deelingen ſkeete igiennem Furen ſelo, da vilde — pan den eng SAGE 

udvoxende Spillehaar hæve denne Modſigelſe. 
Men vi komme til den anden Foreeningsmaade efter e en Linie, hvil: Fa, 

Ben, da Dyrene Feber ikke AIR i Parringen, eller een Arts enkelre 
ikke 

—— ignita. ad, U, f£ IX; 2, — 

ff. 2 Å i | 
f) f. f. b. 

— — SE * — 
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ike fan parres paa fe modfatte Maader ſom jeonſi des eller i en lige Linie, og - 
Mellemhinden iffe tillater med Baron von Gleichen at anfee den jevnfides for 
tyende Dyrs Glagsmaal, noder os til at antage den uys beſkrevne for en Fort: > . 

plantelfe ved Deeling paa langs. Om den nærværende efter cen Linie ev en 

virkelig Parring, ſom det af det følgende kunde formodes, eller blot en Fort⸗ 
plantelſe ved Deeling paa tvers, vover jeg endnu ikke at afgiøre tilfalde, Spids 

ſen ellev det ene Dyrs Forende hængte ved det andet Dyrs butte Bagende ſor⸗ 

medelſt et i det ſtore Hul inſtukket traadformigt Organ, der ſages igiennem det 
andet Dyrs flare Krop, og begge vare i lige lyſtig Bevægelfe, ſom hine jevns 
ſides. Jeg tilſaae dette Sammenhæng, indtil de ſkiltes ad, men blev efter 
Udfrillelfen intet Spor af det traadformige Organ var; var det maaſkee tik 
bagetrukket? dets virkelige ærværelfe inden for det forreſte Dyrs Aabning 

"vilde giore Parringen rigtig, hvis iffe den ovenmeldte jevnſides Foreening paa⸗ 

ſtod en vaerfom Dom, og oppvakte Onſket endnu nogle gange at fanne være Til⸗ 
fkuer ved dette ſpogende Alvor. 

Trugſpilleren g) findes i det falte Vand og har nogen Lighed me De 
Muslingſpilleren i det ferſte. Den er af fin kriſtalklare, ovale, noget nede 
trykte, og mod Overfladen fra Kanten indbøiede Skal fiendeligs den ligner 

- meget et Trug, og flyder ſom et ſaadant altid paa Ryggen; henimod Inbeinin⸗ 
gen i Skallens Dybde fees paa langs en mork, kornet Maͤſſe, ſom ev Dyrets 
egentlige Kropz af dennes Forende udhænge fire eller fem krumme Travler, 
ſom bevæge fig pan ſmaa Kugler, og fra Bagdelen fremftaae ligeſag mange ſtive 

Borſter; langs ned med Kroppens Forſi de eller og fees nedhængende ſpil⸗ 
lende Daae, dog ikke til al Tid. 

Af Denne Art treffer man undertiden tvende fammenhængende efter 

en Linie, og naar man noie betragter Foreeningsmaaden, fan man hverfen 
antage det for Kamp og Strid ellev for en Decling paa tvers. De hænge ſam⸗ 
men ſom tvende Hunde og ſynes ſaa forlegne ſom diſſe. Bagenderne ere ſam⸗ 

menfoiede, og den enes ſtive Berg fees at ligge paa den andens Bagdeel, og. 
begges Kroppe lige re denne Forfatning ſpille de ofte med de fine 

| GR ge | 3 Haar 

Trichoda Vanuus. Tab, II, f. x, 38, hb, 
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Haar langs ned ad Kroppens ——— og da falde de ſnareſt i Hiet. Dee⸗ 

ling paa tvers fan det ikke være, fordi i denne Handling den enes Forende altid 

hænger ved den andens Bagende, det er, begge Dyr vende efter en Linie til 

et og ſamme Himmelhierne; her derimod vende de, fFient og efter en Linie, 
modfat, det ene mod vefter og det andet mod — og til at ſteides ere de — 

for rolige og i en ubeqvyem Stilling. Må 
i Fargeſpilleren 4) er det —— Infuſionsdyr i det ſalte Band: od LÅ 

gemeenligen i ſtorſte Overflødighed. J hver Draabe ev ofte en heet Brimnel, 
og ikke fielden intet andet Dyrs den er ne: munter i det rene og i det meeſt fin 
Fende Band, Ved ferſte Hiekaſt ligner den aldeles Luusſpilleren i) i det al 

ferſke Wand, og man vil længe holde den for ſamme, men foruden nogle ans - rå 

dre Forffielsmærfer fan Luusſpilleren ikke leve i det ſalte Band, thi een Draabe 
dræber en Svarm. — 

Sekabningen er oval og giennemſkinnende; 6 udhulet og —— — 

buglerund. Den yderſte Hud eller Skallen er paa Ryggen og paa de mod Bu⸗ 
gen indbeiede Sider furet paa langs, og diſſe indflutte en Huuling, hvori ſees 

ſmaa blærede Indvolde. Fortil er den afrundet og forſynet med hængende Haar, LA 
bagtil fmallere med nogle udſtagende Berſter; førft imod Døden, naar Draa= 
ben ev uddunſtet, bliver man i Hulningen nogle frem og tilbage heftig ſpillende 

- forte Haar vaer. Den formerer fig meget Færk, i fær i det Strandvend, fom | 

ftaaer nogle Dage i et Værelfe, Blant den fore Mængde fandt jeg ved. aftes El 
igientagne Betragtninger nogle paa frende Maader fammenhængende. "DAR 

ER: Den almindeligfte er, at tvende fees foreenede efter en Linie, ges å i 

meenligen faaledes, "at den enes Fordeel hænger ved den andens Bags 

deel k); firlanere at Bagdeelene hænge ved hverandre og Fordeelene eller — 
Hovederne vende til modfatte Hioerner /) ſieldenſt og ikkun eengang fandt. jeg i 

i tvende jevnſides 2 med hverandre —— Den forſte tilkiendegiver ſande 
fonligen 

J 
— 

6) —— — Verm. hiſt. I, P 33. Tab, I, f. X I, a—f. iv ae ll al 

i) Trichoda Cimex. f. ft. f. 84. — 

k): Tab. FI, f. XL, LE i 
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AM. Om Infuſionsdyrenes Fortplantelſesmaader. nr RØRE 

ſynligen Fortplantelſen ved Deeling paa tvers ſaa at af et Dør bliver 
tvende, Den anden derimod kan ikke have ſamme Øiemed, thi foruden det, 
at det nye Dyrs Forende i alle Deelinger paa tvers vender mod ſamme Hiorne 
ſom Moderens eller det Gamles, maatte Moderens Hale her blive det ny Dyrs 
Hoved, og Moderens Midte dets og fin egen Hale, hoilket ſtrider mod al Cr 

faring, og Naturen maatte imod dens Sædvane udfere en og ſamme Hands 
" ling paa tvende modfatte Maader, hvorfor denne Foreening heller bliver en - 
Poaͤrring „ der aldeles ſtemmer overeens med den beſkrevne hos Trugſpilleren 
og Fladormſtrakkeren. Den tredie eller den jevnſides Sammenhang e 
vanſkeligere at forklare, da Draaben under Aftegningen- uddunſtede, og jeg 
derved. tabte Leiligheden at betragte dem indtil deres Fraffillelfe. — Deres En⸗ 

Der ftode fra hverandre, men de tilvendte Sidefanter lage et got Stykke over 

: PAA. langs, og da maatte denne have begynde i begge Ender tillige og Mels 

£ 

oerandee. - Bi have altfaa at vælge mellem en Fortplantelſe ved Deling 5 

lemliniernes tvende Kanter have i Haſt udvoret over hverandre, eller mellem 
"en venſkabelig Omarmelſe fra den ene Side af, der funde være et Forbud paa 

en paafølgende Parring. Ikkun engang, og hverken før eller fiden, traf jeg 

Fargeſpilleren i denne ſidſte Forfatning, og denne Sieldenhed maa unſkylde, 
at jeg for denne gang anfører en blot Formodning. 

| ,… Gaaledes troer jeg af de havde Særfuner at have faſtſat en upaatvivlelig 

"Parring — nogle Infuſionsdyr; den endelige Virkning af en ſaadan bar jeg 
" feet hos andre, nemlig Xglagning og levende Ungers Fodſel, men til hvad, i 
"Der gader (0 rv fig i det Mellemrum af Parring og Fodſel, tør vel intet menne⸗ 

fkeligt en Nyfigenhed formafte fig. Don gives der nogle, fFiønt yderſt 

fi eldne, Hieblik, i hvile Naturen oplofter for Den utrærteligen opmærffomme 

en Flig af det tykke Dakke, ſom ſkiuler dens Hemmeligheder, og da overval⸗ 

des han med Glæde og med Bavelſe ved Glandſen af Ska berens Derligbed, 
Et ſaadant Hieblik mødte mig ved Slutningen af Aaret 1781. 

—… Stogle ſmaa Dyr, fom ligne Fargeſpilleren paa en ſtor hvid og elae 

Blare nær, ſom ſtod ud fra Bryftet og en Deel af Bugen 2), vare mig nogle 
gange forefomne i det ſalte Band og i Selfrab med de nyligſt beſkrevne i tem— 

melig 

OM Tab. II, f. XI, be 
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melig Mængdes jeg var nær ved at anſee dem for en egen og forſkiellig Art. 
Endeligen traf jeg een, hvis Blære var mork og guulladen, og denne gav mig 
det gyſeligſte Syn: midt i dens freidige Svommen fprang dens hele Legeme lig 
en briftende Mine i hundrede Smul; Stumperne lage adſpredte; Glæren allene 
blev ubeffadiget og paa Stedet tilovers 9). Man foreftille fig min Forbauſelſe 
og lægge Marke til en paa Betragtninger faa frugtbar Handling, Dette maa 
jeg allene tilføie, at den forhen hvide og klare Blære nu viiftes at være den be. | 
frugtede Færgefvillerhuns uterus, fom efter Parringen var opſoolmet, ble 
ven ſynlig og ved fin Modenhed dunkel og guulladen, og at midt i famme lage 
en morkere ſpheriſk Wggeftof p). 

Man finder nogle mindre ſammenſatte eller ſimplere Infuſſonsdyr (om AR 
midt i deres Løb opløfes i et fammenhængende Skum eller ſmag kuglede Blerer, 

men de beſtaae af ſamme, og Opløsningen ſkeer langtſomt og i olle Dele; man 
tilfeer det med en frygtſom Forundring, men hvad er det mod Foergeſpillerhun⸗ | 

nens Endeligt! Denne beftaaer af mange heterogeniffe Organer: dens Søn: 
derfprengelfe (Feer i en Hui, og Haar, Børfter, Furer, dens grynede Krop | 
eg den klare Sfal m. m. alt fees nu at være homogeniſk, lig henflengte ſtorrte 
og mindre Kulſmul, og dog bliver dens uterus med dets Foſtere, ſom udgior⸗ 

de næften to tredie Deele af Moderens Legeme, uforandret, heel og holden. | 
Hoilken beſendelig Forlosningsmaade og — Forſorg Fo⸗ 
ſterets BENE: É |: DR 

6) . ſt· SER 
Pt ſt. ce, e. 

ααα 

ilgurernes 
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⸗⸗ tinde 

Sorte Fable 

| 1 Perchogteren 
et enkelt fuldvoren De. 

177,7. D famme i Deeling paa tvers. 
1Forenden. Hue 

| 2 den tilrundede Bagende. — 

den losladte Bagende, eller det uhe Dyrt, ſom begynte a at 
tilſpidſe ſin Forende. *— rs 

Ad ſamme mere tilſpidſet. ——— 
ATH — ik det gamle Dø, ſom fagter er bleven afrundet, 

u Hareſpilleren 

a et enkelt fuldvoren — å 
| D ſamme i Færd med at deele fig paa og 
uge | 1 1 den begyndte Sproeekke i Bagenden. 
|; ok c Deelingens Tiltagelſe over Dyrets: Midte. 
Be gl de tvende Stykker fafthængende med Forenden og udſtrakt i 
— en lige Linie for at ſlide ſig fra — og at blive tvende 
| | ' Dyr. — 

Hil IE Heukkehoiebleren 
A midefr rr 

"Bb fra Siden | 
I tvende hoieblende Haarp, | 

2 ſtive Berſter. 
38Slugmuſtelen. — 

EN SR 4 umodne Xg eller Eggeſlokke — 

RE 
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v ære le mr el ke; 

Mi Om Inſuſionsdyrenes Feetplauteltbinaaden | 

s en ſtorre JÆggeftet ; vedhengende Moderens Bas 
ende, : 

6 den kruſede tvefpidfede Hale. 
7 en Travl, ſom undertiden fremſtydes. 

N 

IV Naſeſnurreren. 
a og b enfelte Dyr. 

I Suuden eller Naſen. | 
. Forendens ſnurrende Hienhaat. 
3 Øienhaar paa Siderne. 

4 levende Unger i Moderen. 
5 Xgi Moderens Bagende. — 

ce et Moderdyr, ſom er pan Veie at deele ſig i fire Dyr. 
"De allerede fremkomne og fancrende Hienhaar. 

* 

a i naturlig Sterrrelſe. 

b forſterrtrfe 
Moder ſtamumen. BAT hg 
udſtrakrte 

8 — Grene 99 — 

E VI Losſpilleren. 
a et enkelt Dyr. 

Bb tvende med Bagenderne foremete, 
"I Næbbet, 

2 Bagenden. 

Anden Tabelle 
VII Buppesfferigeren, —— —— 

et enkelt giennemffinnende Dyr. 
5 et fuldvoret, dunkelt og gulladent. DAR 

ed 
- 
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c et dito, fom paa tvers deeler fig i tvende, 
*Deelingsſtedet. 

— — fam paa: fange, hed ggiennem =m fange i forenes gure 
ligeſorr.. 

ne. tvende: dito noget —— — sit 

— wende paa langs —— fra Sum: 
HU 4 ix km Senden 1. 2 md 

; Å . BAT 2 Bagenden. RES, —— — — 2 

. 3 Furen. 

vm Fladormſtrakkeren. 
— a et enkelt Dyr. — ig 
| b tvende —— med ——“ 
| S tvende forenede med — — Ehe — 
| 1 Forenden. AVG xt AGRE han 

2 or: 

X Gledſpilleren. 
va tvende ſammenhangende efter en Linie: den bagerſte har flade 

| en fang Trævl i den: forreſtes Bagaabning. 
b tvende jevnſides ——— hoerandres oven 

1 SER 1 Forenden. 
2 Bagenden. 
3 den ſtore Bagaabuing. 

den inſkudte Trevl. 

X Trugſpilleren. 
a et enkelt Dyr. 
Bø tvende efter en Linie fummenfængende med deres Bagender. 

J 1 Forenden. 
2 Bagenden. 

| RL * SEG /M m 2 Sød Fa S tk XI Dærge 
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XI Fargeſpilleren. | 
a et enkelt Dyr fra Ryggen. male 
D'et dito med den ſtore Bugblere. 
Cc den fraffilte Blære med dens fohærifte: JEgdeftofte, ” 
d tvende foreenede med Bagenderne fn — 
e tvende jevnſides foreenede I] 
£ tvende foreenede efter en Linie fra Bligen: Den boheſte⸗ go | 

ende vedhenger den forreſtes — "H 
x Forenden. 
2 Bagenden. 
3 Bugbleæren. 3579 KNEE Så 
4 den lesladte lære. 
5 den — Xgeeſot. 

— — 
VOR 

Alt ſtarki forførret, ai Vie Bie munen 
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| im fy FT nur. om et Beføndertigt 

Vaſen i Standvandet. 

i lind, eft —— — quam ea, qnæ in. pollxum — terre merique div. 
”gantur naturæ artificia ita contemplari, ut ex his non folum utilitatem & vo- 

1. Inptatem quandam, fed & multo magis ſummi illius audtoris ac conditoris noftrå 

— Longe indufriam —— Step. in præf, ad Bell. aquat. 

å fte bar Naturens Getfagtning * mig opoort den Fante, at Saber 
CB / har fundet Behag i at glæde alle muelige Figurer og Tegninger med Liv. 
Øg Tilbarelſe, og mine fremfarne Bemaerkelß er have ikke efterladt at give den. af 

Sandſynlighed. J ven ſynlige Verden have Gielleormene, Ikterne, Stilk⸗ 
Dyrene a) — fremviift nogle livloſe Tings Billeder ophoiede til et dyriſkt Liv, 
men fornemmeligen er det i den mikroſtopiſre Verden, bvor Rape SBAS 

ner Klag mede NE NES 

te et Dyr * ud * et —— et ſom en gru 

et tredie ſom en Tarm, en. Maane, en Soel, en Blære, en Nyre, en, 

Pung,. en Bombe, én Top, et Som, et Armbaand og f. v. fan ikke 

andet end fordarfage Forundring thi vi ere ikke vante til at tænke Dyr under . 

ſaadanne se ls '. tt vere Lærere have iffe ſagt os noget — Wien inde 

—J ARD franket 
— 

— dan. eller og Morges fleføne og nbeliendte Dyrs Hiſtorie, I B 
| * — 116, 129. Tab. XVI, XXX, XXXIII. 
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ſerenket Begrebet om Dyr til diende, flyvende, ſpommende og med Fol⸗ 
horn forfeete, og hvad ſom ikke var noget af dette, firfoddet, Fugl r FUE 
eller Inſekt, det kaldte de Klogeſte med det foragtelige Navn Orm, ja tillode 
ikke, at de flefte her henhørende kaldtes Dyr, men n gave dem Navn af Dyr⸗ 
planter eller Plantedyr. 
Diiſſe ſidſte Navne Have fom Faa mange — deres Grund i Forfoenge⸗ 

lighed og Undiagtighed. Man vilde forbaufe med liden Image, og opſogte 
til i fig felv underlige Skabninger end mere underlige Navn, da de dog, uden - 
at trænge til et ſaadant Skildt, ved deres Geſtalters og Husholdnings Forkla⸗ 
ring nok ville have tilvendt fig den ſtille Beundring, ſom deres Tilværelfe kunne 

paaſtage. Saaſnart man betragter en Skabning faa møie, ſom mueligt, vil 

man ſikkerligen blive var, om den har en frivillig Bevægelfe eller ikke, og 
denne er tilftræffelig til at (Fitte Dyret fra Planten. Har jeg forføgt at uds is 
firege Dyrplanter og Plantedyr udaf Fortegnelſen paa Naturens Frembrin⸗ 
gelſer, da har jeg og været faa lykkelig at kunne erſtatte diſſe ikke nokſom grun⸗ 

dede Navne med Vaſeners Opdagelſe, der ved deres virkelige og uventede Saer⸗ 

heder vil holde DaturelfFerne - fkadesleſe for Tabet af faa, længe yndede Benævs 
nelſer. Foruden hvad jeg Derom paa andre Steder har -befiendtgiort, vil jeg A 
her anføre et nyligen opdaget Veſen, ſom af alle Tænge vil anſees for en Trovl 

af en fin Vandſilke (conferva) eller for ct vegetabiliſf Fug, og dog er et 
virkeligt Dyr, om ikke en Samliug af mange Dyr. 

Denne Mistagelſe vil, -hvor be ſenderlig den end er er, ikte være det, ſom 

opvæffer den meeſte Forundring; Der er ved Pinddyret (ſaaledes vil vi kalde 
denne Skabning) endnu noget, ſom vil giore den ſtorre ag mere vedblivende, og 
ſom overgager alt hvad man hidtil veed om Animaliteetens Simpelhed og Konſtig⸗ 
hed tillige; eller med andre Ord, om hvor mange foranderlige Geſtalter Ska⸗ 
beren lader fremſtille i det fimpelfte Dyr, thi. hvad. er ſimplere end Tegningen i 
af en Pind, og hvor mange Figurer formaaer et endog lidet vittigt WMenneffe 
ved Hielp af nogle Pinde 0 at udføre., men. at give en ſaadan Skabning Liv, af 

lade nogle ſaadanne Pinde ſelv udføre det vittige Menneffes kouſtige Sammeu⸗ 
ſetninger, det er Deng eget, ſom ſagde til Jordklumpen: valt — m din 

Soel, og til Menneſket: Peregm i dens % Pang. ———— 

— Men 

F 

— ert all ket ande st" mn 
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WMen hvorhen fører mig Synet af denne forunderlige Skabning! Da jeg 
tilſaae Proteusſnurrerens mangfoldige i faa Hieblik indenfra paatagne Ge— 

ſtalter, beundrede jeg mange Organers hurtige Spil i en munter Punkt, og 
tabte Modet åt kunne udtrykke dem 4); Dog vovede jeg efter nogen Tid at fæfte 

nogle c). Ti Aar derefter opdagede jeg nærværende Dyr, fom ved fine Pin: 
des ſoranderlige Stilling forſkaffer fig fuld faa mange Geſtalter udenfra og færter 
mig i lige Forlegenhed. Tit og i nogle Aar havde jeg feet det med et forbis 
farende Øie, og antager det for et Fug eller en Travl af en oploſt Plante. 

Natten imellem den 6te og 7de Oktober 1785, da jeg for at finde en eller an⸗ 
den ubemeerket Vandſilke, havde tillige med min Broder, ſom var tilſtede for 

at tegne det forefommende tærfoærdige, frå Klokken 6 til Midnat giennem⸗ 
føgt mange enkelte Draaber, ſeer jeg, at en Trevl reiſer fig, og udftræffer fig 
tvers giennem Draaben. Hvordan! en vegerabilifE Trævl bevæger fig og tilta⸗ 
ger i Længde for mit folgende Øie! dette var mig noget faa fremmed, at jeg 

derover flap et andet, tilforn uſeet, udſtrakt Legeme, ligt Trebukkens (ceram- 
byx) Folhoru, og ſom jeg forgixves ſogte de følgende Aſtener. Vel havde 
mit Hie ofte medt animaliffe Trævler i Bevægelfe, thi ſaaledes fees de mindſte, 
Goplerne frarevne, Trævler, nogle Timer endnu at have Liv og Rørelfe, og for 
den Ufyndige at være faa Orme, og de unge Salftræffere £ have endog for det 
—— bevæbnede Hie denne Lighed. 

"Min Forundring tog til, da jeg fade, at denne Treevl drog ſ ig tilbage 
og 5 fig ikke i en tykkere, men i mange parallel og ved hverandre hen⸗ 

agde ſtive Pinde, der ſaaledes frembragte en tynd og firkantet Hinde. Da 
denne — ee kom eller kunne komme ed maatte jeg anfee det 

ER | for 

— terr. & fhiv. Vol. J. pars 1, p. 98. Vort, polymorpha, Mit Øie var 
ſaa forvirret; og mit Sind faa opfylde, at jeg ei. formagede at fatte de enkelte 

Geftalter, men nøiedes med dette almindelige Udkaſt: oculo punctum agilift- 
mum viride, fub' micrefcopio momentis pauciffimis tam. multas & varias 
formas induit, ut nec calamo nec verbis exprimi poſſint; ex omnibus natu- 
ræ mirandis, quæ videre mihi contigit, hoc fane maxime mirabile, æc fum- 

muin naturæ artificium, quod animus ſtupet, quo oculus hebeftit, inopsque 
ſpectator quovis momento roget; quo reneam vnltus mutantem Protea nodø? 

8) Berk Beſchaͤſt. 2 B. ſ. 20. & 1. 
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for noget dyriſft, og de paafolgende —— wife; at det ikke er en dy⸗ Å 
riſt Deel, men er fuldftændigt Dyr, om ikke en Samling af flere enkelte, fFiont 
det, den vilkaarlige Bevægelfe untagen, iffe har noget af alt det, ſom ellers 
karakteriſerer Dhrene, ikke engang nogen beſtemt For⸗ og Bagende. 

Det er altſaa et Dyr uden Hoved og Hale, og beftaaer af fem. til, over / 
fyrretyve forte og trinde Pinde; vel fande jeg nogle, ſom beftode af ferre, og 
faae jeg enkelte ligge i Draaben, men diſſe yttrede intet Liv eller Beveegelſe. 
Hver Pind er et klart, ſtivſtrakt og trindt Legeme, vel tolv gange faa langt ſom 
dets Giennemſnit, og invendigen udfylde med et guulagtigt Veſen eller Hinde, 
paa hvilken ſages to eller tre enkelte flare Prikker uden nogen Orden. J Mid⸗ | 

fen og paa Enderne ſyntes Pindene hvidagtige og toume. | 

Diſſe Pinde ligge aldvig i Knipper eller paa hverandre, men altid oil 

alle Forandringer enkelte ved hverandre, i en parallel Stilling. $-Dnrets Ros | 
Lighed udgiore de efter deres ſterre eller mindre Mængde en ſterre eller mindre | 

retvinklet Fiirkant. Bevagelſen fra et Sted til ander (feer, i det den yderfte | 
- Pind ved een af Enderne glider frem paa den nærmefte, denne paa, fin, Raboe 

eller paa den tredie, denne paa den fierde og ſaa fremdeles. Vedvarer Frems | 
(Fridelfern: uafbrudt indtil den ſidſte Pind, da fees Dyret ſaaledes ſom det forſte | 
gang paadrog ſig min Opmærffombed, udſtrakt i en. lige Linie, eller, ſaaledes | 
ſom jeg fidenefter nogle gange ſaae det, krumbeiet i en halv Ellipſis, ligt en f 
fin Traad eller en mikroſkopiſt Vondſilke. Markeligt er det, at Pindene i | 

denne udſtrakte Geſtalt tabe noget af deres Gulhed, og falde lidet i det hvide, 
Efter faa Øieblifs Stilſtand fErider Dyret tilbage, det den længe | 

bortværende Pind henglider paa den næftliggende, begge oven paa deres Naboe, 

diſſe trende over den nærmefte og faa fremdeles indtil den yderſte ved den anden i 
Ende, og da foreftiller Dyret en ffæv ſtaaende Quadrat med ujevne Sider. 
Strax derpaa giores førte Mansver, eller. og der dannes en Zikzak eller en 
Figur lig en Tordenſtraale eller tvende ved en Mellemlinie foreenede ſmaaga 
Quoadrater; eller og Fremſkridelſen fra Quadratſiguren begynder tillige og paa å 

gengang i den overſte og i den nederſte Pind, og da følge de nærmefte hver efter I 

fin Anfører: Qvadraten formindſkes og faner tvende jevnſides eller til de mods | 

fatte Sider lige udſtagende Horn, og i denne Stilling forbliver Dyret en 
fort Tid, Undertiden ſkrider et Stykke, eller en Samling af fire eller fem 

Pinde f 
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Pinde ſaaledes til Siden fra de øvrige eller Ovadraten, at de ikfun med den 
bagefte Overphnt vedrøre dens Vinkel, og fFride langſomt tilbage igien i i den 
forrige Quodratſtilling; dette igientages nogle gange, og har ſandſynligen, lige— 

ſom hos mange Infuſionsdyr, "fin Grund i en ſoreſtagende Fortplanlelſe ved 
Deeling, endſtiont jeg ikke har feet den fuldført, 

Men, tør vi vel giere nogen analogiſt Sluthing, da vi, ſom det fol— 

gende vil viſe, ikke engang veed, om dette taktiſte Væfen ev et enkelt Dyr 
eller en Samling af ſmaa Dyr, og da alle dets SGærfyner ere faa nye og frem⸗ 

mede, at man ellerg ikke har feet fligt i den hele Natur. Ikkuns i de militai⸗ 

riffe Evolutioner, ſom Menneſket har opfundet, udvirker den Kommanderende 
ved perpendiculære Længders Udvidelſe og Sammenrykkelſe lige Syner, ſom 

Pinddyret med horizontale Længder, dog ftaae Pindene og undertiden parallel 

opreiſte, og hele Ovadraten fees krumbeiet ſom en Spaan eller et Landkort 
paa Stokke. Snart ſkulle man troe, at Naturen her har villet eftergisre Kon- 
ſtens Krigsovelſer, thi denne har det ikke fra det ubekiendte Pinddyr; eller Fal 

Menneſket iffe kunne udfinde nogen mekaniſk Bevægelfe, der jo og udeves of 
et eller andet organiſft Væfene 1 TE 

Paa nogle af diffe Dyr og egentligen paa dd, ſom Geftaae af mange 
Minde eller Led, ſees paa den yderſte Pind, og paa den tredie eller fierde Pind 

In anden, tvers eller fFigns ſtagende, ubevægelig, Den fones at være uden Liv 

og affat fra de andre, ſkient den dog for nogen Tid vedbænger og ——— 
Hum de øvrige Manevere og Bevagelſer. 

Man fan altſaa kke tvivle paa, at dette Bæfen jo tilhører Dyrriget, men 
om idet: ev et eukelt Dyr, ſom beſtager af mange ligedannede Led, eller en 

Samling af mange ſmag Dyr, ſom have den Formue at udſtrakke og atter at 
ſamle fig i ubeſtemte Figurer, det er vanſkeligt at afgiøre, Jeg vil korteligen 

fremfætte mine Grunde for og imod, og overlade Domwen til — ſom har Mod 
nol til at fælde den. ; 

vi kiende nogle Inſekter og — fom i deres Sverme- og 
Parringstider ſamles i en Hob, og fra ſamme udflyve eller udflyd de i forſkiellige 

Maks Hobe uden at ſtilles fra Moderhoben, og ſnart træffe fig tilbage i ſamme. 
oe Sami, Il. 25, KE SR Mn | | g Saa⸗ 
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Saadanne fee vi med blotte Pine i Bi og Mygfværme 4), og med det beberbe 
nede i Linie- og Bolgeftræfferfværmene e). Dog diffe Dyr ere ikke enkelte 
bundne til hverandre, men ikkun ſamlede deels til en vis Tid og deels til et viſt MI 

Hiemed; langt mindre ſtager hvert enkelt i et og famme Forhold mod fin Nas i 
boe, men forandrer fin Plads hvert Hieblik; anderledes er det med ovenmeldte 
Pinddyr, hvor hver Pind bliver den famme i Nummeret, hvor meget det 
end forandrer fit Udſeende. Jeg vil ikke forefomme nogens Omdømme, dog T 
bør jeg tiltaae, at jeg med den Fordom, at Pinddyret var et enkelt Dyr og 4 

ikke en Dyrſamling, henſatte mig at optegne de vigtigſte — for —— 

Dele, og diſſe ere i mine Tanker følgende: DÅ 

Det er et enkelt Dyr, og ikke en Samling af mange. RER 
1) Fordi man intet Exempel har i hele Naturen af en ſaadan Kicede⸗ va 

famfing af mange enfelte Dyr, Vel har Hr. Prof. Bluhmenbach villet 
finde en faadan i Bændelormen, og derfor opkaagt de Gamles forældede Paaz. Æ | 
ſtand, at hvert Ced var en Orm, ſom hangte fig faft ved fin Naboe, men jeg 7 i 
venter, at han af mine bekiendtgiorte Bemærfelfer f"). ev bleven overbeviift om 
der modſatte. Stracieren g) funes nærmere at kunne være en Samliug 
af enkelte Dyr, og dog, hvis de iffe ere at anſee ſom et Dyrs mange Til: og Affo⸗ 
ringshuller, ſkiller Pinddyret fig deri fra det almindelige i Straafiærens Byg 
ning, at hvert Led i hint er lige fort og fuldkomment, i denne derimod ſmaa 
og ſtore, fuldooxne og nyligen anfatte til Beviis, at de fremavles af den ene. 
Cude, enten det,nu ſkeer fom Dyr eller fom Led. Skient Hullboerne 4) og 

de ſelſt abel ige Snurrere 2) ugiere bleg Kolonier paa cen. ne, ere de 
å be 

d) Wryglværmene have gierne — til Hiemed; ——— at man i de ile 
Sommeraftener fan tilfee deres Parringer i ſpermende Dandfe over Aaer og | 
ſmag Bande, traf jeg engang paa den høje Mark ind i en ſaadan Sværm paa M 
en Rullevogn, vg ſaae mig og min bele —— med et garueret med Mk nde 
Copulationet. 

) Vibrio Lineola & undula, Verm. hik. I, pars I, p. 39 43. 
f) Biden, Saͤlſte nye Skrift. 1 Bind, f. 
2) Danmarks og Norges $ Dychiſtorie, 1 Soul ſ. 43 og 150. t. XI, 
hb) Cellulana. Zool, dan, pfodr, p. XX | — 
i) Vorticellæ compoſitæ. em hit, I, ==: p. — Bid. Salſt. nye — | 

2 B. ſ. 253. * Me 
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bog iffe enfelte Dyr, ſom have ſamlet ſi ig, men een Moders Børn og Børne: 
børn — ſom ſkille fig fra hende og fra hverandre, og hver for fig blive Modre 
og fætte une Kolonier, ligeſom Agern falde af Træet, og give unge Træer, 
2) Fordi Vindene eller Leddene ikke enfele ſkille fig fra de evrige, eller 

afvige fra dem og atter tilnærme fi fig, ſom dog fynes at maatte (Fee, hois hver 
Vind var et Dyr. 

3) Fordi hver Pind I bliver beſtandigen i famme Nummer eller paa famme | 
Giodi i Forhold til de andre, faa ofte end Dyret forandrer fine Geſtalter, hvil 
fer iffe vel ſynes at kunne (fee, naar hver Pind var et Dyr for fig. i 
4) Fordi mani Deaaben ikke bliver vaer, at —— Winde bevæge fig, 

langt mindre, åt de føge hen til Samlingen. 

5) Fordi Pinddyret ſynes at ville — mange andre Ynfufi onsdyr 
fortplomẽ ſig ved Deeling. 
Paa det 1fte fan ſvares, at Mikroſkopet har opdaget mange andre 
”Særfpner, hvorpaa intet Frempel haves i de ftore Dyrs —— ning — Be⸗ 
ſkafſenhed. 

Det ꝛdet og 3die kan habe ſin Aurſagi i en klevende og eftergivende Mate⸗ 
tie, eller i en fig udvidende og ſammentraekkende Hinde, der faaledes ſammenhol⸗ 
der Pindene, at de vel fan glide paa hverandre, men iffe løslades, og en faa: 
Dan Materie eller Hinde udfordres til de glidende Pindes Sammenholdelſe, embeg 
"Haar man anſeer dem. for blotte Ledemod. 

For den ade og ste Grund ere SBemartelferne endnu for faa til deraf at 

viore nogen ſikker Slutning. 

i komme til den anden Sætniug, —— 
Pinddyret er en Samling af ligedannede ſmaa Dyr, og ikke 

et enkelt Dyr med mange Led. 
| * Fordi alle Forandringer ſkee udeufra ved Pindenes Udſpredelſe eller 

Sammenrykkelſe og forfFiellige Stilling, Da Figurens Forandring hos andre . 
Dyr beroer paa en Udvidelfe eller. Indknibelſe indenfra. 

2) Fordi intet Dyr kiendes, ſaavidt jeg veed, der har med Ledenes 

Længde parallel ſtagende Ledder; og, vil man kalde Leddenes lange Giennem— 
ſnit Bredden og det forte Længden, da er det ligeſag uhørt, at et Di har - 
Fuupet rankseet fine Led i Bredden. 

Nu 2 3) Fordi 
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3) -Fordi begge Ender ere hinanden aldeles lige, bruges paa en og famme 
Maade, og have lige Færdighed til at begynde Gangen eller Fremglidningen, ja 
begynde den undertiden paa eengang og tillige til modſatte eller til en og ſamme 

Side. Jeg har feet mange Infuſtonsdyr, ſom med lige Ferdighed fan til 
FortfFridelfen betiene fig af hvilfen Ende de vil, dog bruges en og ſamme often, al 

mf MM og aldrig begge i et og ſamme Hieblik, fom hos Pinddoret. 
4) Fordi Pindene eller Leddene ikke komme udaf hverandre, ei heller 

ſlutte med Enderne til hverandre, men ligge under hverandre, endag i den flere | 

keſte Udftræfning med Den ene Ende, og aldrig i Forkortningen rakke fig: ind i FE 

hverandre, wen langs ved Siden af hinanden. 3 
5) Fordi den yderfte Pind hos nogle fees at hænge uden Bevægelfe tvers 

fra den anden Pind, undertiden den fierde og femte ligeledes at hænge paa tvers 
fra den følgende fiette, og dog ſees denne og den tredie i Dyrets Udftræfning 
med Enderne, og i Ovadratſtillingen med hele vængden, PARRET at — 
anden. 

ere Leddene hos enkelte Nereider, Aphroditer, Bandelor me og flere ulige 
i Tallet, men ikke alle af lige Sterrelſe. 

7) Fordi Pindmaſkinens foranderlige og ulige Geftalter beſt lade fan 
forflare af mange Dyrs ulige Redebonhed ar følge de fig førft bevægende, og af É 

den forſkiellige Tur, der tages, naar begge Enders yderfte Pinde enten tillige, || 
eller ſtrax efter hverandre, begynde Fortſkridelſen. 

Imod de fer forſte Grunde veed jeg ikke at ſige noget gieldende, da de | 
beroe pag fande og tilforn uſeete Bemorkelſer; om derfor iffe er Dyr kunde ſka⸗ 

"Des med efter Længden parallel løbende Led og med tvende Ender af lige Befkaf⸗ 
fenhed, derom er vel ingen Tvivl, men da maatte Dette Dyr. regieres af cen i 

Billie, og altſag neppe ſom Pinddyret paa engang fremffride til modfatte Hier⸗ 
ner; i det indre maatte Bevagelſen begynde fra Midten af til begge Ender, og 

ikke fra begge Ender paa engang fortplante fig til Middelpunkten; ſkeete dette, Å 
då regieredes det af tvende Villier, og blev faaledes iffe længere et enfelt Dyr, 

eller ét Individuum; og maatte noget forffiellige fra de eensdannede Ledder J 
fre, fom ikke var blot Led, og bvorſra de evrige Organers vilkaarlige Be⸗ 

vægelfe lå | 

- . 

6) Fordi Pindenes eller Leddenes Tal i hvert enkelt Pinddyr er faa for⸗ 

fkiellig ſom fra fem til fyrretnve, og dog af lige Storrelſe imellem ſig. Vel 

"D 

å — 
i 
v 

NM 
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= — — 

| 
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voegelſe kunne Fortifobes at bende. Bel fan et finiddigt mennefkeligt Legeme 
"udvortes give fig mange Geſtalter, men foruden at dets Lemmer ere aldeles for⸗ 
ſkiellige, merkes dets Senſorium, ſom kommanderer alle Forandringer, tyde⸗ 

"figen nok. At hos et Dyr nogle edi i een af Enderne eller i begge enten ved 

Bold eller af Alder affættes, og at andre i diffes Sted frem ſkyde, det ſee vi 
hos Borſtormene, Naiderne, Soſtiernerne og andre, men jeg veed intet 
Exempel, at et eller "Tøende Mellemled ere affatte, og at -iffe ny, men de 
gamle, Naboled have ide affattes Sted foreenet eller ſamlet fig, for at heel; 
giore Den broftne Kiæde, ſom Pinddene hos vores Pinddyr. | u 

Den 7de Grund har ikke fuld famme Styrke, ſom de foregaagende, da 
den ikke grunder ſig paa Bemerkelſer, men paa en ſandſynlig Formodning. 

Vel kan man ſige om Slanger og Bandelorme, at de, fFione enkelte Dyr, 
kan give deres Krop forffiellige og ulige Vendinger, men aldrig ſtrekke de fig i 

Live lige ud, langt mindre fare deres Ender paa engang frem til modſatte Hior— 

ner, eller glide deres Ringe b Led parallel frem med hverandre, ſom 
Pinddyret. | — 

J hvor gierne jeg altſaa har villet —— biſ⸗ Grunde for Pinddy⸗ 
rets ——— af flere enkelte Dyr, og i hvor meget jeg endnu er til⸗ 
bøielig til at troe dets Individuiteet, «har jeg dog maattet eftergive for det, ſom 

naturligen følger af mine Bemackeiſer, der i begge Tilfælde indeholde mange | 
Sarſyner, og Materie nof for ten granffende Philoſoph. 

2 Et par Mftener har jøg tilud paa Matten havt den Forneielſe at under 

holde mig med dette befønderlige Væfens ſiden efter fandt jeg alle mig fore 
kommende i en ſtorre eller mindre vet vinklet Qvadrat, og intet vilde mere yttre 

nogen Bevægelfe; fandfpuligen har det uſornhede og —— Vand for⸗ 
narfaget dets Ded eller Urørlighed. > 

; Denne Sfabning, ſom ligefuld fortiener Pſykologens og I —— 
sens Opmerkſomhed, opholder fig paa den morkgroune breve Tang (ulva la- 
tiſim a) ſom findes vore Strande, i fær uden Veſter Port ved Tommer: 

adſene. 

ab J Figurernes 
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Figurernes Forklaring. 
Pinddyret lige udſtrakt, lignende en Vandſi (fe, SE | 

Samme feet fra Siden. 

Pinddyret ſammentrukket i en aflang Qwvadrat, fig en Hobelſpaan 

med indkrummede Ender og perpendiculair ſtaaende Pinde. 

Samme i eu ver vinklet Qvadrat, hvoraf det underſte Stykke J— NH 
at ville ſkille fig fra det hele. i 

Saaledes ſom begge Ender have begynde Bremgtidningen til een 4 
ſamme Side fra Ovadratfiguren. 

Tvende ſmaa Quoadrater, ſom forbindes ved — og bog | 
ene yderſte Mind ſtager paa ſfraa. 

Pinddyret i Zikzak. 

Samme lig en Tordenſtraale. 

Tinte⸗ 
5 
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(Veficaria lobata) . 

ved — 

"Otho Fabricius. 

NA Sænge nof har man kiendt Tinte i Flaſk fom en Sygdom: længe nof har 
TS&/ man erfaret Skaden, dette Tilfælde hos Svinene foraarfager i Hushold⸗ 
| figen. da man i fteden for et forventet feedt Svin, hvorpaa ingen MæfFning 
Fer ſparet, man ved Slagtningen finde en Krop fuld af Kiertler, der ikke allene 
"optager: Fittets Sted, men og gier Nydelſen af det øvrige vemmelig. Men 
neppe har man endnu bemærfet eller engang faldet paa den Tanke, af denne 
ſaa forhadte Tinte ev felv en tærende Fiende, hoer Tintefiertel et levende Væ- 
ſen, en nagende Orm, og altſaa er ſaadan Svin underholder nogle tufinde 
Medadere; i det ringefte veed jeg intet derom bekiendtgiort, og da jeg uformo— 
dentlig er bragt i Erfaring herom, agter jeg Det ikke aldeles ufixrfomment eller 

Huvigtigt at meddeele vort fFionnende Sælffab denne Opdagelſe. ! : 
JB Ofte ſaae jeg tilforn tintet Flxſſ med ligegyldige Hine, fordi jeg ikke 
i endda Yar bleven mere end almindelig opmeerkſom ved det beſynderlige i Natu⸗ 

opens men, ſiden Meturvidenffaben blev min Tidsfordriv, hav iffe dette Syn 

” forekommet mig, før neeſtafvigte Vinter 1731, da en Mand i mit Nabolaug, 
"fo maatte have det Uhald ved fin Slagt at fee et heelt Svins Kiodmaſſe ſag 

"huld af Tinte, at Den eene TintFiertel fad tæt pakket vaa den anden, og Flo⸗ 
eg udgiorde kun en ſmal Strimmel, og, da ab vidſte at jeg gierne under— 

egde Naturens Under, deels for at ſtyre min Videlyſt, deels for ſelo at faae 
ogen videre SKundffab om denne Sygdom, ſendte mig et Stykke af Svi: 
Hur hvorpaa næften intet andet ſages end Tintkiertler: Jeg blev glad, at jeg 
de Penne er mee forviffes om det åka eller falffe i den Tanke, jeg 

” fænge 
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længe havde underholde om Tinten at den ſkulde være em Bli; RB ad. 
mig ſtrax i Færd med Underſogningen, dog troede jeg (arigt fra at finde faadan . å | 

en Orm, font jeg fiden fandt. — 3 flige Kugler var jeg vandt at finde Traad— DÅ 

eller Spolorme indſluttede, og 4) troede her at ſkulle overrumple en ligedan⸗ 
net, hvorefter ieg og indrettede min forſte Operation, men hvad Under, at 
Det maatte mislykkes, thi jeg giennemſtak Kuglen for at finde Ormen, og der⸗ 

ved ſtymprede den; fif jeg end derfor noget organiſkt at fee, der blev dog ins 
tet fuldfomment Dyr. Dette lærte mig at gaae mere vaerfom til værfs og J 

med en Lupe underføge Overfladen, om ikke nogen Aabning kunne gives, hvori 

Dyret maatte have indtrukken fig, og deraf igien (fulde udpeefjes; paa denne Maade. J 

fandt jeg til Mod en liden Fordybning, og merkede, at det tarmartede Ved⸗ 

hæng, ſom jeg havde holde for fremmede medfulgte Hinder, horte derimod | 
Ormen til ſom noget Vaſentligt, da det gik i get med Kuglens Overflade, 1 

maatte derfor ikke beffadiges, om Dyret (Fulde faaes heelt. Store Banffez 

ligheder havde tet imidlertid at fane Ormen udviklet fra den ommeldte Fordyb⸗ il 

hing, thi det maa mærkes, at alle de jeg fane vare Døde og uden ringefte Be⸗ 

veegelſe, og ventelig døe de, ſaaſnart Flæffet taber fin naturlige Varme; for⸗ ni 
gieves har jeg ſiden ventet pag Leilighed at fee en levende-af dette Slags, for AN 
i varmt FlæfÉ eller varme Vand at funne bemærke dens Bevægelfers meget | 
halſtarrig ſadde de derfor ſammentrukne og ikke uden med ſtor Lempe lode ſi Ul 

udvikle, maar de iffe (Fulde. ſtympres; da det omſider lykkedes, faae jeg en 

forunderlig Skabuing, hvis Slægt jeg ikke vidſte at beſten ime, da jeg i intet | 
"mig bekiendt Syſtem fandt noget genus at henbringe den under; dog uventes i 

lig traf jeg blant Sinnæt Polyper en Orm anfort unper Navn Hydatula | 
Syſt. nat. p. 1320. n. 5, der ſyntes mig fag lidet at ligne Polyperne, ſom 

dens forte BefÉrivelfe ar vife et nær Forvandtſkab med Tinceormen; ſom end⸗ | | 

og | 
f | 

4) Det. er ikke rart at finde flige ſmaa Kugler ile Vobler uden. paa difkenes ——— 1 
de, hvoraf hver gierne indeholder ſin Orm, ſom fordrer Naturforſternes Op: | 

merkſomhed. Jeg har bekiendtgiort en ſaadan i min fauna grönlandiea fpec. 
243. under, Mavu af gordius glohicola, og en” (tørre i Anmærkningen p-269 
gordius pificola (thi pifcicola er en Trykfeil); ſels den almindelige Qvejfe (gar, | 
dius marinus Linn.) bar ofte i ſaadant Holſter, og hbvor mange 'flere ere levn 

. Mbemærtede baade af andre og mig? ” åd Fan 
ike i 

& 
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i og mere welbe ſtuttes af be anførte Synonyma 6) og dens Opholdsſted, ſom 
i og angives af være undertiden i Svinene c), men da den mældes allene funden 
i Indvoldene og iffe i Kiodet, da den tillægges en faa ſtor Blære foruden an⸗ 
| det, der ei paſſede paa min, holdt jeg den billig for en ſerſkildt Art, ſkisnt 

| ag famme Slægt, Det funde muaffee og blive uvift om alle af Linne ane 
førte Synonyma udgiore fun een Art. J J Buͤffons algemeine Hiſtorie der 
Natur (tydſke Overfættelfe i 4to) meldes og 4 Th. 1 B. p. 179 af Hr. Dau⸗ 
benton om en Orm, funden i Muſelever, hvilken han har ladet aſtegne tab. 
UXE. f. 3-6, og nufeilbar høre til famme Slægt, men jeg kunde dog ei anfee 
"Den for famme Art med Tinteormen, da dens Skabning har meget for(Fielligt, 

Siden har jeg faaet det iſte Bind af Schriften der Berliniſchen Gefell 
ſchaft naturforſchender Freunde, og finder p, 335 en. Afhandling af Hr 
D. Blod om dette Slags Orme, fom han kalder Blaſenwuͤrmer (vermes 
veſiculares) og inddeeler i 3de Arter: Eremita, Tæniæformis og So- 

I cialis; men fverfen Beffrivelferne eller Afbildningerne tab. X. fig. 159 
kunne aldeles paſſe paa Tinteormen, ffiønt i før hans V. focialis fommier 
den nær. 
| Saameget —— jeg dog med Vished af denne —— at 
Tinteormen er en Blareorm eller Veſicaria d), men og ſaameget, at den 
. rimeligſt bliver en ny Art, hvilfen jeg derfor til Forſkiel vil falde Veſi caria 

I lobata af dens tvende Fliger i fit naturlige Leie, naar den har indtruffet fig. I 
Danſken holdt jeg det retteſt at vedholde Tintenavnet og bene falder den 

| Tinteormen. 
I Beſkrivelſen og medfolgende Figur vil beſt kunde viſe, hvorvidt Den er 
J — eller ikke. Fer 

Fig. 1. viſer Ormen i fin indkrobne Tilſtand. 
gig, 2, halv udſtrakt og Fig. 3. heel udvikler, | i naturlig Storrelſe. 

å TA neg krumbeiet. 

J Fig. 
i 

Å ) 3 ſer Bartholin cent. 2, obf, 87. P. 293. Ova in porcis, vid. ſyſt. nat, I, c, 
) Habitat in abdomine adimaliun, ovium, ſuum &c. fyft. nat. p, 1321. i 
J 4) Som Av. Conferenceraad Ariller falder. den i hang Zool, dan, (vanffe Tern) 

> ME DE SE MOL ER" » 

| 
| 

| 
| 

Nye Saml, IL 3, —90 

— 



"hængende liger ere egentlig blæreagtige Tarmeanaler, der kunne opblæfes, og 7 

"jeg den udtrykt af Indtrykket (d), da den efter denne førfte Udvifling viiſte 
" fig fom Fig. 2. Denne Udvifling lerede, at den forte Flig (Fig. 1. c) havde 

Aabning, hvilfen det dog maatte have ſaavelſom alle levende. Jeg forføgte ae 
: NR Kloden (Sig. 2, a) tilbage —— den Tarmecanal (c, b) ſom Fli⸗ 

290 F. Om Tinteormen. 

Fig. 4. viſer den heel udftrafe forſtorret og Fig. 5. viet Hovedet meget J 
forſtorret. —— 

Naar man betragter denne Orm i fin naturlige indviklede Tilſtand (fom 
alle de jeg fane forefandtes, efterdi de vare døde), faa feer man intet uden en 
liden Klode og to vedhængende Fliger, ſaaledes fom den ev foreftillet Fig. 1. 
Kloden (lit. a) ev noget ſammentrykt, haard og hvid; Fligerne (lit. b, c) 
ere mere bleghvide og fee ud ſom to forte ſlattede Tarmſtykker, hvoraf den eene 
(b) er noget længere end den anden (c). Deres Mellemrum eller Binflen, de 
giore imellem fig, viſer et lider Judtryk (d), ſom vanffelig opdages, og juſt 
ev det Sted, hvor Dyret har indtrukken fig, og hvorfra det igien fan udvikle figs 
hvorledes dette (Feer gradviis, har jeg i de felgende Figurer ſogt at giore tyde⸗ 

lig, og derfor beholdt de famme Bogſtaver, ſom i iſte Figur, at man kunde J 
fee, hvorledes hvert Sted forandrede fig ved Udviklingen. De tvende vede 

indeholde en Vedſke, ſom i det ringefte hos de Døde ci ganſke udfylder dem. rå 1 
Paa ingen af dem funde jeg opdage nogen Cudeaabning, men befandt dem als | 
deles hele og i eet løbende med den Hud, ſom omgav Kloden, altfan intet J 
andet Tegn til Aabning, end det ommeldte Indtryk (d). Herfra maatte 
jeg derfor føge at tilveiebringe Udviklingen, og ved at trykke paa Floden (a) fik. HM 

i fin udviklede Tilſtand ligget dobbelt paa hinanden og været beiet Enden 

(Fig. 1. c), hvor den derimod i Udviklingen blev mere udſtrakt (Fig. 2. Cc) 
Den anden Flig (b) blev derimod uforanderlig, men Kloden (a) viiftes nu 4 | 
Enden af den mindre Zlig, og havde efterladt fig en dyb Grube (Zig. 2. d), i 
hvor den før havde ligget, og var det forommeldte Indtryk (gig. 1. d), der | 
nu formedelft Klodens Udffydelfe var bleven rummeligere: denne Grube var 
dog ingen ret Aabning, Ja man derigiennem ikke funde finde Bei til nogen af aL 
Fligernes Ender (b og Cc), men maa blot anſees fom en Fordybning udvendig & z 

Huden, hvori Kloden fan ſkiules, lig det Hule i Haanden, hvori man fan 
indbøie og lægge fine Fingre. Altſaa var man endnu lige nær med Dyrets 

gerne 
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Å gerne nu vare forvandlede til, men forgiæves. Her blev intet tilovers, uden 
at føge Aabningen paa et Sted i Kloden felv, hvilken jeg iffe med blotte Mine 
kunde opdage, og vanſbelig nok med en Lupe ſaae et Indtryk paa den eeue Side, 

— UENNE 
hvoraf jeg formodede, at en ny Udvikling maatte kunne ffee, For at udvirke 

ſamme var det dog forgieves at trykke paa Kloden ſelo. Jeg maatte ud af 

Drommen paa een Maade, giennemſkar derfor Floden, da jeg fandt en orga⸗ 

niſk Knopi Midten. Jeg fluttede nu, at denne var kommen der ved Inde 
'frængning, ligefom man indfrænger en Handſkes Fingre, faa det yderſte bli- 

ver inderſt, eller form neglen indfrænger fine Horn, fan Endekloden med Hiet 
kommer ind, og neppe lader fig ved udvortes Magt fremtrykke igien. Skulle 

I derfor noget Middel blive mueligt for at fane Ormen udſtrakt i fin fulde Geſtalt, 
faa troede jeg Det maatte ſkee ved at klemme paa den mindre Flig (Cc) tæt bag 
ved Kloden (a) og faaledes ſkubbe den frem, thi var der en Aabning i Enden, - 
maatte den da nødvendig engang vife fig. Jeg giorde adſkillige ſaadanne Prøs 

ver, men endeel braft hellere i Midten og fFaffede mig fun ſtymprede Orme. 
Eundeiig, da jeg havde lært at bruge mere Behandighed og tillige Fubde tilbage 
paa Klodens Overflade, lykkedes det mig at fane Ormen frem, ſom den fees 
Fig. 3. Dette Syn lønnede Umagen, thi hvo ſkulde have ventet faa konſtigt 
Legeme i den fimple Klode? Og, naar man holder den fidfte Figur mod den 

ESS SST Seele 

ſorſte, hvor forfFiellige ere de ikke! Kloden faaes nu forandret til en trind 
fyerrynfet Krop (e), der mod Enden bliver ſmalere og flipper med en endnu 
ſmalere glat Hals (f ), der er mere faft i fig og noget bruſkagtig, da derimod 
Kroppen var næften af ſamme Materie, ſom Fligerne eller Bagdeelen 

Ciråer 
60. Paa Enden af denne Hals ſages en bruffet Knop (g), der maatte 

— Oyrets Hoved. Jeg var vant til at finde ſaadant Hoved med Sueyrer 

paa Beandelormene e), med hvilfe denne Orm ſyntes at have noget tilfælles, 
men med blotte Øiune funde dog ingen Aabning opdages. En Lupe viiſte mig 

* SAR og en but Snude; men under Forſtorrelſesglaſſet fie 

Oo 3 ; jeg 

e) Dette faa længe omtviftede og tildeels benægtede Bendelormehoved, ſom man dog 
nu ved nøiere Bewarkelſer (Viden. Saelſt. nye Skr. 1 B. f. 55. f.) har funs - 

LE der, har jeg ſaa tilſtrakkelig Qverbeviigning om, at .eg ingenlunde fan drage 
deti Tvivi, Jeg har viift der j min Faun. Grönl. med Salhundenes, — 

fiſtens 
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jeg den rette Forklaring pan det ſfiulte. Jeg fane da Ormen, ſom den findes Zig. 
4, nemlig: et aflangt, glat, glindſende, bruffet Hoved (2), ſom var for 
fynet med fire Sideaabninger (h), bvilke vare meget rummelige og havde hver 
fin ophoiede Rand ſig. JEnden løb Hovedet ud til en noget but til: 

ſpidſet Snude (i). J det anmeldte Berlinffe naturforffende Solſfabs Skrift 
tillægges Blæreormene en Midteaabning, hvoraf de forude Vandet og ikke — 
Sideaabningen (P. 336) og denne Endeaabning foreſtilles ſtor aok i de der | 
givne Figurer Tab. X. fig. 5:85 men paa Tinteormen funde jeg i Sne 
Dens Ende ingen Aabning fee, fFulde den dog være der, ſom mar; anafogifE & 
burde flutte (derfom det med de andres Beſkrivelſer har fin Rigtighed), han 
maa den være meget liden. Noget fra Enden og op paa Snuden ſages en 
ophøjer Kant (K), der omgav hele Snuden isen Kreds, og var bevæbnet med 
mangfoldige fmaa, dobbelte, bagede, Braadde, nemlig to og to følcde — 

den til hinanden. Diſſe Braadde fontes mig faſtſiddende og ikke bevægelige i 

Sbkeeder, at de kunde indtræffes og ſkiules, ſom der heeder i Schrift. Berl. 
Geſellſch. l. c., derimod fandt jeg nogle, hoorpaa hverken Braadde elle dl 
det yderfte af Snuden var at fee, hvoraf jeg flutter, at begge Deele funne 
indtrekkes i Enden af Hovedet, og altfaa maa være bevægelig eller ſammen⸗ 

lenket til Hovedets Ende ved en bøiclig Mellemhud eller Knaknaing. Dette I 
kunne maaſkee og have givet Anledning til den Tanke i det Berlinſke — — | 
at der i Enden var en Aabning, naar de havde feet Hovedet med indtruffen 

. Guude, og at Braaddene kunde fFiules i Sleeder, naar de havde feet bem | 
indtrukne med Snuden. 

Hoved og Hals vare mere bleghvide end det — paa —— mr 

i fin udviklede Tilſtand ſages yghoid. Ho— rken Indvolde eller Gatbor var 

at finde; da hele Ormen kan felv anſees ſom en Tarm, behovede den endelig 

ingen Tarme, derimod udfordres, at den maa have, fire Spandeſeener langs 

med 

flſkens og Zundeſtiglens Bondelorme Spec. 296, 207 og 2060, æg fiden har | 
jeg endnu. funden Beſty— kelſe heri ved Grredens, Gaafens og Gieddens 
Boandelorme, bh ilfe jen baſag finder noget afvigende fra den Beſtrivelſe ders i 

om er given i Berlinifcbe 2 Beſchaͤftigungen natuef, Sveude IV. Band, og” E 
maaffee en anden Sang later Salſkabet forelæfe noget herom. 

— 

— 

Pal 

fj 
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"med Hudens indvendige Overflade, hvormed den fan indtrakke Hoved, Hals 
og Krop (Fig. 3. e f, g) til at danne Kloden (Fig. 2. a) og ſiden bvie denne 
| ind i fin Grube (d), indtil den ganffe bliver ſammenviklet (Fig. 1.), og lige 
ledes igien fan udvikle fig til fin rette Skikkelſe (Fig. 3. 4.); men diffe Scener 
ville nok blive vanſkelige at oine formedelſt deres Fiinhed. Sidegabningerne 

paa Hovedet anſeer jeg for Ormens Mundinger eller ligeſaa mange Suehul⸗ 
ev, hvorigiennem den fuer den vædifefulde Noring til fig, og enten maa 
"give Bædffen fra fig famme Bei tilbage igien, eller og rimeligere igiennem den 

… formodede Endeaabning paa Snudens yderſte, ſaaſom Sideaabningerne- blive 
indad engere-og ventelig have Faldklaͤpper inden til, der kan hindre Vandeis 

— naar Ormen vil 
J Det er markeligt, at Jeg ikke fandt nogen af diffe Orme i FlæfÉet ſelt, 
men alle ſadde indborede i Kiødet, ſaaledes fom Fig. 1. udvifer, Klode ved 
T Klode, men hver Klode laae med fine to. Fliger i en færfFilt Grube i Kiodet, 

å ſom gierne var fuld af en. vandagtig Bædiffes diffe Vandgruber omfvændes af 

Kiedets tilbageblevne Fibrer, da den egentlige Kioedſubſtantz var efter al Ri⸗ 
melighed paa ſaadanne Steder bortſuet af Ormen; de vare desuden ſaa lange, 

at de vel kunde paſſe efter Ormen i fin udſtrakte Tilſtand; gemeenlig vare og 
Gruberne foreenede med hinanden ved mellemlobende ſmale Canaler, hvorigiens 
i nem Ormen ventelig har fremtrukket ſig, efterſom Antallet er bleven formeret 

og Naringen er fluppen: Til ſaadan Gang fan den have god Brug af fin has 
i ss Snude, med hvilfen den kan indhage fig, og flæbe fin TarmefrÉ efter fig, 
"hvortil og den rynkede Fordeel fan være tienlig ved Udftræfning og Sammen— 

krympuing. Ingen Under derfor, at de Svin, ſom ere fulde af Tinter i Kiedet, 

ikke kunne trives, da de have fan mange Mededere; ingen Under, at de (fom 
1 |Det berettes) ere urolige, ikke kunde fove, give fig iffe engang Noe til at æde, 
men immer grynte og flaffe omkring, ei heller formage at gane ret langt, da 

de have faadan en Vrimmel af hagede Orme i fit Kied, ſom nedvendig maa 
"foransfage Smerte, naar de røre fig, holde Svinene aarvaagne og i Arbeide, 
I joy tillige ſogkle deres Kræfter. ved at ſue al Naringen til fig og giere — 
lap. med faa mange vandfulde Gruber i deres Kied. 

Ø Vi ville nu holde denne Beffrivelfe mod det; . ſom berettes i det an— 

mede eh om de andre Arter, og ſee hvorvidt de kunne forenes ſammen: 

Oo 3 | SAD NEDE 
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Den forfte Art, ſom Hr. Bloch falder Eremiten, bliver p. 337 tillagt en 
for Blere, hvori den egentlige Orm ſkal indeholdes, og foreſtilles ſaaledes 
tab. X. fig. I, men ſaadan Blare har Tinteormen ikke, og inter, ſom kan 

fættes i Ligning dermed, uden den vandfulde Grube i Kiodet, hvori den lig⸗ 
ger, ſom dog er noget ganſke andet og desuden fremmed fra Ormens Tilbehørs 

ei heller har Tinteormen faa opblæft en Bagdeel, dens Udvikling feer og fra | | 
Midten, men iffe fra Enden, ſom den der foreftiles tab. X. fig. 2.35 
desuden findes den ikke eene, men i tufinde Tal, fortiener derfor mind at 
faldes Eremiten. Narmere unde den komme den liden grtdannede Artfor⸗ SØM 

andring af Eremiten, ſom beffrives P. 338 og foreftilles tab. X. fig. 6-8, 
thi den figes dog at have flere i Salſkab med fig, og enhver figes indſſuttet i 

fin egen Hud, "hvorunder man kunde tænke fig den i Svinefiødet befindende 
Grube, eller Fligerne hvori den indvifler fig, men det fees dog af Figuren, at 
den ligeſom Eremiten udvifles af Blærens Ende, der findes ingen Fliger oms " 
talt eller aftegnet, og denne ſaavelſom den flere Eremit har ilke den beg Tinte⸗ 

ormen bemerkte Snude. 
Den anden Art eller den Bendeſorm lignende, ſom beſkrives p338 

og er aftegnet tab. X. fig. 9, finder jeg dette forſkiellige hos, at dens rynkede 
Krop ftræffer for langt ud mod Bagenden, den hav en liden opblæft Blære i 
Enden, den figes indſluttet i en færfkilt Slære, ligeſom de forrige, — alt 
paſſer ei paa Tinteormen. | 

Om deu tredie Art eller den fæl fabel ige, ſom er funden + Faarenes Ø — 

Hierne, heder det p. 339 at man har funden til 400 ſamlede i en Bandblære, . J 
og hver Orm bængte faſt til Blaren ved to ſmaa Baand, ffiønt den var fæftet 
til Hiernen med fir Hoved; men Tinteormen fidder iffe i en fælles Blære, 
hver har fin færffilte Vandgrube at hvilei, — De have og ingen Baand, med " I 

mindre deres Flige fFulde antages derfor, men diffe kunne dog ei være meent, 

thi paa den Tid de ſees er Hovedet ſkiult, ſom dog figes hos hine indfæfted i ! | 
Hiernen af Faarene; desuden ligge Tinteormens ålige loſe, da hines Baand J 

ſiges faſte til den fælles Blere. 
FÅ 

Og denne Sammenligning beſtyrker mig med mere i den Tanfe, at Tinte: i | É 

ormen er en ny Art Blareorme, og at det har fig med Blæreormen, ſon 

med andre Yudvoldeorme, at hvert Dyr underholder fine færfFilte Arter, dex 
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ei faa lige findes hos — Dyr; hvilket maa giøre — desmere 
agtſom, at han ikke troer ſtrax at have fundet en tilforn bekiendt Orm, fordi 

han kan finde noget ved den, der ligne andres Beſkrivelſer. Der fan rimelig— 
viis ikke ventes ftore eller mange Forſkielsmerker hos faa fmaa Dyr, men fan 

og ſmaa Marker maa være nok til at beſtemme Arternes Forſkiellighed. 
Bette var, hvad jeg vidfte at berette om Tinteormen; kunne ieg endnu 

have talt noget mere og afgiørende om dens Næring, Gang, Fortplantning; 
kunne jeg have fundet er Middel til at forebygge eller fordrive diffe talrige Med⸗ 

| ædere hos Svinene, da vilde jeg have leveret en mere fuldftændig og nyttig Ef⸗ 
| fterretning, men dette maa endnu vverlades til andre at eftergranſtfe. Mig 
maa det være nof denne gang: at have viift, at Tinten er ikke blot en Syg— 

dom, men en Sygdom, der fom flere forgarſages af levende Skabninger, hvilfe 
forſt maa dræbes, før Sygdommen fan ophøre: at have- giver Anledning til 
nærmere Betænfning, om ikke vatterſottige og ſoimle Menneffer kunne være 

" plagede af Ormearter, der høre til ſamme Slægt, Dette med mere borer til 
| mene at LG i f t fulde Lys. Jen 

Befri 
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nogle lider bekiendte Podurer, og en beſonderlig Loppe 
/ 

fra 

Otho Fabricius. 

N Endeel rer ere allerede blevne —— og det er ikke ad —— 
ved ny Opdagelſer at faae Antallet formeret af diſſe Vinkelboere. Imidlertid 
ſynes diſſe ſnaa Dyr endnu ikke at have vundet Naturkyndiges rette Agt: kun 
fan af de bekiendte ere blevne ordentlig beſkrevne, de flefte hidtil blot angivne, 

blant hvilke, ſom jeg troer, følgende 7 Arter bør regnes, om ikke nogle aft I — 
dem blive gauſfe ny. J Betragtning heraf kan vel ogſag deres Beſkrivelſer MI 

med hosføiede Tegninger iffe agtes overflødige; i det mindſte har jeg af Erfa⸗ 

renhed lært, at man lettelig feiler at tage cen for anden, faa længe man ikke 

har deres ſuldſteudige Beſkrivelſe at ſamle de væfentlige SR af, ſom 
paa ſaa ſmaa ikke fun ventes at være vet —— 

J. 

Use Jordpoduren. — 

Denne Art forefalder jevnlig nok, og vil lettelig trefſſes under raadne 
Treeſtokke, ſom hvile paa SB ei Hel ſynes den aldeles forbigaaet af Na⸗ 

turlkyndige 
— 
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turfyntige, da den uden Tvivl blivet de Sbenſtes Jordkrut og Firinai Po- 
dura viatica Fn. Sv. (ed. ult.) 2320 iblant fepofita; om hvilken denne 
ſtore Mand dog fi ſi den maa være bleven uvis, ſiden han har indført den i fit 

— riaturæ Ventelig har han anſeet den for den ſamme ſom Podura 
aquatica, ſom han paa anførte Sted lader fig forlyde med, hvori jeg dog ikke 

tør bifalde ham. Den "bliver ogfad anført under fit Svenſke Navn Jordkrut i 

von Aphelens Overſcettelſe af Bomares Dict. T. VIL p. 555. 
Sislændernes Blaamor, hvorom i Jislandſke HRG eler p. 607 

* dan. prodr, 2177, ber ogfaa hidferes; dog blandes uden Tvivl ig 
ſammeſteds tvende ſammen, då den eene ſom findes paa Bandet vel neppe er 

| een Art med den ſom forekommer paa Jorden og Veiene, under hvillken ſidſte 
i Nå forftaaer min, | 

"Men, naar man Ketleſet alle diſſe Steder, faa findes Sen blot næv: 
net, ikke tilſtreekkelig beſtreven. Saaſom den ogſaa findes i Grønland, har 
| jeg i min ir Eathia grönlandica beffreven den unter Navn af 

”Podura 4humicola) fufco-coerulea, antennis brevibus 
craſſis, corpore cylindraceo verfus anum craſſior. 

pec. 186. 
Da den er en af de almindeligſte, ſom kan let fages til Efterſyn og 

| Sammenligning med andre forekommende Arter, ſaa vil jeg give dens Beſkri⸗ 
i velſe idet omftændeligere til Grund for de følgende 

De fre, jeg har feet af denne Art, vare I Lin. lange, 2 2 fin, brede 
' ved Bagen og 3 Lin, ved Hovedet. 

Hovedet er kort, noget trindt, dog fladere paa Iſſen, tykkere bagtil 
og MG fortil i en nedlobende afſpidſet Snude, der ei lettelig ſees uden Hove: 
det oplættes 5 i famme har Munden Sted, ſktient Mundredffaberne vanſkelig 
"opdages formedelf deres Lidenhed. Det ſidder kiendelig adſkilt fra Kroppen 
ved et dybt Tverſkaar; kort foran ſamme feer man paa Overfladen en Tverfure, 

der foreenes med en Længdefure paa hver Side under Øinene, og foran mod 
—— igien ſamles begge Sider i en Runding, giver ſaaledes næften en 
ſpadeformig indtrykt Figur paa Hovedet. 

Dinene, ade, ſidde pga Iſſen, forte, ægformige, og ere kiendeligſt 
paa de lyſe Exemplarer. Midt imellem dem er en liden Bulk, der ſnart (Fulde 

eye Som 15, DE i anſees 



inde ſtorſte Indkaar ere til. Siderne lit indtrykte, hvorover de fynes dobbelte, 
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anſees for et zdie Hie, dog ev den ikke ſom Dinene 2 men tøbfaben og fore 
kere farvet end det svrige-af Hovedet. — — 

Famleſtonglerne ere forte:, neppe af — Længde + tyfte, ba. É Æ 
ftane af 4 Led, næften- lige LESS dog, det une lit tyndere. og. længere; end de BØ 

he 350 ST. CORERRAR E 

Krcroppen er: fladtrind, mod Bogen ateen, fort for Gatboreti igien 7 
affneben; har 9 Indſkagar, ſom beſt fiendes paa Ryggen, af hvilfe det — 
er korteſt, ſiddende ſom et Halsſtykke, 2-5 de lengſte, og tiltage næften umcer⸗ 
kelig i Breden , men det Ste er lit. kortere end de 3 foregagende, ſom ere lige 

lange; .6-3 ere de bredefte, og lige lange, men kortere end de forrige, ved. Det 

7de og i fær det gde begynder Kroppen igien at aftage i, Breden; det ode er et É 
lidet Gatborſtykke ligefom forlænget ved en liden kegleſormig Ende, der bar r 

en vandret Splittej hvor Gatboret er, ſom beft fees. naar. den oplætter Bagen. 

og, hvor de ſamles paa Ryggen, fer man. t Tverfuren, felv 2 ophoiede Punkter 

fom ere morkere end. det ovrige, og d danne 2 Længdeftriber paa Ryggen. 
56 Fodder ſidde under de 3 3 forrefte, Ind ſfaar (egentlig ſhnes det iſte 

Par at ſidde under Halsſtykket, 9 det i Tverfuren melleim andet og tredie” 

Indſkaar, og det. .3die: mellem tredie og fierde Indſkaar); de ere alle krumme 
og korte, de forrefte forteft, Da. de tage ſmaat til i Lengde bag uds beſtaae, 

ſom Det fynes, af 3 Led foruden et bulket Grundſihkke, og en enkelt Kloe elle 

Spidſe. Naar de udſtrækkes, rakte de, fun lidet uden for Kroppen. 

Spypringſtierten er meget liden og ukiendeng ligger. bøiet under Bugen, 
tager. fin ——— e ved det 7de Judſkaar med et flade. Grundſtykke og Mader 

ikke ganſke til det bageſte Par Fedder med ſine tilſpidſede, parallellobende og 

tæt ſoͤmme enklemte Or ene. Naar den udſtrokkes, ſees den neppe uden for Gat⸗ 

boret, og uden Tvivl. kan den ei ganſke tilbagelægge i thi. endog paa de: døde 
ſages den beiet uader Bugen, ſom er uſedvanligt hos diſſe ſnaa Dyr, der 
gierne ſirekke Stiert, naar. de bøe, J Det, [ile Rum imellem. — el 

Spidſe og det bageſte Par Sepd er fees paa Bugen en J— cſem 
deelt efter Lenaden. | 

Farven er en Blanding af blaat og redlydet, dog neden. ti i og i Tver SS 
furen mere lys. Der er og Forfkiel paa, J—— da nogle ere mere 

* morke 
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morke og — blaaſorte med et rodt Skier; andre mere lyſe redagtige og 
have neppe et blaat Skicr (paa diſſe kunde alting beſt betragtes). Hoved, Ryg 
og Folehorn have een Farve, men Munden og Fodderne vare ——— 

Hoeralt er Kroppen bekleedt med et meget fort og fiint Laad. 
Denne Podure har jeg funden baade "i Norge og Grønland i god 

| rar under Stene og raadne Traſtokke. Ogſaa er den mig forekommen i 
Norge i min Kielder paa Oltondernes Stroe, ſom var fugtigt af det nedlobende 

SØ og anden Vedſke. Paa alle diſſe Steder vrimlede de iHjobetal om hinandens 
Den har Cone til at ſpringe, dag ikke hoit, og ſielden vover der i ſin 
Frihed men kryber og vælter fig paa ſine Lige i der voedſkeſulde Dynd og fug⸗ 

uige Jord, ſeen til Gangss: |; Da jeg lagde den pan Band, krob den vel paa 
Kj Sandfforpen, men kunde der ikke ſprin— ge, kom mere ſeent affted med fin Gang, 

| og hvilede længe imellem, vet ſom den var. dede — — jeg, at Baun: 
det ikke er dens rette Element. Ban 

| — 1. viſer Jordpoduren. be OD 

mis t naturlig Storrelſe. By meget! Manne: ſoreſiller fra Singen. 
C. ligefaa fra Bugen, og D. fra Siden. 

a. Snuden. b.. Hinene. c. den lille Bulk imellem — 
d. Gatboret. E. de punkteerte Striber paa Ryggen. 

13 Syrjugflieiten, g. Den lille Bulk under Bugen. 

i : di PEN r 3 GEA ; : i — I. — 

| — Moospoduren. 

fkulle nærnieft ligne Podura enorm lis) ablonge cinerea 
| — rotis, antennisque apice albis, cauda fulphurea. Zool. 
| dan, prodr. 2171. dog bliver neppe den ſamme, da jeg iffe hav fundet de 
| hvide eller ſoovelgule Deele, fon den ſammeſteds tillægges, Jeg vil derfor 
| indtil videre falde den; — 
| Podura (hypnorum)| øblonga, vireſcens, poftice 'ful- 

Bey nvælcenss… Syg —— 
i vi Der en er ſuldko umen 13 Lim lang? og £ Lin, bred, —— 
HA: | Ppeoe Hovedet 

— 
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Hovedet er, ſom paa de. fleſte Arter, aflangt og næften ni en rhombiſt '! 
Skikkelſe, blegt og har: neppe et grønt Stier. J 

ODinene ſtore, forte, aflange. 
Famleſtanglerne forte, morke med en grøn Blanding; i deedenes Gan 

fingsfteder ere de morkeſt, derfor ſynes de ringede; har 4 Led, — de 2 mel EN 

lemſte korſteſt, alle næften lige tykke. i 
Kroppen aflang, fortil noget ængere, bagtil bredere og nteget ſtump ved 

Gatboret (dog er den ei faa plump, ſom paa næftforegagende); beſtager af ? 
Led, hvoraf de 4 førfte gronagtige, de 3 bagefte lyſere og noget redladne IJ 
Storrelſe (efter Dyrets Længde) overgaage de 2 forſte meget de ovfige, meni  - 
Brede tage de jevnt til mod Bagen. Alle ere. glatte og ligeſom tegllate paa I 

binanden i —4 

Fodderne korte, bleggrenue. re d 
Hele Inſektet er laadden med talrige, Fork j oidagrige kaad, der viſe 

ſig efter en vis Stilling mod Dagen. | 
Under Bugen er en blegere Rende, hvor Sule tree. ligger ind, 

boiet, der ellers ev vrodfæftet i det yderſte af Bagen, fan boies ud og ind efter | 
Behag, og er hvidagtig, meget fort med ſkreevende Grene. SAN 

Funden paa de novffe Fielde under Mooſen, og er allerede i April Maas 
ned tilſyne, ſtiont Sneen da nylig ev bortſmeltet, og Grunden under Moofen 
meget fugtig. —4 

Den Fan ſpringe got, dog ei over 4 Tommer lodret, Lever ei længe paa det JA 
tørre, poilter jeg forføgte paa mine Exemplarer, ſom ſtrax døde efter nogle Spring. I 

Big. 2, vifer denne Art, Å 4 

A .i naturlig Storrelſe. B. meget ſtorre forcer BE AE 
a. den merfe Fordeel. b. den lyſe Bagdeel. c. Spring: I 

ſtierten. dd. Hinene. fr ER 

III. 

Den beltede Podure. 
Bliver Podura (cincta) cylindrica griſea, cingulo atro an- 

tice albo. — nat, (ed. Her 10, Fan. Svec. 1933, om hvilfen 
pa i 
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F. IL Om Bli beltede Poditbe, . Ser 

paa DR Sieder dog ikke ſiges mere; og, om end diſſe faa Ord ikke ganſfe 
paſſe paa min, der har mere end et Belte ſaag vil jeg dog i det hoieſte kun an⸗ 

ſee den for en Artſorandring deraf, ſom jeg noiere ſaaledes vilde beſtemme: 

Podura (cinéta) cylindracea, cinereo- vireſcens, cingu- 
lo duplici anoque nigris, albo marginatis. | 

RMeppe ev den 1= Lin. lang, og 3 Lin. bred. 

"Hovedet ev bleggront, har en rbombiſk Figur, bliver fortil ængere, med 
folbige Kindbakker. 

Oinene fidde ved Grunden af Famleftænglerne, ere ſmag, — aflange 
Famleſtænglerne nogenledes lange, morkegrenne, bvielige, beſtage af 

Å 4 4 fore Led, der ſynes deelte i mange mindre. 
Kloͤppen aflang, trind, for og bag lit ængere, beſtaaer af 7 Leed, 

| hvoraf de 2 forreſte ere grøn: og affegraa-blandede; de 2 følgende forte med 
I hvide Rander-for og bag, hvoraf dannes 2 forte Belter tvers over Kroppen med 
I 3 hvide Tverftribers de 2 noſtſidſte Led ligne de 2 les og det —— er 
j "fort med en hvid Forrand. 

Fødderne ere forte, bleggrønne 
Springſtierten er en fang hvid Forf med rette patalletføbende Grene, 

kan bøtes ind under Bugen, og ligger gierne i denne Stilling, uden naar In⸗ 
ſebktet vil ſpringe; naar det deer, udftræffer det Stierten med alle, eller man 

kunde maaſkee ſige: naar det har udſtrakt — og iffe fan faae den til⸗ 

bage, faa maa det døe. 
Allevegne paa Kroppen og —— er den laad den med et blegt nogens 

" Findes paa de norffe Fielde i Salſkab med neſtforegagende. 
Den baade. løber og ſpringer hurtig; ſynes og nogenledes at kunne for⸗ 

| * Det tørre, thi fFiønt dens Opholdsſted var fugiig paa den vaarvædede 
" Klippe og Jord under Mooſen, faa levede den dog længere paa det terre end nel É 

] Fillige andre af denne Slægt. 
— 

Big. 3. giver den beltede Podure. 

i naturlig Storrelſe. B. meget ſtorre foreſtillet. 
da. Beltet. b., den forte Bagdeel. c. Springſtierten ud⸗ 

ſtrakt. i 
: DD i NR URE 



02 io F.IV. Om Kampepoduren. 

5* — 

Kempepoduren. — 

Er neppe silforn bekiendt, thi af de bekiendte vidfte jeg itfgen at ligne den 
"med uden Podura villoſa Syft. nat. 1014, 9, hvor dog ikke meldes om den 
Kobberfarve, ſom min ber , der desuden ikke er fan haarrig, at den: unde for 1 

tiene Navn derefter. Jeg vil derfor nævne den | 

Podura (gigas) cylindracea fulco -ænea —— nigris, 
antennis longis pedibusque palleſcentibus. 

Er den ſtorſte af ml mig forekomne, vif 22 vin, i fængde og 8 Lin. hg H 4 

Brede. 9 
Hovedet er flor, næften xgformig, Mak eler, DR 
Hinene ſidde paa Siden af Hovedet mod Overdeelen, og ved Sen al af 

Famleſtanglerne, ſtore nok, men, da de ere af ſamme Farve ſom erern faa. | 
——— de lettelig. J— 

Famleſtonglerne lange, af Sean halve Længde, beſtooe af å Led, 9— 

uentlig: r, Et lidet Grundled. 2. Et noget længere og fyldigere, —, 3: Det 

lengſte og tyndeſte ¶ 4. Det pderfte, fort og tyndt tilfpidfors diffe2 yderfte (of 
nes igien ſammenſatte flere ſmag Ringe. 4 

Kroppen udſtrakt, trind, dog noget nedtrykt, ved Hevedet ængere , da SE | 
afte Led tilvoxer i Brede, men de andre. ere næften lige brede indtil det ſidſte, i 

ſom igien afknibes; mfeftager af 7 Led, hvoraf det forſte lengſt, af Figur med 
en ſtympret Kegle, hvis Top vender mod Hovedet, det 2det fortere, 3-6 næ 

ſten lige fore og- [ængere end det 2det; 7 de eller Gatborſtykket lidet og aftundet 

får Enden. Under Bugen er Den noget flad og har en Rende, hvori Springs | 

ftierten ligger, ſom har de 5 ſidſte Leds ange, og 2 parallellebende fine 
Grene. | j — 

Fodderne ere længere end paa mange af, dens" —— ile liger | 
Dan mod hinanden propdrtionetede, beſtage af 3 Led og en eenlig Klog eller 4 

Svidfe. 
y 

| Farven paa Hovedet og Krop "pens Ryg er en Blanding af bur og | 
.fobberfarver Mae ae] men Kroppens Led har desnden neppe kiendel lige ſorte J 

Nander 
X 



— ne: Ce 

rener 

| ſten gler 

FI. Om Kendededuten — Om Cryſtalpoduren. 303 

| — og talrige forte Punkter biſt og her, hvorfor den falder Ib mR | 

| ar og Stierten ere blege. 

Famleftænglerne fortagtige, dog de 2 nederſte Led noget blaagrao. 
Fodderne blege med endeel tyndt ſtroede Laad af ſamme Farve , men det 

pdeefte. Led morkt. ; 

Allevegne fees paa Hoved og Krop forte ſortagtige Haar forde og 
imellen Hovedet og forſte Led af Kroppen ſidde de talrigere. 

J uddøde Trærs Rifter, og Huller ſom Larverne fan have udboret, 
far. man helſt treffe denne Podure. Silene: eenlig. Jeg har ſeet den 
baade iRorge og Iylland. 

Den ſpringer Nrerug er meget coln⸗ og — jen g fine ne amter 

— is: 4. ſees lire Art. — 

rart Ar run Storrelſe. B. — fereftillet 

Cryſtalpoduren. | SUS | 

dar cryftallina Zool. dan. prodr. 2170 — er, dene forte 
” Benævnelfe;; candida pellucida tota meget vel paa min, men da dens vi. 

dere Beffrivelfe og Beretning om dens. Opboldefted mangle, fan den maaſtee 
j endda vxere en anden 

Den maa regnes blam ——— va den Me fra en GS Stor⸗ 
| velfe til 5 - Lin. 2ængde ; i ſidſte Fald neppe $& Lin. bred. — 

Hovedet: lidet, rundt, neppe ——— end Kroppen, men fortil im nel 
| in. Famleſteeuglerne affneben til en liden Snude, hvor dens Mund: oventil 

er det noget. flade, fager bel vet m fra —— men luder 9 gg med 

fin in Suude. 

Hinene ere ir: Tilde ES —— J danes ikke — Bog: troer 

ig at have. feet Dem med cn — tom 2 — Bulker pan Hovedets Sider' tat 

": Haver sferne, 

æ en J < 

vane 



SOZ F. V. Om Cryſtalpoduren. 

Famleſtenglerne ere derimod kiendelige nok, ſidde ved det yderſte at ll | 
Snuden og lige i Panden, beſtaae af 3 Led (foruden et lidet Grundled); det | 

… afte ev længere end det mellemfte og trindt; der mellemfte korteſt af alle, floder 

formig; der yderſte længft, trindt og noget afkneben i Enden, ellers ere de alle 
lige tykke og ſfilte fra hinanden ved dybe IYmdffaar, De udgior næften & Krop i 

pens Længde og boies gemeenlig ved yderſte Led. ARN 1 

Kroppen er næften cylinderformig, oventil noget flad, under Bugen 

rendehuul, til Siderne hænger den ned fom med en Bremme over Bugen, der | 
er lit ſavtakket efter Indſkaarene, flilande bag ud, og langs ad Bremmen fys | 
neg et meget fiint Laad, ſom neppe ſees Spor til paa det øvrige af Kroppen. MI 

Den beftaaer (ſaavidt man kunde fFielne paa faa lidet et Dyr) af 7 Led, hvoraf I 

det afte leugſt, dernaſt 3 ſmaa, og igien 2 ſtorre efter Lengden, endelig det "| 
7de eller fidfte ved Gatboret afrunder, ſom neppe fan faldes et ordentlig Led. | 
Det forrefte Led ev noget toppet og hænger frem over KEE men de bageſte 
ſtaae alle ret ud. | 

Fødderne fidde under forrefte Led af Kroppen, ſynes at beſtage af 3 fed | 
og en eenlig Kloe eller Spidſe. || 

Springſtierten ligger bøiet under Bugen og ræffer lige hen til Føde | 
derne, beftaae af et fladt todeelt Grundled, og 2 næften parallelløbende, ei me⸗ | 
get adfplittede, men tilſpidſede Grene, der igien ere treledede. [| 

nl Farven paa hele Inſektet er hvid glindfende, Kun faa, IE bet de 
fiorfte , ere lit anfigtfarvede paa Ryggen. 4 

Denne Art har jeg jevnlig truffen i Norge under loſe Stene: paa Fiel⸗ || 
dene, gemeenlig i Sælffab med de ſmaa røde Myrer (Formica rubra — RR 

: dm. prodr. 1936) og ftaae med dem i en ganffe god Forſtaaelſe, da de lebe 
om hinanden uden at vife nogen Frygt eller Efterfræbelfe, Den er gierne tale 
vig hvor den findes, dog hober den fig ikke ſom Jordpoduren men | 
for fig felv omfring paa fin Plan. | 

Den løber meget fort og idelig vimſer omkring, ligefom — efter no⸗ 

get i de ſmaa Rifter paa Stenene eller i Grunden, men det ev rart at ſee den 
ſpringe, ſkient den.vift nok ikke har fin Stiert forgieves. Cr meget fFrøbelig, 

thi neppe røres den, før den ſtrekker Stierten ud og døer. — …— SR 
Bee ogs Sig. 5 S å SEE 

- i 

- SÅ — 

Ci 

Z 



Tyge 4. i naturlig Storrelſe. B. meget ſtorre ſoreſtillet fra Ryggen og 
sæ Cu fra Siden med Stierten udſtrakt. D. Stierten meget ſtor 

| — E. en — ete NAR BOT 

* — 

| Den langhornede Podure. 
| ig 4 kd "Denne bliver SÅ, ; | 

| " Pocura (longicornis) cylindrica, favicans, antennis cor: 
spore longioribus, pedibusque cinereis Zool. dan. 
prodr. 2174. 

Forekommer af 12 Lin. Længde, men neppe E Lin, bred. 
J Hovedet er aflangt, lit ludende, med — Nakke, oventil fladt, 
* — ſkicellet, fortil bredeſt, bagtil (malere ligefom forſynet med en Hals, 

| til Siderne fyldig og ſtympret i Panden, (vor nedentil fees en Tup, ſom viſer 
t til Munden; bag diffe opheiede Munddeele ſees en trefantet Huling, hvis fpids 
| fefte Vinkel filer bag ud, og denne Huling optager hele Hovedets Underdeel. 
Mundredſkaberne ere vel iffe ret kiendelige, dog ſynes ar beftane af 2 ſammen⸗ 
klemte Kieber. Omkring Munden er den noget laadden, ſtient det øvrige af 
i Dover: ev mere fri 
—9 ODinene ere paa — Art kiendelige, ſidde paa Hovedets Sider tæt ) 
i bag Famleftænglernes. hvert Pie udgior en aflang fore Firkant, ſom fortil er 
| bredeft og ſynes ſammenſat af mange ſmaa ophøiede forte Punkter. 
| Famleſtænglerne lange, tynde, fuldfommen af Dyrets Længde, jø 
É:: fmd: endog længere, hvilfet ei ler fan beftemmes med Vished, da de immer 

ere i Bevageiſe; beftaae af 3 Led, nemlig: 2 forte, tykke, trinde Grundled, 
" og et meget længere børftedannet Endeled, ſom igien, ſaavelſom de andre tvende, 

ſynes fammenfat af utallige ſnaa Ringe. De ere og forſynede med fine Bor⸗ 
ſter og ſtaae ret ud fra Pandefiderne lige foran Oinene, fpredende fig med Ens 
derne⸗ der ſtedſe bevæges og krummes. 

Ex Kroppen er udſtrakt,  næften chlindriſk, fortil noget ſmalere, bagtil 
| bredere og ſtump afrundet; med forreſte Led ligger den ud over Nakken fom en 
Nye Sam, UX, | IN Øg Hoel⸗ 

— 



26 | F. VI. Om den langhornede podete 

Hvelving; til Siderne trykkes den noget ſammen, ſom danner en Vary 1366 4 
ning; Bagdeelen boier fig op ved Gatboret; under Bugen er den rendehul, 

hvor forft Fedderne, ſiden Springftierten har ſit Sæde, derfor hænger Over 
deelen af Kroppen ned til Siderne ligeſom er Takke. Hele Kroppen fynes ene 
felt og har ingen ret fiendelige Led, men, feer man meget neie til, fag vie fig | 
Dog nogle tverlebende Ophoielſer paa Ryggen, der forraade ligeſaamange Sunde 

fkaar, nemlig 7 i Tallet, af hvilken 1fte langſt, 254 mindſt, 5 og 6 igien 

ſtorre og bredeft af alle, 7de eller ſidſte meget lidet. 4 
Fodderne ere, ſom pan neſtforegagende; deraf ſidder det forſte Par | 

Furen mellem Hovedet og Kroppen, de andre under Kroppens forſte Led. 
Springſtierten reekker fra Gatboret til Fodderne; bagtil ere dens Grene 

foreenede 1 et beelt bredt Grundſtykke, men ae med deres Bati ine Spidfe | 
adſplittede. 

Farven paa Hovedet og Kroppen er — „mien det ſidſte eller Gat⸗ 
borledet ſortagtig; Famleſtenglerne, Fødderne og Soringſtierten ere aſkefar⸗ 
vede, lidt vioferglindfendes Hide ig Ryggen — og ep gronag⸗ | 

tige Pletter HE | 
Hiſt og her har den di forte tynde Borſter, men neppe — ———— der⸗ Ati 

for ſynes den glat for et blot Øie: men fra bageſte Led opſtaae over Gatboret … || 

nogle længere meget kiendelige Bek ON (3,4 eller flere) fom krummer fi fi g forud —4 
og ere ſortagtige. 4 9 

Denne Art har jeg funden i "Storge under leſe Stene paa a Dålejiderne —9 
blant en noget fugtig, halv forraadnet, lang Moos, hos andre Arter. STØR 

Var meget livlig, og kunde fpringe ypperlig, "bevæger ogſaa jeonlig fine —4 
Famleſtengler. Synes ikke at kunne leve paa ganſke tørre Steder, thi, da 

den een Mat over blev bevaret i et Glas, fandtes den Død, og — da * Mk 

gelbeiet baade fine fine Famleſtengler og — mag net 1 El 
Mau feer den foreſtillet Fig. 6. ; j — 

A. viſer den i naturlig Størrelfe. Bi meget føre ma aoggene eg 99 
C. fra Bugen. DD. fra Siden. J 

a. » Qulingen under Hovedet. 6. — — c. ————— 4 

d. Spyrinaftierten opbeiet under Bugen. E. Samme ud⸗ 
* 

ſtrakt og kringelbeiet, ſom den findes paa den dede. 



ET doergpoduren. 
Blant Linnei Arter forefommer een under det Navn: Podura (mi- 

lg — ovata flaya,; dorſo maculis 2. ferrugineis fyft, nat. 1013, 5; 
ſom jeg ikke bar truffen hos andre Skribentere, men kommer nermeſt til den, 
| jeg her agter at beſkrive; dette ſynes vel ikke faa noie at paſſe, at han falder 
den ovata, da min hellere fFulde hede compreſſa⸗ gibba eller ſub globo⸗ 
ag men baade hans og min har i øvrigt ſaameget overeenſtemmende med den 

gronne (Podura viridis ſyſt. nat, 1013, 1. hvoraf baade falder grønne og 
| gule Forandringer) at jeg friftes til at holde begge i det hoieſte kun for en Art⸗ 
| forandring Deraf dog dette maa andre nærmere beftemme, og da den gronne 
er mere omftændelig af andre beffreven vil jeg til at lette Gammenligningen, 

ber levere Doergpodurens Beſkrivelſe, og indtil videre kalde den: 

Podura (minuta) fubglobofa, flavo-viridis, ole me nigris, 
maculis dorfalibus ——— antennis fractis ad 
apicem globoſis. 

Den er neppe Lin. lang og høi, og-3 Lin. bred. | 
” Hovedet Har en ſtymret bred Pande, ſom vifer en fodret BldSe, "et ér — 

— cirkolſormig, dog oventil bredere, og nedentil mere afkneben til Mun⸗ 
den; Iſſen er imellem Hinene meget ophoiet og har til begge Sider mod Di: 
nene en fængdefure; Siderne ere udfyldte, derfor fees Hovedet ſom en fort 
Ning, der og ev meget fmalere end Kroppen. Munden er forſynet med 2 fmaa, 

"Bløde, lit fremragende, Spirer, ſom Mundftænglers diſſe falder paa denne 
lille Art (paelig i Dinene, end Fiønt jeg pan andre ſtorre MERE ikke har kunnet 
opdage: dem. 

Dinene fidde tæt bag — øverft paa Bowls Sider ere 
de (otte ; aflang firkantede, og, ſom det let fees, ſammenſatte af mange min 

dre ophoiede Punkter, men hvormange, lader fig ikke let beſtemme. 
Famleſtæenglerne ere næften af Kroppens Længde, ſtaaer (Fixvt ud fra 

15 Hader Cider, ere ved et Brud deelte i 2 ſtore Dele, af hvilfe den nederſte 
Tr hebbel faa lang, ka Den anden, og foruden e£ lidet Grundled deeler ſig 

INT Qq 2 EMNE 
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igien i 3 Mindre, men ulige, da det nærmefte ved Bruddet er ængt og flæng, 
trindt, det mellemſte klodeformig, og det allernderfte bitte lidet tilſpidſet. — 

Kroppen er næften klodeſormig, dog til Siderne noget ſammentrykt, 

faaledes oven og neden meget topper, ſidder tær føier til Hovedet, ſom næften 
ſtinler fig imellem Skuldrene (ver ſom, naar en Fual har trukken Halſen til⸗ 
bage imellem Bryſtfieren). Paa Ryggen feer man 2 Lengdefurer, ſom dans 
ner og Piller en forheiet Midte eller Rygning fra de ſammentrykte Sider. Paa 
Bugen fees en liden Tverſure, ſom deeler den i tvende Dele, den forreſte ſtorſt, 
den bagefte liden fudende mod Gatboret, J der evrige ſynes Kroppen ſammen⸗ 

fat af flere fmaa Ringe, fom vanſkelig beſtemmes. 

Fodderne ſidde i Hovedets og Kroppens Skillerum tæt føjede med deres 
Grundled, og neppe indtager noget af Kroppens Fordeel, bliver, ſom fædvans 

lig, bag ud længere, men alle i Henfeende til Kroppens Lidenhed anſeelig lange 
(hvilfet foruden den øvrige Dannelſe giør den Bladluſene meget lig), beftaae af 
3 Led og en liden Kloe eller Endeſpidſe. 

Springftierten ligger bøiet under Buqgen i en Fordyfining og er — 

dannet ſom paa Cryſtalpoduren, men ſfrever mere med fine Grene. Foran 

den Fordybning, hvori Springſtierten ligger, fees 2 ſmaa brandgule Bukler. | 

Inſektets Hovedfarve er ellers guul med et grønt Skier, ungen ble 
geres men, foruden de forte Oine ſom tydelig fees i det gule, gives ogfaa j 
paa Ryggen mod Bagen en ftor fort Pler i en aflang Firkant; det allerbagefte 

ved Gatboret er desuden mørffarvet, og imellem Hinene, ſaavelſom paa Krop⸗ 

pens Sider, er en Blanding af brunt. Famleſtænglerne ere uden for Brude AE 
det forte, men de evrige Lemmer ere auf Zarve med Kroppen. - 

Sem i Almindelighed findes et Slags Forvantſftab imellem ———— 
Naturen, der ved en let Overgang ſynes at folge gradviis paa hinanden fra de 
mindre til de mere ſuldkomne, (hvilfet den dybttenkende Bonnet tydelig har 

viiſt 1 fin Betrachtung uͤber die Natur 3ter Theil), faa ſynes mig at finde i 

Podurerne en Overgang fra Luſene, og i Dverapoduren et Forvantſfab med 
de uvingede Bladluus (aphides) eller mere med Bæggefmedene (Termes), | 
da man ſnart fulde friſtes til at holde den for en Art af diſſe Slægter, hvis 

er ikke var forſynet med fin Springftiert og derimod fattedes Bladluſenes 
Bag 

———— ——— 
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i Bagherns. dog famme Lighed finder man hoe flere Podurearter, for Gr. Po. 

' dura viridis, polypoda, atra. ſyſt. nat. 1013, 1. 2. 3. 
i Doergpoduren er mig forefommen i Norge paa Træernes Blade, pag 
] Greſſet ja ogſaa engang i September Maaned under en hul Steen , hvor. 
den —7 ved min Ankomſt fan være indflyet fra Greſſet. 

Den ſpringer fortreffelig og er meget levende; men paa det tørre eller 
É! uden * det gremie ſynes den ikke at kunne leve ret længe, da den indftutter i i 
— et — døde inden 2 Timer og ſtrakte Stierten lige ud. 
| Fig 7. viſer denne Art. | 

" Å. i naturlig Storelſe. B. meget ſtorre foreftiflet. fra Ryggen med 

Ho D. Stierten færfFilt meget ſtor. 
FRE 2. Dinene. b. den forreſte højere Deel af Kroppen. c. den 

bageſte ludende Deel. d. Mundſpirerne. ée—. den forte 
Plet.  f. Ryggens Lengdefure. 

] Man Bar, faavidt mig bekiendt, Hidtil ikke vidſt af mere end eet flags 
Lopper at ſige, thi en anden Art, ſom Linnaus falder Pulex penetrans 

ſIyſt. nat. 1021, 2. tvivler han ſels om i den underfeiede Mote. Altſaa vil 

det vel ikbe blive Maturkyndige ubehageligt at fee denne mavre Slægt formeret 

med en nye Art, fom jeg hev vil føge at —— dem bekiendt og iHenß igt — dens 
hue Slislnemnrke vil falde 

i Å mrk Re —— 
Den orede Loppe. 

Palex (anritus) albicans, capite auriculato, proboſcide 
corpore breviore. 

] Den hår vel meget tilfælles med den almindelige — da Kroppens 
Dannelſe i Ylmindelighed ev den ſamme, men den bar og meget, hvori den eg 

mur fra blin og beg allene vil jeg her — 

— 9 3 . Fore⸗ 

Stierten udſtrakt. C. ligefaa fra Siden med Stierten indboiet. 
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1. Forekommer den itte * fir, og neppe 2 Lin. i Længde, | 

2, Farven, faavel paa Kroppen, . fom —— er hoidagtigt, men et DA. 
fort Belte gaaer tvers over Ryggens forfte Led, ſom rekker noget ned 9 

paa Siderne, og 2 ligedanne omgiver —— En SÅ ie og Ste — Oi 
nene ere og ſorte. SM 

3. Dens Hoved ev mindre hæld, og ender foran i en — neden til — J 
ken dag ikke mage tages dens Suerer, det den eenden ber ligefom 
den ——— Loppe). — SN 

— JA 

4. Det hele Legeme er og aldeles glat og flet uden fiendelige! — Punk⸗ | 
ter, fom ellers findes paa den almindeliges Hoved og Krop. Man 

feer kun faa fine Haar ſtroede hift og ÅR ifær lang ge Ryggen, men — SL 
ved Gatboret og Fodderne. — 

— Gutbbret fattes det Slags Gumt, (om an finde s paa den almin⸗ AX 
delige, og har fun en lodret Splitte, hvis fFiellede Sidebremme er 

frævrk brynet med fine Borſter. Under denne Splitte fremrager derimod 
et lidet Lem, der har noget ligt med de (maa Blarer (om Roobillerne 
(Staphylini), pleie at fremſkyde, er næften kugleformig, meget bryn 
og ftiler op ad, hvorfor Bagdelen med Billighed kaldes haget. 

6. Tæt bag Øinene og næv red Iſſen fees til hver Side i et Indtryk van 
Hovedet et: andet Lem rodfeſtet, der, fFiont lider, falder fiendelig i 

Hinene fom en Ørelæp, og keſtager af et trindt Grundled, der fører i J— 
Toppen en liden Kolle ſra Bagkanten og en længere Duſk af 3 eller flere 1 

Borſter fra Forkanten. Diffe Orelceppe er bevægelige og røres jevnlig a 
Dyret op og ned, men rekke fun lidt over eet naar de øre opralte. pod 

Denne beſonderlige Loppe ſandt jeg i Norge 1778 i October Maaned re |. 
Gronſpeuen (Picus viridis Z00:. dan. prodr. 98.) dog si i mogtt 
BÅD bø og ellers er den mig ike —— 4 

J Fuge |. 
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| 
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"F. VIII. Om den orede Loppe. 

LA Fuglene Fier lob den hurtig nok omkring men aldrig ſaa jeg den hoppe. 
] * af tvinge den dertil ved at lægge den pan et fladt Sted, men for⸗ 
gieves, thi ogſaa der ſtrebede den fun at gage. Imidlertid er det iffe tro- 

ligt, at den, mere end den fædvanlige Loppe, ſruide have ſine lange Been 
rs 

" Fig. 8. vifer den øvede Loppe, 
—ÅA. i naturlig Storrelſe. 
B. meget ſtorre ſoreſtillet. 

a. Ørelæppen. b. Gadtbordſplitten. — » Bagbelene Sage. 
d. Hovedets ſpidſe Nedgang. 

KE, Brion re FR 
4. Grundledet. b. Kellen. c. Verſueduſten 
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| Fortſattelſe 

af Forſog med 

Ovarts og Bitriolfyre 
— oa 

P. C. Abildgaard. 0 1 ME 

+ at —— om den Egenffa6, jeg ved mine Forføg; fom jeg i aſvigte Aar 
havde den Ære at ſoreleſe det Kongel. Saelſkab, havde bemærker ved 

Quartſen, at den ved langvarig Digeftion med Vand gav Leerjord, var til; | 
fælles for flere Species af Qwvarts, tog jeg en melkhoid Ovarts, og lod (amme 9 
ſtode til Pulver efter at den var ſterk brænde i aaben ID, paa ſamme Maade | | 
fom jeg forfarede med den halv giennemfigtige feede Qvarts i mine forſte Forſog, 4 
faa at jeg ved Svømning og Stodning fif 12 Uncer Quartsmeel, bhvilfet jeg i x 
Begyndelfen af Foraaret henſat i Digeftion med 6 Uncer deftilleret Vand i en a 

tilproppet hvid Glasflaſke. Dette vil jeg falde No. 1. Ligeledes tog jeg o Un⸗ 
cer mindre 70 Gran af det ſamme DO,vartspulver af den halv giennemfigtige feede 
Quarts, hvoraf jeg havde med Vitriol-Syre uddraget de 14 Gran Alun, for | 
at erfare om ved forfat Digeftion med Band endnu meere Alunjord deraf "| 

funde frembringes, jeg paagydede 3 Uncer deftilleret Vand og henfat det med "| 
No. I i én tilpropper Flaffe i Soelen paa et meget varmt Sted, Denne I 

Blanding vil jeg falde No 2. Derefter tog jeg af grovere pulviſerede brændse I 
Qvbarts⸗Pulver, og affoommede alt det meelagtige derfra, ſaaledes at alt det 
Quarts Pulver fom ikke i 2 Minuter, efter at FlafÉen var omryſtet, falde til Bun: 1 
den, blev afheldet, og dette igientog jeg faa ofte indtil Vandet omfider 2 Mis 
nuter efter at Fiaffen var bleven omryſtet ſtod klart over knas dad Jeg er⸗ 

bold, | 
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| Koldt ſaaledes 6 Uncer hvid Qvarts: Sand, hvilket jeg ligeledes henſat i Di 
geſtion med 3 Uncer deftileret Vand hos de forrige, i den Henſigt at erfare om 

| 

| Bandet vilde opføfe noget af Quartſen. Dette vil jeg falde Do. 3. 

Efter 2 Maaneders Forløb i i hvilken Tid alle 3 FlafFer havde ftaaet urørt 
omryſtede jeg Flaſken Ro. 3 for at erfare, om alt Pulveret vilde ſynke til Bunden 

og Bandet efter 2 IRinuter flade klart derover, men fandt at det forſt efter 4 
Minuter blev fuldkommen klart. Jeg omryſtede da atter dette Pulver, og da 

det derefter havde ſtaaet i to Minuter ſtille, afgydede jeg Vandet med alt 

Pulver ſom ikke endnu var faldet til Bunds, dette fine Meel [od jeg Tid til at i 

ſynke og derefter fragydede jeg det klare Vand paa det øvrige grovere Pulver i 

Flaſken No, 3. Denne Uffvomning igientog jeg en Gang hver Maaned og 
bekom hver Gang en liden Portion fiin Qvartsmeel, ſom iffe efter 2 Minuters 

Stilhed kunde falde til Bunds i Karret; ved 6 ſaadanne Affoomuinger fif jeg 

60 Gran O,varts Mecl, fom jeg behandfede med Vitriolſyre paa behørig Maade, 
. og uddrog deraf 4 Gran Alunjord, ly meget omtrent ſom — til 20 Gran 
Allun. 

i) fr. Ridder Walerii Syftema J—— T.T p. 224 
| anføres af Anonymo G zunnar Blaa i hans Afhandling om Vandets Natur, 
at pulveriſeret QO,varts i lang Tid digereret med Vand oplofes til en hvid ſſimig Maſſe. 
Hyilken Erfarings Paalidelighed Herr Wallerius dog drager i Tvivl, formce- 
nende, at denne Slimagtighed vel kunde have fin Oprindelſe af Vandet; Iklke 

deſto mindre ſynes dog mit ovenanforte Forſog at beſthrke det modſatte af hvad 

Herr W BUSTNUS formoder, og at det fun kommer an paa at ——— — 
Å i — Tid. 

Det i Fiaſten No. 3 tilbageblevne grovere behandlede jeg | 
R fi Hase med Bitriolfpre, paa fædvanlig Maade og udludede det, men fif ingen 

Allunjord; allene Bandet blev til Slutning, ved Tilgydning af opleſt 
fixum, lidet uklart. 

De 12 Uncer digerered Quarts i Flaſken No. 1 efter at det havde — i 
Å beſtandig Varme i 10 Maaneder tog jeg og fraheltede det over famme flaaende - 

Hare Band, og efter at Qvartsmeelet var tørret kem jeg det i en Retort og paa⸗ 

i gydede et Lod ſterk Vitriololie og tre «Mn cer —— Band, hvorefter jeg af 

Nye Saml, II. ßæ. Re F— drev 
* 
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drev Vitriolſyren ved Deſtillation, for at frafkille alt det Cure, ſom ikke —J 
Qvartſen kunde være bleven bunden, jeg drev Heden mod Slutningen faa fare, 
at Retorten begyndte at blive rød paa Bunden, 

Efter at alt var afkiolet, udkaagte jeg den i Retorten tilbageblevne Obars 4 

med deſtilleret Band, Af dette Vand erholdt jeg 27 Gran Allunjord, altſae 
ſaa meget ſom behoves til 22 Quintin Allun. Ni Gran af denne Allunjord 

opløfte jeg i Vitriolſyre og ved at behandle det efter Margrafs Maade med A+ | 
cali erholdt 42 Gran Allunkryſtaller. Kun engang ev det lykkedes mig at er- J 
holde Allunkeyſtaller uden Tilfætnig af Alcaliz Thi i Almindelighed (Feer det ale 
tid, i hvordan man end forfarer, at Allunjorden faner meer Acidum end den 
behøver, og daer det ikke mueligt at erholde ordentlige Allunkryſtaller. Ar | 

No, 2 blev paa ſamme Maade ſom No. 1 behandlet og gav. 9 Gran AE 
lunjord. BA 

Ved difje opregnede Forſog havde jeg ikke noie nok underføgt om vare "M 
fen ved denne Behandling med Vitriolfyre tabte mere, end den deraf udbragte 
Allunjord veiede, og for at erfare dette, Fom jeg 8 Uncer vel tørret O,vartsmeel 

af det ſom jeg paa den Kongelige Porcelain-Fabrife havde erholdet, en Glass 
Retorte, og paagydede 1 Vince ſterkeſte Vitriololie og 4 Uncer Band, hvilet J 

blev ved — ſteerk Ild til Here afdreven. Jeg —— mit oottsr i 

get jeg havde behandlet det faa varlig at jeg er vis paa, * at have fpifdt ved Be⸗ i 
handlingen 4 Gran. Af Vandet hoorhned jeg havde udludet Qvartſen blev 
dog iffe ved Alcali udfældet mere end 7 Gran Jord. HM 

Den afdiſtillerede fure Phlegma haver jeg ikke endnu underſogt, faa jeg 
ei kan vide hvad det ev for et Veſen, maaſkee en Flusſpat⸗-Syre, der ved denne 
Behandling ſkiller fig fra Qvartſen. Men ſkal jeg nærmere underføge detog — | 

ved en anden Leilighed have den JCre at berette Udfaldet for dette Kongel, Sel 
ſekab. Ligeledes har jeg forefat mig af underføge den giennemſigtige fryftallis — I 

ſerede Qvarts, fan og Feldtſpaten, Graniten, og den Kieſeljord ſom bliver 
tilbage af Leeren, naar al Allunjord er ſtilt fra den, for at erfare om diſſe 

Subſtancer ogfaa ved — 7 med Vand vil give feer eller Al⸗ 
— 
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Di ſ Forſeg kunne have adfrilg Pytte, De ſynes tildeels at forklare 

| hvorfor Leeren efter den ved Porcelain: og Fayence-Fabrikker brugelige Maade, 
at lade den giære eller vaadne, four det eeee bliver mere ſmidig og i al 
Henſeende bedre at behandle. 

— Ligeledes fan man beraf flutte, — felv ved M alning og — 
rig Behandling med Vand maa blive mindre let ſmeltelig. 

Men i Sardeleshed funne de tiene til at oplyſe en Deel af Theorien om 
Jordarternes Oprindelſe, ſom endnu ev temmelig mørk, 

Det er befiendt, at i Almindelighed findes i Naturen ikkun zde Hoved⸗ 
Jordarter af hvilke alle de andre, ſom fun'i liden Mængde forefindes i Natu— 

ren, efter al Sanſynlighed har fin Oprind iſe Diſſe Hoved⸗Jordarter ere Kalk⸗ 

jord, Kieſeljord og Leer. Kalkjordens og Kieſeljordens Oprindelſe troer man 
med Vished at kiende, men Leerjordens Herkomſt ce aldeles ubekiendt. Den 
ſtore Mengde Marmor, Kalkſteen og Kalkjord, ſom findes paa vor Klode tvioler 
man ikle mere om, at være i det mindſte for ſtorſte Deelen fabrikeret af Soedyr, og 
åt have været Havbund, ſamt at de ere Levninger af Koraller og forfiellige Soe⸗ 
Dyrs Skaller, ſom ved Vandets Bevagelſe og andre Naturens Vitkninger ere 
knuſede og opblodede, og derefter ved Tidens Længde igien ſammenherdede. Den 
ftore Mængde Levninger og Forſteeninger af Soedyr, ſom findes i de flefte Mare 

mor⸗ og Kalk⸗Bierge, var det forſte Naturens Bogſtav, fra hvilket man lange 
ſomt ftavede fig frem til Kundffab om Kalkjordens Oprindelſe. — Alle Plane 

ter og Dyrs Legemer giver ved Opløsning 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 til Kieſeljord; beviſer Nas 
turen paa mange Maader. Fiintlagene og Flindtklumper i Kridtbierge, Af— 
tryk af Søeplanter og Soedyrs Skaller i denne ſamme Flintz Musling- Ctinits 
Skaller og Sneglehuſe findes forvandlede til Flint, ikke allene ſaaledes at deres Ud⸗ 
fyldninger ere forvandlede til Kieſel, men den kalkartige Skal felvs Hr. Konſt—⸗ 
kammer⸗Forvalter Spengler eier en enkelt Buccinit uden nogen Fylding for» 

vandlet til Calcedonartet Flint, og nok en afbrudte Steen, ſom beftaaer af en 

| felanding ag BAUN og brun Flindt i binandeh blandet, — Maſſe er 
Rr2 fyldt 
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fylde med (maa Turbiniter, Buceiniter og Muslingffaller, nogle af diffe ere helt 

forvandlebe til hvid Flint uden nogen Fylding, andre fun til halodeelen forſtee⸗ 

nede, andre ere endnu i deres kalkartede Tilftand uforandrede i dette ſamme 

Stykke. Alt dette ſynes uimodſigelig at beviſe Kalkjordens muelige Forvande 

ling til Kieſel, flere Beviis for Kalkjordens Forvandling til Kieſel haver År. 
Wallerius anfert i fit ſeneſte udfomne Syftema Mineralogicum p. 192 ff 
og fl. St. og min Fader i hans Beffrivelfe over Stevens og Møns Klinter. 

. At en flor Deel Kieſelartede Steene have deres Oprindelſe af Leer, eller 

rettere, at de ere Leer forvandler til Kieſel, det —— og Jaſpis— A 

Arterue. | 
Den qvartsartede Kieſels Oprindelſe ev derimod mere — At 

de Gamle have troet, at diſſe Steene have haft deres Oprindelſe af Vandet, 

"fulde man ſnart flutte, af det Navn Kryſtal, ſom de have givet dem. - 
Formedelſt diſſe Stenes Overensſtemmelſe med Glas, tro nogle, og 

iblant dife Hr. Büffon, Hiſt. n. T. I. at de ere frembragte ved Smeltning. 
Men denne Hypotheſe bar fun liden Sandſynlighed, og allermindſt, fan den 
anvendes tilat forklare Granitens Oprindelſe. Andre give dem deres Oprindelfe af 
Vandet paa forfFiellig Maade. Boyle, Neucon, Hook, von Linné troer 
Bandets Forvandling til Jord, og forklare paa —— Maade diſſe Steenes 

Oprindelſe. Hr. Fuchſel i hans Hiſtoria Terræ & maris, indfert i Acta 
Moguntina T. II. troer at Hav⸗Vandet indeholder Kalkjord, og at denne af; 
fattes og ved et Saltvæfens Tilfætning forvandles til Kieſel. 

Ut O,vartfen har fin Opriudelfe af en kalkartet Jord i et ſyre oploſt til 

Gelating og derefter ſtorknet eller kryſtaliſeret, er i Særdeleshed Hr, Wallerii 
Meening, for hvilken han anfører følgende Beviis. 
1, At man af QOvarts fan uddrage Kalfjord ved Opløsning i Alealiſke 
Salte og Fældning med Syre. 

2. Diſſe Steenarters Analogie med Flint, og at — i huule Flnte findes 
Ovarts Kryſtaller. 

3. Af den kalkartede Anſeelſe diſſe Steene faae ved ai brændes iJlden. 
4. Ac kalkjord ſaavel ved eng i Gore, ſom ved ——— gio⸗ 

res til en Glasarted —— ) 
— 

J 
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| 5. M faavel Ovarts ſom Kalkſord ere beſtandige eller ufimelielige i Ilden, 

| naar d 2 ere ublaͤndede; men ſmelte begge til Glas ved Tilſtetning af Alcali. 

Det vare hvordan Det vild med Kieſe [jordens Oprindelſe i Almindelig bed 
| og hvor lidet vi end kiende alle de muelige Maader paa hvilke Natnren fan fr ewn⸗ 
| bringe den, faa fiende vi Dog nogle af dem; vi viide at Kal (fjord, at Leer, 

at Træet ſelb Fan forvandles til Kieſel; men hvorledes Naturen frembringer 
Leer viide hidtil aldeles intet af. Vi have mange Hypotheſer at vælge iblant, 
| men intet Beviis haver bidtil fradfæftet nogen af dem. 2 
1. Henckel i hans Flora Saturnizans og efter fam Woltersdorf 
og Eller, ligeledes gr. Cronftedt i hans Mineralogie S. 91 Obſ. troer, ar Leer— 
"jorden bar fin Oprindelſe af Muldjord, fordi man i færjfe Søer, og under 

Zorvemoſer faa fædvanlin finder Leer. 
Det er trolig, figer Hr. Cronſtedt, — ikke ſaa let at —— at 

den almindelige Leer, færdeles den graablaae og blegrøde, ſom udgier Grun⸗ 
"den af vore Sletter, og Dalene for vore Søer, haver fin Oprindelfe fra 
 Mulbjorben, og den igien fra Vexterne. Leeren er altfaa intet andet end cen 
ved Band og Tidens Langde forvandlet og fårandrer Værtjord. Naar man 
| betænfer hvor ftor en Mængde Gøeverter aarlig forraadne i vore Søer og for⸗ 

vandles til Muldjord 26. og at. pag faadanne Steder LE Leer, faa falder 
man let paa denne Tanke: å 
' — Men man fan derimod indvende, at naar man betanker hvor — li⸗ 
det egentlig Jord det faſteſte og tættefte Træ indeholder, fan ev det ubegribeligt, 
at den Ubyhre Mengde Leer ſom findes paa Jordkloden, ffulde have fin Op— 

| rindelſe allene fra forraadnede Bærter. Tilligemed har, faa vidt jeg veed, ins 

"gen ved chymiſt Konſt udbragt Allunjord af formuldnede Planter. 
| At Muldjord ligeſom al anden Jord fan mere eller mindre Silificeres, 
og derefter give Allunjord eller forvandles til Leer, derom bor man ikke tvivle, 

tog der er adffillige- Allunjorde og Steene ſom kiendeligen ſynes at have i n Op: 

| rindelſe fra Planteriget. : 
Buffon troer at Leer har fin Oprindelſe af Sand, ſom i Cuften er des 

| tomponeret. 
oyloe formeener, at Leeren ikke er andet end en fiin Sand, 

SEES SE EEN ES 

sr Re 3 Baumer 



— fan kiendes imellem Leeren og Steder men allene Leeren bliver fra, ber il 

9— 

lig blot Feldtſpatgruus uden Leer, San en ſprod Feldtſpat og tilſidſt en Kierned É 

i Maſſa og Mangde. Men derſom ſaaledes alt Leer — ære frembragt | 
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Baumer i hans Naturgeſchichte des Mineralreichs D. II. formeenerat 
Leeren har ſin Oprindelſe af et Flintartet Meel, blander med en ſlimagtig Mate⸗ 
rie af Vandet, hvilken Meening han grunder derpaa, at man faa fædvantig fin⸗ J 
Der Leeren blandet med Sand og Kieſel af en og famme Farve, faa og derpag 
at Naturen igien frembringer af Leeren haarde glasagtige Steene. i 

Men alt dette bliver dog fun Gisninger for Leerens Oprindelſe, ſaaſom J 

man med intet tydeligt Forſog eller Erfaring har beviiſt at Leer virkelig kan 
frembringes af Kieſel. Det er i denne Henſeende mine anførte Forſog med 
Quartſen, fornemmelig ſynes at være af nogen Vigtighed, da de blive de | TH 

reneſte tydelige Beviſer man hidtil haver for den fidfte Meening. Og jeg fore 
moder at andre Siefclarter, i Særdeleshed Feldfpaten og Graniten, vil. ved Å 
Digeftion med Vand lettere oploſes til en Leerjord end den haardere Qvarts. H 

Leerens beftandige Yblanding med finere og grovere Sand, den, Mængde "| 
ſorſkiellig Art af Kieſelſteen ſom altid findes i Leeren, og den Omftændighed | 
at man i Leeren undertiden finder 1. 2 8 Pd. vægtige Feldſpatſteene, bhvilfe ': 
udvendig, naar de optages, have Anſeende ſom ftore fafte Leerllumper, men naar 
man afbrekker Leeren findes Feldſpatſteene indeni; dog at ingen tydelig Grændfe 

af faſt glimmerblandet Feldtſpat; alt dette fynes mere og mere at beſtyrke den 

Meening om Leerens Oprindelſe af kieſelartede Steene. Og pan denne Maade 

ſynes at findes den rigeſte Kilde til Leerens Frembringelſe; thi kieſelartede Steene | 
og Jordarter paa Jordkloden overgaaer langt alle andre Jordarter tilſammentagne 

SE 
LEN 

og den Langſomhed, med hvilfen Kieſel forvandles til Jod, , at være et me | 
Beviis for vor Jorefiobes ſtore JElDe. RER 

— 

—— 
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4, (Coryphæna apus) 

en nye Art, og dens Gieſt, 

Skrukketrolden, 
J (Onifcus eremita) 

en Opdagelfe af Dr. König pag Madraß, 

| beſkreven af 

| 
| 

| $ i J M. Th. i Bruünnich. 

8 —8 Oetonomie er af den alviſe Skaber ſaa beundringsværdig og for⸗ 
ffiellig indrettet, at Synet deraf fætter os dagligen i den allerſtorſte 

Henrykkelſe, og Fortellingerne derom falde og ofte i Mistvivl om Muelighe⸗ 
den, fordi vi ikke indfee Hiemerket. Lettroenhed er for en Naturkyndig, ſom 
ille har Leilighed til at ſee alt hvad fam om Skabningerne fortælles, ligeſaa 
ſtor en Feil ſom Vantroe imod det der af alle eenſtemmigen anferes. Forſig— 

tigheden paabyder os at prøve Hiſtoriens Muelighed, ligeſom det tillades os ſelb 
at giore Fornuftſſutninger om Aarſagerne, naar vi iffe forud fan indfee dem 
"eller finde de angivne vel grundede; men ofte lære vi bag efter at vore Gigtuin—⸗ 
ger have feilet. - Erfarenhed overbeviſer os dagligen, at adffillige Dyr, ſom 
Naͤturen ikke har givet den Fordeel at danne fig Boliger, og dog fat i Nedven⸗ 

digbed for at ſoge dem, Gave et indvortes Kald til at betiene fig af fremmede Huſe 
tog føge Tilhold hos fremmede Dyr felv eller i deres forladte Huuler og Ops 

boldsſteder. Giogens befynderlige Opflæfning. af en. langt mindre Fugl er en 
i —— —— ſom Man ny iffe | mere nægter, fordi man er ved mange 

: Exempler 

— —— 
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Exempler overbeviiſt om Tingens Virkelighed; men hvo veed hvor monge ſaa⸗ Ka 

danne og andre ligefan uventede Huusholdninger ere indrettede for Raturens 

Sfabninger paa vores Jordklode, ſom ſynes umuelige i den menneſkelige For⸗ 

ſtand, indtil Naturen felv gives Leilighed at blotte fine Hemmeligheder, j 

i De tvende ulige Sælffabsdyr, hvis Beſkrivelſe jeg i Dag har. den JCre 1" 

at fremlægge for Sælffabet, kunde give Anledning til mange ſaadanne Sams 

menligninger i Naturens Rige, men jeg vil paa dette Sted iffun føge forud at i 

lyſe en af de meeſt lignende Huusholdningsmaader iblant Dyrene i Kuld og 

Sion, form man ipligen har nægter al Muelighed, og hvis Hiftorie man gar || 

erflæret uſandfxrdig. Jeg figer Hiftorie, thi hvad de gamle og nyere bero | 

have giættet fig til, eller udteukt for at være Oiemarket in Sagen felv, over⸗ | 

lader jeg til modnere og ſtrengere Underſogelſer. a —J— 

Det er fuldkommen bekiendt at de Gamle have — os, at i det Slag 

ſtore Havmuſkler, ſom formedelſt deres Skabning kaldes Skinker (Pinna) 
ſkulle tilholde en liden Krabbe. Denne Hiſtorie, ſom var bekiendt for Wgype 

terne 4), ev det den Dag i Dag er for Fifferne i den midlandſte Søe og ved La 

det adriatiffe Havs; faa ofte jeg paa min Reiſe i de Egne nævnede Skinkemuſſ 

len for diffe Fole, ſom de i det dalmatiffe Sprog falde Laſturi, vidfte d 
ftrar at fortælle om Krabben, ſom beboer den tillige, og geleidede denne Hiſto 

rie med ſaadanne Buens fom de vare i Stand til at giere fig derover 

Det bliver nu faa meget mindre at ſperge, hvorfra Ariſtoteles havde fin Ef 
ierret ning 4): En Mand, ſom noie efterforffede Raturen, og opholdt fig der, 
byvor han letteligen kunde blive sienfonlig Vidne tif eu Hiſtorie, bekiendt for Al⸗ 

muen, behøvede vel ikke at faane den fra Agypterne eller te ældre grætife 

Skribentere. Mi: Ophold ved det adriatiffe Hav var iffe paa den Tid af Aaret 

da Sekinkemuſklernes Fangſt kunde foretages, thi den har kun Sted om For 

garvet imedens Vandet endnu er klart og Soebunden Fan fees, - ſaaledes har je 

anført. dette in min liden —— kaldet Spolia m maris Adrighe C)» dere 

ESME | sink fra | 

) P: —— —— libr. XVI. gg i | —— 
6) Ariſtotel. Hift. Animal, libr, V. cap. 14. edit. Toloſ. 1619. pag. 573. Ek 

Cc) 33 Pinnæ Dalmatinis Taſturi didæ- extremitate ſua acuta ſcopulis infisæ ſub squis SÅ 
» hærent, fed valvulas hjantes pertica intromiſſa connivent, & fic & mari lim i 

: : * — DE f ' 
- 
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i fra Hr. Ehon nm — har overfat Fi ſkungsmaad en — findes & 

haus Afhandling om Skinken og dens Vægter d). : Selv kunde jeg af foran: 
forte Aarſag altſag iffe blive vienfynlig Vidne til denne Hiſtories Rigtighed, 
i men antog Sagen felv for en rimelig Sandhed, fortalt af Fiſkerne, bekiendt 
| hos de gamle og tilftaaet af de nyere. Jeg fÉrev den ſaaledes i min Dagbog: 
| Cancerem conchæ inhabitare, nota pifcatoribus res eft, fpeciem 

|| Hiſorie, eller antaget det for en afgiort Modvendighed, at Skinkemuſklen ikke 
| funde undvere denne Gieſt, uagtet jeg ligeſaa lidet tør hægtes at diſſe tvende 

i bx falde være hinanden til nogen beſtemt Nytte. 

det fig: forlede til at antage denne Beretning for Sandhed, meenende, at det er 
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 uroelige Krabbes Bevægelfers 

|| han mener at Skaberen havde ikke viſeligen nok førget for Skinkemuſklens Vil⸗ 
| kaar; at Kraben ikke har Forſtand nok til at iagttage fine Pligter, ſom Ind⸗ 
vaaner og Gieſt i et fremmed Huus, og udfordrer dertil et Slags Venſkab 

— ———c— — — 

| Der før antageligt ev af man nu og da fan have fundet i en Skinkemuſßel en 

liden Krabbe, ſom enten ved en Hændelfe har forſtukket fig der, eller maaſkee tige 

| maatte det gielde om enhver liden Krabbe og iffe om nogen færdeles Art. 

| feet br — at en —— Flies en eller flere; i Tallet, 

id) See Naturforſch. 10tes Stuͤck Halle 1777. påg., 36, not. *) 
ate) See den nyligen anførte Afhandl. pag. 26. 0 f. 

See foranførte Afhandl. pag. 30 & 31. SE 

ye Sami, IL, , Da RR BE 
—— — 

En af vore Tiders Naturkyundige e) har anſeet Hiſtorien om ——— 
ſabvamnne Ophold i Skinken for en Fabel, og beklager de nyere ſom have la⸗ 

J holde 

nefcio, og derfra fiden indførte der i forbemeldte Afhandling. Det er langt 
fra at jeg dermed har vildet forbinde de overtroiſfe Fortælninger ſom følge denne 

ſierre, end hos dyrkede Nationer erat finde o. v. Alt hvad han derom hole 

| ner Sfinfedpret til Fede f): Men naar Sagen faaledes forholder fig, ba 

Haſſelqviſt ſom beffriver Skinkemuſklens eget Dyr og folgeligen har 

ben pido Fun ——— TERE carnem ſuffcientem, byſſum brudar incl 
« » præbent. Spolia mar. Adriat. tillagte min Ichthyolog, Mafiil. Lipſ. 1768. lg 197. 
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holde fig oppe hos Skinkemuſflen for at hindre Blælfiffens Adgang og ſaale⸗ i 
Des uden felv at vide der frier Skinkemuſklens Dyr fra daglig overhængende Fa⸗ 
rer 9). Halſſelquiſt har ingen Tvivl anført om denne Fortellings Rigtighed, N 
—J ikke heller at den ev ham berettet, folgeligen maa han felv have ſeet det, i: 

bvilket han behøvede ligefaa lidet at forfifre paa dette Sted, ſom ved alle de ans 

Dre Beſkrivelſer. Men det fom er et kraftigere Vidnesbyrd i denne Sag er ' 

Forſkaals Cftetretninger i hans Deſcriptiones Animalium, hvor han 
aldeles tydelig fortæller, at han har feer diffe Skinkemufklers —— Han an⸗ 

| 
fører en Krabbeart, mindre end et Due-Eg, under Navnet C, pinnothereés, 
og figer derhos, at den har fæftet fin Boelig næften i alle Skinkemuſkler ved 
Smyrna og] Conftantinopel Å): Han anfører en anden faldet C. cuftos 7), 
halvanden Finger lang, ſom opholder fig i de forte Skinker ved T.oha; ja cg 
fielden i de Poſedannede, hvis Indbygger han et andet Sted beſfriver. Det | 
ev altſaa iffe Krabber i flæng men ikkun diſſe Arter, ſom han beftandig bar funs | 

Det, enhver i fin Art af Skinkenuſkel, hvilket giver faa meget meere Anledning 
til at flutte til nogen indbyrdes Oekonomiſſß Nytte, ſom diſſe Salffabs Ven: 
ner maa giere hinanden, og jeg feer i den anførte af Haflelquit intet uri. 
meligt. 

—— —— REE 

Saaledes troede jeg af burde berede Veien til en Beſbrivelſe paa tvende 
Dyr, ſom ere ligeſaa forſkiellige; men ſtage i en Forbindelſe, ſom kr hære fø i 

mer fi ig fil den mindre Krabbe og Skinkemuſklen. 4 

mig nogie Siffearter, og — Betiblane den barbugede Pampelfiſk; han ru —9* i: 
Denne Fiſkeart altid fører paa fin Tunge en Skrukketrold (onifcus) ſom der le⸗ || 

ver og kaldes af almindelig Mand paa Portugin Pambelbreto. Han fendte i 
mig adffillige afffaarne Fiffehoveder af ſamme Are, og i enhvers Mund fandt 
jeg det befræfter, fom haus Brev berettede mig; thi, ved at — Gabet 

paa 

g) Linn. Amoenit, Acad. Tom. 2. pag, 48. Haffelq, Reiſe nach Peliſtiaa pag, É 

489: | 
b) — pinnotheres &c. Smiſnæ & Conftantinopoli- in omnibus fere pinnis 

„nidificat. Forſkaal Defcripr. Animal. pag, g? fq. n. 236. 
3) »Lohajæ vidi Cancrum euſtoden in pinna ſaccata babitantem ibid, pag 89 og 

ſtrax efter p. 94. n. 56 figer han om den ſamme ——— intra pinnas nigras: lø 
„in faccatis raro. Aj 

fu | 
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| paa "enhver af diſſe, blev jeg vaer en St eukkettold, ſom bedakkebe den brede 
| Tunge, ſtikkende Hovedet fremad ligefom et Dyr i fin Huule. Dette beſyn⸗ 

| derlige Syn giorde mig, ſtrax opmærffom paa Gabets BefFaffenhed, til hvilket 
| det lille Dyr havde betroet fig. Det var indvendig glat og høit, en Rad ſmaa 

naaledannede Tænder flod i Kanterne af begge Kieberne. Svalget fandt jeg 
| ſaa lidet, at Skrukketrolden ikke kunde ſtage i Fare for heel at opfluges af fin - 
| | Bært. Marcgrav, ſom lange forud har anmærfet, beſkrevet og aftegnet eu 
' ſaadan Skrukketrold i Munden paa Fiffen Acarapitamba, anſeer den vel 
| fom en Fiende til ſamme Fiſk, men melder deg intet om nogen Skade, ſom 
| Fiſken ved. ſamme maatte tilføies k). ” Det er bekiendt at Skrukketrolden eller 
Fiſkebiornene, ſom de af andre kaldes, hvilke i mange Henſeender nærmer fig lil 

| Krabbeſlægten, et Fiſkenes farligſte Fiender: Ar. Ström anfører en Art 
ſom Éryber ind af Gadboret paa nogle Fiſke og æder om fig til de eve næften 
ganſke fortærede. … Undre befÉrives at hænge fig ved de fFiælfrie FifÉ og plage 
| Dem ved Finnerne, hvor Kiodet ev dem meeſt behagelig, og hvor de ſtrax fem 
| Tæiter ORNE Det kunde ei være af diffe Aarſager at Skrukketrolden her op⸗ 
holder fig i Pawpelfiſkens Mund; ingen af de tilfendte var af deres Gieſt til⸗ 
feiet den mindſte Skade; ikke heller bliver Skrukketrolden af Dr. König ane 
| feet for Fiffens Fiende, men faldes Cancer parafi ticus eller Snyltegiæften. 
É Maaſkee at den kullede Skrukketrold føger ind i Fiffens Gab for at undgaae 
| andre Fife, ſom maatte jage den, thi man veed at Skrukketrolden opſluges 

| 

— af nogle Fiſkearter, og i faa Fald har Fiſken faaet den Egenſkab at raade Bod 
paa en almindelig Ødelæggelfe og laaner Skrukketrolden fir Gab til et Skiul. 
Maaſkee en anden Aarſag endnu funde være muelig til et faa beſynderlig Op⸗ 
holdeſted: Man ved at Pampelfiſken beboer det ſtore og dybe Hav, hvor nogle 

| Skrukketrold⸗Arter ogſaa ſoge deres Nering, i faa Fald kunde Fiſken, ſom 
her beſkrives, manffee være underkaſtet den Uleilighed, at give Skrukketrolden 
ven baftig Befordring — og tilbage, ib Omftændighed er endnu at lægge 

J "Es |! Moarke 

di) »Hic — —— cruftaceo quodam enimalculo vexatur førquidigitum 
» longø, digitum eraſſo, figuræ oblongæ . . . . Hoc animaleulum ori pifcis 

| sige, n» fe ingerit & ungviculis are faucibus inhæret, neg unquam pifcis ſe ib 
n åjlo liberare ; potell Marcgr. hiſt. pifc. 135. 
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Marke til, ſom bliver os ligeſaa ubekiendt og tvivlſom, nemlig hvad enn —9— 
Fiſkes Fede er, og om den fan ernære fig ſaalenge Skrukketrolden ſidder paa 

Tungen, eller og, hoilket ſynes rimeligſt, at det mage ſkee j den Tid da Skruk⸗ 
ketrolden forlader fin Boepel. J alt dette bliver en beſynderlig Omſtendig⸗ —* 

hed at lægge Marke til, at enhver Bil, ſom fanges, har i Munden en Skruk⸗ 
ketrold. 9 

Til denne beſynderlige Huusholdning vilde jeg enffe, at nogen kunde 
faae Leilighed at lægge et nøiere Merke. For mig bliver denne Gang allene 

tilbage, at levere en tydelig Beſkrivelſe paa Fiffen og Skrukketrolden. Rk. 
Vampelfiffflægten, ſom af endeel Arters ſmukke Farve har fanet det Iaz 

tinffe Navn Coryphæna, er iblant de livfinnede (thoraeici) Fiffe fiende 
lig adſkilt ved et brafnæfet Hoved, en nedffaaren Mund, en ſammentrykt Krop | 

"og ffarp Ryg. Ryogfinnen ev almindelig enkelt og løber lige til Halen. Straa⸗ 
Terne i Giellefinnen ere 5.7. Flere almindelige Kiendetean. tør jeg iffe angive 
for denne Slægt, Det fom i Beſkrivelſen gior denne Fife fiendelig adfFilt fra —4 

"De andre Arter af ſamme Slægt, ja den hele Familie, er, at den mangler al 
deles Bugfinner, hvoraf jeg har nævnet den Barbug-Pampelfiſken (Cory- "| 
phæna apus); thi at den henhører til denne Slægt, overbevifes man tydes | 
ligen ved dens øvrige Deele, fom med ingen anden Fiffeflægt bar faa megen | 
Overeensſtemmelſe: Exempler paa ſaadanne Aſvigelſer ere ikke ſieldne. De I 

øvrige Arter af Pampelfiffflægten have Bugfinnerne, men paa den af Pallas | 
beſkrevne C. Velifera ere de ſmage og utydelige, beſtagende neppe af en enkelt 
Straale, faa at ſamme FifÉ kommer vores i den Henſeende meget ner. Juns I 
gen Naturkyndig har tilforn beſkreven denne mærkelige Fiſkeart, ſom altfant 
flere end een Henſeende fortiener vores Opmærffomhed. Den barbugede Dams" 
pelfiſk bliver her beſkrevet efter et meget fuldfommen Exemplar, ſom bevares i | | 

Viingeiſt, det eeneſte ſom jeg heel og holden har bekommet. J 
Kroppen fra Siderne ſammentrykt og med fu flade Side udgiør en fie | 

firkantet Figur, eller nermer fig til Flynderens Skikkelſe. Bag ved Øinene 

er Fiſken tykkeſt, men den øvrige Krop ned efter Halen ér tyndere, — Bredden 

af Kroppen imellem Ryg: og Gumpfinnen ev mere end Halvdeelen af Fiſkens 
Lengde, men fra den overſte Rand af den heie Rygfinne til den yderſte Rand | 

af Gumpfinnens Fordeel er næften ligeſag ſtort et Maal ſom fra Enden af Sms | i 
den 
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den fil i: Kreppen er overalt beblæde med ſmage runde Skiel, og ſynes 

"at have været ſolofarvet. Kanten af Ryg⸗ og Gumpfinnen, ſaavelſom det 
yderſte af Spolen er fort, det ev uden Tvivl af den Aarſag, at Dr. Konig 
har i fit Brev falder den den forte Pampelfiſk. Hovedet er fort, Naſen brek⸗ 

ket, Manden ſkarprygget og nøgen, Munden gaber i Veiret og er dybt nede 
fraaren, Kixbernes yderſte Kant ev beſat med en Rad meget ſmage og fine naa⸗ 
ledannede Tænder, Tungen er breed og rundagtig, flager frem med en tynd 

Spidſe. Diet flager tilbage for Mundkrogene og har en guul Hiering. Gad: 
J ligger i Nærheden af Svælget, og beftaaer i en lang Sprekke. For Ind— 
| ovoldene er altſaa ikkun et lidet Rum. Ryg og Bug udbrede fig med en ſkarp 

I Rand fra Hovedet i den tredie Deel af Kroppens Lengde; paa det bredeſte Sted 
| begynder Ryg⸗ og Gumpfinnerne lige over for hinanden, hvis yderſte Straa⸗ 
ler giøre Kroppen bredere, juſt der hvor den begynder af ſmales, men de ind: 

"MFiæres fiden i lige Forhold med hinanden og følge den (malere Bagdeel ned til 
I Halen. Deres Straaler ere beflædte med en tyk Hud, og derfor. neppe med 
I Bished lade fig tælle, de ligne herudi Baandfiffens Finner og lade fig ei folde. 
" Udi Ryogfinnen tælles omtrent 46 Straaler, og udi Gumpfinnen 40 Straaler. 
Bryſtfinnerne ere meget lange, ſmale og ſpidſe, ſaaledes ſom de paa Blanke⸗ 

ſteens⸗Arterne (Sparus), og beſtage enhver af 20 Straaler. Bugfinner eller 
"noget Marke til dem har denne Fiſkeart aldeles ikke.  Spolen er udſkaaren i en 
balomaaned Figur, og har omtrent 26 Straaler. Gielleſtraalerne ere VI. 
men ſkiulte under et tyk Skind og ligge hinanden meget nær. Sidelinien bes 
gynder f Linie med Hiets everſte Deel, lige over Giellekrogen, og krummer 
ſig ned i én Bue efter Ryggens Linie, deeler Halen i to lige Deele med en 
høi Kant og ender fig ved Spolen. 

| Eremit⸗Skrukketrolden ligner i alle Maader den, hvis Figur og ud; 
— Beſkrivelſe“) Hr, Spengler har leveret, ſom rigtigen antager ſamme 
| for Linnés Onifcus oeſtrum, med hoilken Margravs foranførte Sigur 
K. gſaa er overeensſtemmende. 

* Beſchaͤft. der Berlin. Geſellſch. 1B. pag. 312. Tab, VII. fig, I. K, 

DØ ons 

EH: | | 3 S 8. 3 SM 



M. Th. Brunnichs 

Hiſtoriſtke Beſkrivelſe — 
over 

en Mumie, hois Afoikling og Aabning foretoges i det Kiobenhaonſke | 
Univerſitets NatuvTheater udi December Maaned 1781, 

Med en Kobberplade. A DØ 
— 

SY armene Betragtning fynes at have veiledet WÆgypterne til deres Gudes | 
dyrkelſe; de havde forfFaffet fig megen Kundſkab om Firmamentet og 7 

vores Jordklodes Skabninger, hvilfet giorde, at det beundringsværdige, fom 
fandtes hos enhver af dige, blev af dem anſeet for et Væfen, ſom hialp til det ” 
Heles Beftyrelfe, og derfore dyrket ſom en Guddom: Der kunde ikke være pan | 
nogen anden Grund, at Solen, — J—— Planeterne og mange af Dyrene, | 

Lifte, Fordi de troede og dette Veſens Tilbagekomſt til ſin 
døde Krop, eller beſtandige Ophold hos ſamme 4), anvendte de al deres Kunſt ll 
paa at bevare fra Forraadnelſe eg Fortærelfe ethoert død Legeme, ſom de vilde ” Vi 
beviſe nogen fand Ære og Lykke: Herpaa grunder fig Balfameringen  faavel af 
Fugle og andre Kreaturer, ſom af Menneffer. Maillet, fom i Slutningen Al 

af forrige Aarhundrede gif ſom franfÉ Conſul til Kairo, og foreftod famme Em⸗ 
bede i ſexten Aar, har udførligen beſkrevet Labyrinthen eller Fuglenes Begra⸗ | 
velfe, beſtagende af vidtløftige Gange, ſom i en blød ſandig Klippe vare uds | 

hugne b). Tolo ENGE KvufÉer fra ſamme Sted kom, imedens jeg op- 
… holdte i 

a) Confr. Goguet de l'Oxigine des — des Arts & des Sciences Tom, 3. P XI5 
5) Defcription de PEgypte compofæe fur les Memøires. de Mr, (de Maillet par M. É 

Abbe le Maſcrier å la Hsye 1740 Tom. 2, P. 32. 

i 
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. Hifforife Befkrivelſe over en Mumie. 723 
holdte mig i London, til det Sloaniſke Muſeum; og af diffe bleve tvende i min 
| Mærværelfe aabnede ved Dr. Solander; enhver indeholdt en Fugl, ſom efter 
Mumiernes Maade var bevaret og indviklet: Efterat Svebene vare opfPaarne, 

I fandtes Næb og Fødder i fan fuldkommen Tilſtand, af man af dem tydeligen 
kunde kiende Slægten, og flutte fig til, at Fuglen har været NAgypternes hel: 
lige Ibis. Maillet har berettet om de han fane, at Ficdrene endnu havde 
"Deres naturlige Farver; men faaledes befandtes ikke de ovenanførte, thi ſamme 
i var angreben af Mumie-SMaterien med en Ruſtfarve, og vare tilligemed Bees 
J nene ligeſom forbrændte, ja tildeels kulagtige. Faa af ſaadanne Krukker brin⸗ 
ges til Europa, formodentligen fordi de efter Maillets Beretning ſielden uds 
I bringes hele, og en meget ſtor Mængde ligge fønderflagne i bemeldte underjordiſke 
Gange. Almindeligen derimod feer man i Europa hidbragte Menneſſe-Mu⸗ 
mier, og det er derfor fag meget mere at undre over, at man i den Kon: 
gelige franſke Naturalſamling, til den Tid, da Hr. Buffon udgav fin Be⸗ 

rivelſe, ikke har eiet nogen ſaadan —— Mumie c). Afde, ſom Hr. 
Rouelle forhen hav beffreven d), tilhørte den eene Kabinettet ved St. Gene— 
É vieve, og den anden var bevaret hos Celeſtiner-Munkene. Efter He Nie- 
"buhrs Beretning e) har det dog tilforn havt megen Vanſkelighed at udføre 
Mumier til Curopa, da Tyrkerne have giort Forbud derimod, anſeende det for 
en alt for flor Nysgierrighed hos Curopæsrne, at bringe diffe gamle Liig fra de 
Steder, hvor de eengang ere henfatte til evig Hvile, Udi Alexandrien, hvor 
Mumierne (Fal udſtibes, ere Toldbetienterne for nærværende Tid Jøder, ders 
[for beſtaaer den ſtorſte Wanffeligbed nu iffun derudi, at finde Skippere, ſom 
lode fig bequemme til at tage ſaadanne Liig inden Borde. Jeg tvivler paa, 
fat man noger Stsd i Curopa møder, faa, fort et Forraad af Mumier, 
fom udi nKpkkelterne i vores Hovedſtad. Def Kongelige Kunſtkammer eier 
i ; | adſkil⸗ 

) Det e er ikkun — enkelte Deele af Mumier, ſom i din Kongel. franffe. Samling ans 
føres af Sr. Daubenton; Hiſt. Nat. & Cab. du Roi Tom V, å Paris — 12. 
pag; 395. og Tome XXX. Peg 23 

-d) Rouelle fur Mi Embaumemens des Egyptiens. Mem, de l'Acad. des SENDER — 
pag. 187. 609. 

) Niebubr⸗ Reiſebeſchreibung nad Arabien 16, Iſter Band pag, 47, 
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adſkillige, hooriblant endeel ere af det for nogle Aar fiden i Arabien reiſende 
lærde Selſfab pan Kongelig Bekoſtning anffaffede og hiemſendte; ved be— 

meldte Selſfab hav ogſaa Kiobenhavns Univerſitet været faa lykkelig, formedelſt 
en Kongelig Gave, at erholde fer hele Mumier, hvoraf een er efter Kongelig 

Tilladelſe meddeelt Univerſitet Kiel, Udi Hr. Geheimeraad Grave Thotts . "j 

Samling, fom ev riig pan Naturens, Kunſtens og Alderdommens Markocer⸗ i. 

digheder, ere tvende i deres Kifter vel bevarede Mumier, hvis Pynt og Prey: 
delfer fortiene megen Opmærffomfed. En liden Mumie eier Hr. Geheimeraadd 
Høegh Guldberg, hvis Lyſt til at befordre Opdagelfer i Alderdommens NH 
Hiſtorie, har opmuntret mig til at arbeide i denne Materie og anftille nye Uns 

derſogelſer, for om mueligt at komme nærmere til det Sande i Mumiernes His 
ſtorie. Det er fil den Ende at jeg har foreſat mig at befÉrive de Kivbenhavnffe 
Mumier, og fammenligne diſſes Underføgelfer med det fom i andte Mumiers 
Beſkrivelſe forhen er anfert. Den førfte Prove, ſom jeg i Dag har denre | 

at forelægge Selſkabet, er en hiſtoriſf Beretning om en af mig nyligen aabnet 

og beffreven Mumie. De ældfte Efterretninger om diffe (fyldes Herodot 

og Diodorus Siculus, men rimeligen fave JEgnpterne længe forud i deres 

blomſtrende Tidsalder betient fig af en kunſtig Maade at bevare deres Døde fra | 
Forraadnelſe: Biblen felv har levnet os Spor til noget faadant i Jofephs | 
Hiſtorie, hvor der fortælles, at ban overgav fin afbøde Faders Liig til at bals | 
fameres. Dette bevifer dog ikke, at Mumſerne fed Sletten Sønden for Kairo, Ål 

fom findes i et Slags i Bierget udhugne Kamre, eller ere indfluttede i Pyras | 
mider, fFulle være af den Alder. Mafningen, ſom til Prydelſer var anbragt i 

— Mumierne, og nogle af de dertil brugte Farver, ſaaſom NR er 

leget Tider Sl — 3 ——— beretter, paa hvilken —— J 
terne til hans Tid har behandlet Ligene, er ikke allene utydelig og ufuldſteendig, 
men vifer ogſaa, at han af andre har derom været urigtigen underrettet, og det. — 
ev endnu af mindre Værd, ſom derom fæfes hos Diodorus Siculus: Udi. 
Europa ere nogle faa Mumier bleone opoiklede og underſogte: Rouelle i Pa⸗ 

ris 

FJ) Goguets anførte Berk Tome 2, pag, 313. 
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ris og Hadley g) i London har forben hekiendtgiort baade biftoriffe Beſkri⸗ 
velſer og chymiſke Forſog, ſom de formedelſt adſkillige Mumier have havt Lei⸗ 

| lighed at foretages og nyligen have nogle lærde Mænd i Bidenffabernes Sal— 

ſkab i Gettingen med famlede Kræfter beſkrevet og underføgt den Mumie, ſom 
| vores allernaadigſte Konge udi afvigte Aar fFiænfede bemeldte Selffab, 

Bekiendt med Efterretningerne om foranførte Underføgelfer, har jeg nys 

| ligen opviflet og aabnet den ftørfte af de Mumier, ſom Univerſitetets Natur⸗ 
Theater eier, for at fee hvorvidt den maatte ſtemme overeens med eller afvige 

fra de forben af andre beffrevne Mumier. Adſtillige Lærde fandt Fornoielfe 
udi at tage i Hieſyn de under Opoiklingen forekommende Forandringer og Moerk⸗ 

eerdigheder. Herr Livmedifus Aafkov og Here Profeffor Abildgaard, 
Veterinxr⸗Skolens Lærer, bidroge med mig til at iagttage enhver Omſtendig⸗ 
hed, ſom fortiente at udmerkes; ved Legemets Aabning og anatomiffe Beſkri⸗ 

velſe var ogſaa Herr Schumacher, Drofektor ved Anatomie⸗Kammeret, be⸗ 
bielpelis. 

Kiſten, ſom Mumien laae udi, kunde efter Storrelſen at demme ikke 
bader: ſkionnes end at den jo altid havde tilhert Liget. Figuren var paſſende 
efter Kroppen, ſom den indfluttede, og ſoarede omtrent til den Kiſte, ſom 
Maillet har ladet aftegne —). Hverken denne eller andre Mumiekiſter, ends 

| ogfaa de mindfie af dem jeg har feet og her ere ved Natural⸗-Theatret, beſtaae af 
beel udhulet Træe, fom Maillet beſkriver dem han har forefundet i Ægypten 2); 
" paa de ſtore er Bunden ſaavelſom Laaget af flere Stykker i Breden ſamlede, og Si: 
derne beftane af flere Stykker i Længden, med Enderne udi hinanden ſammen⸗ 
fkaarne, faaledes ſom Skibstommer pleier at fammenfældes; Hoved og Fodſtykke 

| tilligemed alt det øvrige vare tilſammenbundne med Træenagler, faa at ikke det 
ringeſte Tegn af noget Metal var paa diffe Kiſter at forefinde. Længden af Ki⸗ 

ſten — 30, Den underſte Deel var iffe dyb, men meget flad, Laa⸗ 

get 

mm 2) — Account of a Mommy &c, Philofoph, Transa&, Vol. LIV, a 1764. 
- Pas J q. ; 

Bb) Defcr. de PEgypte Tom. 2. Påg. 22. | 

1 „Ne font — que de deux pieces figer Mail! et ibid, pag, 21: 

(Mare Sami, 11. MR, BAS 
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get, fom var noget høiere, paſſ. ede med kantede Tapper i de paa Kiſteranden Å 
indffaarne Huller, Til de fremſtagende Tæer var i Langer afdeelt et hoiere fire⸗ 
fantet Rum, af nogle Stykker Træe tilſammennaglet. Kiſten, fom var mes 
get forfalden, viifte overalt det blotte Treee, og ſamme var meget grovaarets 

Oman foregiver almindeligen, at dertil bruges et Slags Figentræe, efter 
ſamme baade var let at arbeide udi, og fordi det efter Herodots Beretning 

anfaks for beft af alle Træearter til at kunde imodſtage Forraadnelſe og Inſek⸗ 

ternes Voldſomhed: Rimeligen haver Mumiematerien i de døde Legemer og 
Kalkmalningen, hvormed Kifterne vare overdragne, ogſaa bidraget til at dige 
endnu ikke vare af Orm kiendeligen beffadede, 

Hoerſtpaa Laaget af Kiſten, ſom her beſkrives, er ſaſtgiort et udſkaaret Sl 
ophøjet Forhoved af grov Arbeide; Anſigtet ligner fuldkommen Figuren, form 
af Olearius ev leveret i Kobber, tegnet efter den Kiſte, ſom findes i det Kon⸗ 
gelige Kunſtkammer: Hagen er glat og har ingen Tap, hvilfen derimod fees — | 
paa nogle, Jeg har til flørre Neiagtighed ladet den øverfte Deel af Lagge 

med det udffaarne Hoved aftegne, Hvilket fees paa Kobberpladen Fig, 8. Uden. | 
Sjagetap var ogſaa Figuren paa Laaget af den ovenanførte Mumiekiſte, ſom de 

Lærde i Gettingen nyligen have beſkreven: De have derfor tilføjet denne Anz | 
-mærfning, at da ſamme Kiſte indeholdt en Mumie af Ovindekiennet, funae 
man formode at Tappen under Hagen ſkulle betyde Skicegget, og at et Anſigt 
uden Tap paa Hagen kunde rimeligen give tilfiende, at Liget var af Ovinde 

kiſsnnet. Men foruden det at Maillets Figur af Siftelaaget paa en Qvinde⸗ 
mumie ogſaa vifer en Tap, faa fuldfaftes den Meening om Sfiægget med ſaa 9 

megen ſtorre Sikkerhed ved nærværende Mumie, ſom i det følgende ſtal erfa⸗ rig 

res at have været af Mandkiennet. At Tappen ikke kunde tilfiendegive nogen 
Embeds Pyndt, overbevife os Kiſter af Misfoftere, paa hvilke ogſaa Uundertis 
den findes en ſaadan Top: Hellere maatte man antage denne Prydelſe for at 

"tilhøre viffe Familier, ſom fra de øvrige maaſkee i Anſeelſe fortiente at ud mær= 

kes. Over det udffaarne Hoved var af Træe ligeledes udffaaret og med Trexe⸗ 
nagler tilhæftet en Figur, ſom lignede et Hjovedpyndt eller nedhængende Sløer, 
dog beftod ikkun det øverfte og nederſte af Træe, thi Mellemrummet omkring 

Hrerne var opfyldt med en Kalkdei, ſom ogſaa havde beflædet det øvrige af $i= BH 
ſten, og — den nu bortfabdne Malning tilforn har været: Da adffillige | 

ægybrie 
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ægnptiffe Guders Billeder, og de af brændt Leer i i Mumiers Skikkelſe efter⸗ 
giorte blaae og gronne glaſerede Figurer have ſelvſamme Sloer, ſom naaer over 
Hovedet ned paa Ryggen, faa ſynes det rimeligen, at dette allene har værer 

| en Helligdoms Prydelfe, ſom de tillige har givet Ligene. Diſſe Peydelſer ere 
vel, ſom de Gottingſke Lærde anmærfe, ſadvanlige paa Kiſtelaagene ſaavel af 
ſtore ſom mindre Mumier; men der ere ogfaa adffillige ſmage Mumiekiſter, ſom 

"have aldeles intet af udſkaarne Figurer, — Tvende ſaadanne glatte Kiſtelaage til 
ſmaae Mumier, udgiørende en firekantet Figur, viſes her i Naturtheatret, af 
hvilfe den eene ſynes aldrig at have været malet, men er allene overtrukken med 
Den forte Mumiematerie. Mumien udi den forhen befÉrevne Kifte var bedre 

bevaret end Kiften ſelo; nogle faae Tage-Ender vare allene bortftedte, og et 
| Hul af en halv Næves Storrelſe var aabent ved den venſtre Hofte, Hvortil dog 

de udfaldne Stykker laae paa deres Sted i Kiſten, faa at denne Skade kiendeli⸗ 
gen var ſkeet ved en fildigere Flytning fiden denne Mumies Ankomſt fra Ara⸗ 
— — bien. Af de udſkaarne malede Figurer, ſom lage langs ned paa Kroppens 
Fordeel, vare nogle løsnede, og lidet beſfadede. Formedelſt en Fugtighed, 
ſom Mumien i Kulden tildrog fig, var den i Binteren, da diſſe Underføgelfer 

ſkulle foretages, ikke at flytte af fin Kifte unden med Frygt for dens Beſkadi⸗ 
gelſe: Den blev derfor tørret nogle Dage i et varmt Varelſe, og derefter med 
| megen Forfigtighed lettet af Kiften og henflyttet paa et jevnfides Taget Bord, 
| 
i 
| Stan føgte herved at forekomme, at Legemet ikke (Fulde boies eller brydes, thi 
| uagtet Biflingen var tæt og faft, faa var den dog ikke i Stand til at holde Les 

| 

i 

gemet ſtivt, naar man havde lettet den hele Mumie ved Hoved og Fødder allene. - 
| Ut 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 Gottingen have givet om den dem herfra paa Vogn tilfendte 
Mumie, i hvilfen alle Deele lige indtil Tænderne fandtes i en ſuldkommen Hors 
den og havde opfylde Underlivets Huulhed k). Formedelſt denne Omftændig: 
i hed maatte de Lerdes Underſogelſe paa ſamme Mumie mangle en betydelig Deel 

J sk in — 
— Mumien, 

| É mø Goͤtting. Anzeige 1780. No. 125. 14% 
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Mumien, hvis Befkribvelſe nu felger, var fem Fod og ni renee i 
Lengden, til dens Vikling var brugt Svob af Bomulds Linnet, ſom var reven 
til Klude og lange Baand af adfPillig Bredde: diſſe havde ulige Fiinhed og ligs 
nede i Bævningen et almindelig Lerret. Over Anſigtet, omkring Hovedet og ML 
ned paa Bryſtet lage en Maſke trykket over diſſe Deele af det indſvebte Legemez 
Mafken beſtod af otte eller flere Lag ſtint Linnet, hvilke indbyrdes klobede nos 
get tilſammen, formedelſt en igiennemtrukken kalkagtig Fugtighed, hvoraf hiſt 
—39 her ſages ſtore hvide Pletter. Udvendig var Maffen overmalet med en H | 
Kalkſkorpe, og det derunder indviflede Forhoved var belagt med en Kalkdei aff 
ſaadan Tykkelſe, at Figuren af Hine, Naſe og Mund var derudi fiendelig gen H| 

udtrykt og antaget af den overliggende MafÉe. Da jeg har fundet Kaͤlk, men 
"de Lærde i Gettingen har fundet deres Mumie malet med Gips, maae jeg til 

deſto mere Sikkerhed om denne Forſkiel anføre, at jeg pan denne hele Mumie 

intet Gips har fundet, men Malningen og Forgyldningen at være fat paa Kaffe 

farve, ſom med et tyndt Lag beflæder Bomulds Linnedet, hvoraf Figurerne 7 
ere udffaarne. Jeg har prøvet ſamme Dei, tagen paa adſkillige Steder af Mu: 
mien, og allevegne er den befunden at lade fig med fare Brusning opløfe i Sys 
ver, da den efterlader et meget fint og klar igiennemffinnende Qvartsſand 
Brandt i Ilden lædffede den fig med Heede formedelſt Vand, ligefom en an 

den Kal, og faldt fra hinanden til ce Meel. Det vilde være meget efterrettes = || 
lig at vide, om man ved den Gettingiffe Mumie har giort fomme Borføg. og | 

. fundet det modfatte 
Kalkfarven paa det udvendige af Maffen var, Anfi igtet undtager; over: | 

malet med en fortebrun Liimfarve, denne blandede fig iffe med Vandet fom en I | 

Gummifarve, men lod. fig opblode til en ſammenhaugende klebrig Maſſe og i i 
Ilden brændte nden Dyrelugt med Opſoolning til. et ſaampagtig Kul. Ans. 
figtet og Fordeelen af Halſen vare forgylnte eg derpaa tegnet med Sqtper Di vel 

nene HL: de rede Læber, 

J Henſeende til Forgylduingen fandt jeg der mærkelige, (om ikke titforn 
af nogen er anført, hvortil Maſken gav Anledniug, ſom var i Anſigtet plette⸗ 
viis forghldet og pletteviis forſelvet, herved jeg kom i Erfaring, at det eene 
Metal laae oven paa det andet uden Middel af nogen ſammenklebende Materie 
Ved med Kongevandet befandtes Guldet at ligge everſt, hvilket 

—— 4 | 



øgle viiſte — paa andre Mumier, hvor inter udvortes Tegn fandtes til 
Selv. - Dette gav mig Anledning til at giere en nye Opdagelfe i Agypterues 
Kunſthiſtorie, at de nemligen har beſiddet den Kunſt at flaae Guldet paa en 
ESologrund ſaaledes ſom man nu bruger det for Sparſomhed til mindre agtede 
Forgyldninger, og at de deraf have betient ſig for at giere Mumiernes Pynt 
| faa meget mindre koſtbar. Det Hvide i Øinene, deres forte Farve og den 
' rode Malning paa Læberne, var uden Tvivl en med Planteſafter farvet Jord: 

vært, For Blaſeroret vare de uforanderlige, uden i Henſeende til Farven, ſom 

i den røde og forte aldeles tabte og forandrede til en hvid Farve, — Boraxet tog 
af diſſe Farver ikke den ringeſte Forandring. 
lig Fra Halſen ned over Bryſtet Iaae tvende halvrunde brede Plader we i 
i malte med Baand, Striber og Linier i en bueagtig Vending efter Halſen: Mes 
lemrummene inden for diſſe Linier vare udfyldte med malede Triaugler, runde og 
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["dfhuge Perler, ſaavelſom andre fantede Figurer af adffillig Farve.  Cfterat af 
de overſte Hiørner paa bemeldte Plader var udſkaaret til en i Striber malet Hals 
ing Hoved af en Ugle; de adffillige derpaa anbragte Farver vare blaat, guult, 
| brandguult, ert. rødt, hvidt og ſort, ſom alle vare bundne til Kalken 
formedelſt en Liim, der letteligen lod fig ved Fugtighed opblode, men havde 

dog iffe i Ilden nogen ſaadan kiendelig Lugt, ſom kunde røbe den at henhere 

til Dyreriget. Over NavleftedetTaae en Figur, ſom beftod i en forgyldt Profil 
| af et Hoved, over hvilfet nogle malede Cirkler omgav en forgyldt rund Skive, 
formodentligen var hermed Ofiris tilkiendegivet: Ved enhver Side af denne 
Malning vare nogle hieroglyſiſke Figurer hosfoiede, hvoraf ikkun nogle vare 
"tilfæde, da Kanterne af denne Plade manglede, Her neden for fulgte atter 
i en udſkaaren breed Haloring, malet med Baand og Figurer ligeſom de tvende 
everſte. Over Skiodet lage en udſkaaren Figur af et guult malet grædende 
Fruentimmer, knelende paa et Poſtement, hvorved ffulde maaſkee tilfiendegis 

"ves, af den afdøde Mandsperſon har været give, En Anubis eller Guden med 
Hundehovedet lage der nedenfor, førende i Hænderne en Slags Fahne, og der- 
paa fulgte en lang og breed guul malet Plade, indeholdende forte hieroglyphiſke 

| Figurer. Alt dette viſer fig faa tydelig i Kobberet Fig. 1., at det behøver in⸗ 

= 

gen neiagtigere Beſkrivelſe. Under Fødderne faae et Par Sadler over hin⸗ 
hov anden deres ———— var pag begge Gider hvid, men den udvendige Side 
k &t-3 var 



3234 B. Hiſtoriſke Beſkrivelſe over en Mumie 

var afdeelt i ſnaa Tærninger af fort, blade og rod Farve. En Figur deraf fees 

paa Kobberpladen Fig. 7. fl 

De Gettingſke Lærde anføre, at Farverne pan deres Mumie ere mine⸗ 

raiffe, at den blaae er Smalte, og i de andre yttrede fig ved Herr Gmelins 

Forføg noget Arſenik. Mine Forføg gif ud paa at underføge, hvorvidt vores 
Mumies Farver dermed havde Overeensſtemmelſe. Den blaae Farve fod fig 

letteligen ved en tynd Salpeterſyre Gundfælde fra den opløfte Kali, hvorpaa 

den var malet, og viifte fig at være et grov ſtedt Koboltglas, ſom gav Boraxet 

i Ilden en blage Farve, den ſamme ſom fees paa adffillige ſmaae glafferede | | 

SMumiefigurer af brændt Leer. Den grønne Farve var flint vevet og tynd mas 
Tet paa Kalken; ved Ildprove gav den Boraxglaſſet en rød Farve og derved røs —4 

bede en Brunſteensart. Den gule og brandgule Farve var Auripigment, thi | 
de gave fig tilfiende i Ilden ied en ſterk Hvidleg-Lugt og tabtes haftigen. Til | 

andre Mineralier fandtes ingen Spor hos diſſe Farver, Jeg havde troet, at | 

Den forte Farve i Hinene og andre Steder ſkulle været en Magnefie, men den blev 

i Ilden til en hvid Aſke, ſom ikke farvede Boraxglaſſet. Man kunde formos 
det, af den røde Farve fFulde været en Mynnie, men den fod iffe mindſte 
Spor dertil, og udbrændte haftigen til en hvid Aſke; ikke heller var noget blyes | 

agtig hos den hvide Farve; den brufede ſteerk med Syreſalter, og var formo⸗ 
dentligen et fiint reven Kride. | 

ESaavidt man fan flutte fig til af det ſom haves for Øine, Bar Maaden | 
at forfærdige de udſkaarne Figurer formodentligen været denne: Man har flips 

per eller udffaaret et grovt Stykke Bomulds Linnet i den beftemte Figur og efter : 

Det Mynſter, ſom man man havde for ſigz paa dette udffaarne Stykke Linnet 
har man preffet en Kalkdey, faa at ſamme har opfyldt alle Aabninger imellear 
Traadene, den vaade Figur er lagt med Traadſiden paa et andet Stykke Lin-⸗ 

net, ſom dertil har fafttørret, derefter man har glattet Kalkdeien. At man 1; 
fiden ved Malningen har betient fig af en Slags Karton, ligefom det ffeer ved 

Spillekortene, naar Farven ſkal paafættes, har de Gottingſke Lærde forud s 
yitret deres Formodning om, og Figurerne ſynes at bekræfte det. | 

Diſſe Prydelſervare ikke kliſtrede til det yderſte Sveb, men laae Tøfe oven 

paa ſamme, dog faaes bag paa Figurerne nogle beegagtige forte Pletter, for 

maoſkee vare med Flid paaſatte, for at hæfte Figurerne hiſt og her til Svebet. 
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De — i deres Orden med et Bandel eller linnet Baand, ſom langs med 
begge Kanter havde en indbeiet Sem. Dette Bandel lob eengang tvert over 
Panden og ſi den krydsviis mange Gange omkring den hele Mumie fra Hagen 
indtil det ydetZe af Foden: det var en halv Tomme breed og af flere Lengder 
formedelſt dobbelte Knuder tilſammenbundet; det var finere end de ovrige Sveb, 
"havde en Guulhed fom bleeg Nankin, og var faa ſterk, at der udfordrede Kref— 

ter for at rykkes tvert over. Da dette var løsnet og Figurerne fra Fordeelen 
| af Kroppen og under Fødderne borttagne, da kom man til det yderſte Sveb. 

Dette var temmelig. friff og beſtod af halvanden Tommes brede Strimler med 

reven Kant; det gif adffillige Gange om Kroppen fra den hoire Side op over 
den venſtre, og udgiorde der førfte Lag fra Halſen til Fodſaalen, hvor det kryds⸗ 
' viis og paa eengang omviflede begge Fedderne, Da dette Omføeb var borte, 
blottedes derved den nederſte Deel af Horedets Maſke, fom gif ned over Bry- 
ſtet: Man var nu i Stand til af tage denne malede Maffe heel og. holden af 
Hovedet, hvorved ogſaa Halſens Afdeeling blev kiendelig. Humdeden imel⸗ 
lem Bryſtet og Hagen var opfyldt med en Pakke af ſammentrykte Klude, over 

hele Bryſtet lage et af Alens Størvrelfe firekantet Stykke Lærret, og et kortere 

men ligeſaa bred Stykke lage over Maven, Flere Stykker hele Omflag naaede 
fra Beltet til Fodanklerne, og vare everſt lagte i ſmage Folder, men falde 

ned efter glattere; med begge Sider famledes de under Beenenes indfvøbte py— 
ramidat g Figur. Diſſe Lag havde en brændt Farve, og vare fan møre, at de 
neppe funde handles, faa at man her maatte tvivle åt kunde udrette noget vi⸗ 
dere til en ordentlig Opvifling. Ikke defto mindre fandtes et neſt underliggende 
— heel Omfvøb at være aldeles friſf ag lyſeguul: dette ſamlede fig foran, 
da det foranførte overliggende havde ſamlet ſig bag paa. Narmeſt under diſſe 

| Sovob lage en enkelt Vikling, ſom beſtod i en Salvanden Tomme breed lyſeguul 

fri Strimmel. Da denne blev affeft, fandtes der indenfore paa den ud: 

vendige Side af det venſtre Been lange og ſtore Lapper, ſom faae langs med 
Laaret og Beenet, og ffiulte nogle tykke Bylter, fom tiente til at udfolde Huul⸗ 

hederne og give oner en lige pyramidal Figur, man fiendte nu at Nyt: 

ten af den næft foranførte enkelte Vikling var at holde diffe Udfyldninger + deres 

| Orden, - Da alt dette var borte, ſaaes igien en anden om hele Underdeelen viÉs 
Tet Strimmel af lige Beffaffenhed med den fidft anførte, hvormed ligeſaadanne 

| | Udfyld⸗ 

— —— — — 
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Udfyldninger og Omſoeb vare faſtbundne til den hoire Side of det hoire Saar. og 
Ben, Efterat alt dette var borttaget, fif man en anden Omvikling at fee, 
ſom beſtod i en breed Strimmel, der naaede fra Beltet til Fodanklerne, var 
lyſeguul af Farve og ſterk nok til at behandle. Hidindtil harde Underdeelen 
været meget rigere paa Sveb og Viklinger end Overdeelen, ſom vi forlod ved 
de tvende brede og ſtore Stykker Lerret, ſom laae for paa Kroppen til Beltet. 4 | 
Nu kom man til en Svobningsmaade, ſom ſtrakte fig over hele Kroppen og. 4 
var forffiellig fra alle de foregaaende, hvorfor jeg ogſaa aftegnede der ſaavidt 
afkledte Mumie med fin tilforn ſkiulte beſynderlige Kledningsmaade. See Fig. 2. Ø 

Denne beſtod af lange og mere end Haandbrede Strimler, føm fra Halſen, SÉule 
drene og Siderne af Overlivet mødtes i ffraae Lag midt over Kroppen, og efter⸗ É 
at de der havde krydſet fig over hverandre, løb faa ned om de fammenfvøbte Å 

Å 
— 

Fodder, ſom med ligeſaadanne brede Strimler vare bevundne. Ved Oples⸗ 
ningen tællede man 7 til 8 af diſſe lange Strimler, ſom fra hver Side neer⸗ 

mede fig hinanden og bedæffede Fordeelen af Overlivet, men fra Knæerne — 
ledes krydsviis, faa at noget af et underliggende Tverſoob neden for Beltet 
mere og mere blottedes. Den underſte af de langsløbende brede Strimler 
fulgte Midten af Kroppens Længde indtil ned imod Fødderne, hvor den var 
med Flid udreven for! at deeles til hver Side omkring Fadderne, og var under 

nes Situation bag om paa Ryggen. Over Iffen af Hovedet lage tvende g til 
9 Tommer brede Stykker Strimler, ſom paa Iſſen ſelv våre ſmalere foldede, 4 
derfra gik de ned over Orerne og under en mange Gange omviklet Halsklud leb 
ned paa Bryſtet under de nyligen beſkrevne Lag: Dette Lærret var lyſeguul, dog 
noget morkere end de udvendig om Mumien omflagne Bendler. En Kalkſkorpe 
bedæffede det indſoebte Anſigt og ſtrakte fig over det brede Hovedſosb. i | 
dette tilſam men foreftiller den nyligen auførte Figur. 

Nakkens Huulhed var, udfylde med en Bolt, ſom ſbarede til den, ſom | 
forben var blottet under Hagen. Halſen var omvunden med en ſammenviklet 

Klud, 

J 

* 

Fodbladet knyttet over en liden Bylt af Klude, ſom udfyldte denne Fodens 304 | 
hed. Paa Kroppens Overdeel vare de langagtige Svob omſlagne med bendel— 

ſmale Strimler, ſom i tvende Rader kom fra Nakken og krydſede hinanden over. g 
Bryſtet, derfra de løb til hver Side fFraae ned ad og bag om paa Huyggen: i 
Meden for diffe Baand ftaf tvende Par bredere Baand frem, ſom fulgte Ribbe⸗ 

ASS KR >. ———— Punk JM SANNE ag 
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Klud, hvilfen deels Tod” fi ig aflsſe, deels maatte — dette ſidſte 

i maatte (Fee, fordi den med Mumie-Materie var aldeles igiennemtrukken og hærs 

i: det, De foranførte ſkraae løbende Bendler bleve overſkaarne og med de langs⸗ 
| lebende breede Baand lagde til Siderne og need imod Fødderne, Da blotte— 
des et andet Svøb, ſom man tildeels funde fee noget af tilforn, nemlig en 

| Vikling tværs over Kroppen, ſom indtil Beltet lage i en Skraaehed fra den 
hoeire Gide op imod den venftre, men paa Underdeelen af Kroppen tog - fin 
Gang fra høire need imod venſtre Siden. Dette Svob, fom begyndte ved 

! Halſen og omviklede Kroppen lige ned til Foden, beſtod af to Tommers breede 
Strimler, fom vare temmeligen friffe, dog hiſt og her brunplættede, og overs 
alt ligeſom af Jern ruſtfarvede. Da dette enkelte Svøb var overſkaaren og uds 
| breedet, kom man til de tvende breede Hovedſtrimler, ſom længe forud ere be— 

ſkrevne, men da ikke kunde følges længere, fordi de ſkiulte fig under de pre 
| gaaende Biflinger over Bryftet: Her ſtod de omtrent ti Tommer fra hinanden, 
| men løb efter Haanden noget tættere tilfammen. Imellem dette Stykke Lerret 
ng Kroppens øvrige Gvøbuing befandtes en af Lapper til en Naves Tykkelſe 
' flad ſammentrykt lang Bylt, ſom ſtrakte fig fra Axelen til Hoften for at udfylde 
Huulheden og ſaaledes biedrage til den pyramidalſke Figurs Fuldkommenhed; 
ligeſom den hoire Side faaledes var udfyldt og med Svobet bevunden, ſaale⸗ 

des forholdt det fig ogfan paa den venſtre Side, hvor ligefaadanne Udfyldnins 
ger med et andet Svob vare bevundne, faa at man kunde tydeligen kiende, at 

diſſe Udfſyldninger vare ſorſt bragte i Orden og omviklede pan den venſtre Side, 
"derefter man paa lige Maade havde filt fig ved den heire Side, og ſaaledes 
"tvende Gange omviklet Legemet. Omkring Laar og Geen, hvor de foran nævnte 
langslobende S Strimler vare borttagne, fandtes et af trende Lag beſtagende Stykke 

Omſlag, ſom fra begge Sider modtes langs midt efter de indviklede Beens Fi⸗ 
gur, og derunder lage ogſaa ſammenpakkede Lærrets Stumper, atter til at ud⸗ 

fylde Figuren paa begge Sider lige need til Fodanklerne. : 
i Hidindtil vare de linnede Svøb lyſeguule, dog ftærfere farvede end de 
udvendige Svob, Figuren af Overlivet blev nu noget meere kiendelig, Hofterne 
ftod frem og Armenes Sted kunde allerede ſpores: Nogle Navetykke Bylter 
toges bort, og endeel af det meere blottede Legem kom tilfyne neden for Albuen 
Paa den højre Side af Kroppens Endnu havde man en fPraaeløbende og tem⸗ 

Nye Saml, 11. %, Uu melig 
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melig vide adffilt Vikling om Kroppen fra den. høire Side op imod den venſtre. Æ| 
En plætteviis morkebrun Farve og nogle beegagtige Deele vare her adſpredte 5 

det lyſegunle Lerret: Huulheden imellem Halfen og Skuldrene vare paa begge 

Sider udfyldte med Lerrets Bylter, imellem hoilke ideligen faner Spoer til | 

Mumie⸗Materien. Salt-Kryſtalliſationer glimrede i diffe Klude ſaavel ſom i 

De endnu tilbageværende Viklinger om Halſen, hvoraf nogle Lag vare ſterk igien⸗ É 

nemtrukne og hærdede med Mumie-Materie: Man talte omtrent 24 faadanne — 
tykke Omviflinger paa Halſen. Saltet beftod af ſmaae ſpidſe Srigaller, fo 

ſmagte noget urinagtig og kniſtrede ikke i Lyſet; Jeg formoder at det niaatte være 

gt urcent Natron, og læevnede det til videre Underføgelfe, Man blev ved at afs 7 

loſe den forud anførte Vikling fom gif tvert over Kroppen og over Underdeelen — || 

til Anklerne, hvor den tiente til at ſammenholde nogle ftore Sidebylter, ſom ber 
ftod af Lopper, famlede i flere Lav for at tiene til Udſylduing. Bemeldte 
heele Vikling var meget brunplettet, men dog ſtark nok til at kunde afloſes fra J 
den heire til venſtre Side. Friſkere var et andet Tværbindfel, fom laae ders [4 

under og omviklede et Svob af en anden Beſkaffenhed: Dette beftod af et fort 

Stykke Lerret, ſom bedekkede heele Fordeelen af Overlivet, gik ind nudet ens 

deel af Halsbaandet og naaede indtil Beltet; derfra need til Anklerne var et 
andet Lerrets Omflag, ſom [aae i ſmaae Folder langs need over Laarene, men — 
fiden lage glat og var ſamlet bag paa de tæt tilfammen liggende Been. Lige⸗ J | 

ſom det over den overfte Fordeel liggende Lerret var brunplættet, faa var ogs Ea 

faa det ſom laae midt over Laarene forplættet brun og ligeſom forbrænde, men — 

med ad mod Fødderne var det guult og bedre bevaret. Da dette Lerrets Over⸗ doekke var borttaget, face man en Udføldning af Lapper og Klude, ſom gav Fig — | 

cen en Jevnhed; men ligeſom de efterhaanden borttoges blottedes tillige det men 
neffelige Legems fande Figur. De beftod af mange Lav uovdentligen ſamlede Klude, 

nogle fyldte Huulbederne imellem Armene, Laarene og Beenene, hvorimellem 
. Be vare nedtrykte; i Sfiødet over Kiønnets Deele lage en Nave tyb — af Mu 

mie⸗Materie aldeles igiennemtrukken haard Bylt. Lg 
Legemet med fine Deele, afflædet de almindelige Omſeob, og * blottet 

indtil de finale Strimler, ſom omviklede enhver Deel ifær, blev ct endnu merk⸗ 
værdigere Syn; dette vifer min derefter giorde Tegning, Kobberpladens zdie 
Figur. Armene lage krydsviis over Bryſtet, ſagledes at den heire Haands | 

Singte 
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Fingre v vare udſtrokte paa den venſtre Axel, og hvilede paa en rund flad Harpix⸗ 
Kage, ſom var ſvobt i et tyndt Linnet: Den venſtre Haand, ſom laae underſt, 

var næften, kayttet og med udſtrakt Tommelſinger lage over paa den heire Axel, 

udi Saanden holdte Mumien intet: Ribbeenenes Trykning var kiendelig igien⸗ 
nem Overlivets Svob; Laar og Been vare enhver for fig indviklede og lage tet 
ſjovnſides. eg har nyligen ſorud ſagt, at en ſammenviklet og med Mumie⸗ 

| Materie igiennemtruffen haard Byolt laage imellem Laarene faft nedtrykt over 

| Bluſelſtedet, og man bolttede dette med mueligſte Vaerſomhed ſaavel for ikke at til⸗ 
| føle Mumien Skade, ſom med Begierlighed her at hente Oplysning om Kien—⸗ 
met Man tabte noget af dette Haab, da incet paa Stedet var at fee uden en liden 
| Aabning til Bekkenet, men blev i det ſamme vaer at de føgte Deele lage ſtrax 
. neden for imellem Laarene, ſaaledes ſom de ved Mumiens Bevægelfe vare faldne fra 
"Kroppen : Dette lidet med ſmale Svob omviklede Legeme overbeviiſte enhver at 
Mumien henhørte til Mondkionnet. Lemmen felv var ved fin Vikling adſkilt fra 
Pungen, fom laae frem ad under Lemmen i en egen Vikling, ſaaledes ſom den 
|! Gte Figur paa Kobberpladen foreſtiller diſſe Deele i en meget mindre end den 
naturlige Storrelſe; men bag til vare diſſe Deele ſamlede under en tilfælles 
Sosebe⸗Liſte. De indſvobte Punges ſmale kegledannede Figur unde give Ans 
! 

i 

| ledning at formode, at Steenene vare borttagne og at den - Døde maaffee havde 
veeret en Gilding, eller ved Balſameringen faaledes behandlet,  Maaffee man 

i: ogſaa under Viklingen havde ſkudt Steenene tilbage ind i Livet, for defto bedre 

at kunde vikle det evrige. Hertil var dog aldeles intet fiendelig Tegn: Paa 
Det fra Legemet afbrudte Sted beſtod diſſe Kiounets Deele, ſom i Farve og 
Sprodhed overalt lignede et til Kul forbrændt Legeme, af fline Trævler, ſom 
ikke taalte den mindſte Behandling uden at falde fra hinenden; ſaaledes tabte 
de fig ogfag under Opviflingen indtil den nderfte halve Deel af Lemmen, ſom 

var tættere, fladtrykt, og til Udſeende lignede i Bruddet et Stykke Beeg. 

Sooebene om enhver Deel, i fær 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 adffillige Vendinger ofte bebundet med mange, 

en halv Tomme ſmale, Baand, form krydſede hinanden paa Iſſen og under 
Sagen. Paa Siderne af Hovedet tælledes Acere end tolv over hinanden løbende. 

Lao, de vare brune og moere ligeſom de kunde været forbrendte, de lebe mange 
J—— Mu 2 c Gange 
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Gange om Halſen, og gik derfra kehdsoiis need over Bryſtet omkring Styggen I 

og need over Hofterne. Armene indtil de yderfte Finger: Ender vare med 

mange Lav af fmale Baand faft bevundne, og enhver Finger var ſaaledes for —41 

ſig ſelb indbunden. Langs over diſſe Armens Gvøb fane en breed Strimmel, i: il 

» form kom fra Ryggen, gif over Albuen langs oven pag Forarmen, over. Haans CA 

den, og omkring Skuldrene, over Ryggen til den anden Skulder, og derfra. El 
tog ſamme Vei over den anden Arm til Albuen og om paa Ryggen. Fra begge — | 
Arme fom en Strimmel, fom var knyttet i Knude under den Vinkel, ſom * É | 

tient til at holde Armene i deres Stilning. Over Maven laae mange enfelte | J 

Tværbaand, men de Aeefte gif mange Gange fra Hoften need imellem og oms J 
kring Laarene, ſaa at de fra begge Sider udgiorde idelige Figurer af Bogſtavet J 

V. De løbe tæt og mange Gange om ethvert Laar for fig, giorde mange Kryds: 
” flag omfring Kuget, og vare fiden viflede omfring Beenet op og need, faa at 1 | 

de, hvor Stedet var møer og bortfalden, ſyntes at løbe fra begge Sider afg 
Beenet imod hinanden. Foedderne laage jævnfides, diſſe alleene vare ikke viklede, J 

men begge ſvobte i et breed fælles Tværbaand og fiden hver for fig i ſtorre Klude 
indviklede, Jeg har føgt at udtrykke alt dette ſaavidt mueligt paa den nyeligen | | 

anførte 3die Figur. Det hele Svøb lignede nu meere et forbrænde Linnet. Ka 
Styrken var ogſaa aldeles borte, og det var iffun paa Siderne af Been og 

Laar, famt noget af Armen at Svobene vare endnu Infeguule, men mange | 
der ſaae de ud fom et til Kul forbrændt Linnet. Nogle fore Klude, fon 
havde lagt langs over Maven og bedakket de nys ommeldte Svøb, vare giennem⸗ SÅ 
trufne med Mumie⸗Materie og ligeſom forbrændte, men de underliggende Tones É 

baand havde paa endeel Steder endnu beholdt deres guulagtige Farve. Ar 
Da Biflingen over Maven var borttaget fremkom et andet Svob, ſom site 

paa langs 03 beftod udi et Bindſel afig Tommes breede Strimler: Mange Baand, 
lagde noget ind over hinanden, løb. TI Halſen og need imellem Laarene; de vare 

ikke faftÉlinede, men af ſaadan Skoerhed, ar de ikke fuldkommen heele kunde bort 
tages; deres Farve var jern-ruſtguul. Tvende Baand, et fra hver Side 
af Ryggen, kom frem under Armene og krydſede de langs lobende Baand, i det. 
de lob ſammen need imellem Laarene og ind under Sædet, — end videre 

erfares af Kobberpladens a4de Figur. 

NEL 

abe 
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Under diſſe Svøb fandtes ct breed Stykke fiirekantet Leerret, ſom naaede 

fra de krydsviis ſammenlagde Arme og — til Skiodet. Dette var lagt loſt 
oven paa et andet Svøb, ſom befiod af 13 Tomme brede Strimler, hvilfe uns 
der Memene løb tvert over Bryſtet, og faaledes blev ved over Maven og Un⸗ 
| derlivet; men, de tvende øverfte Baand krydſede hinanden midt over Navleſte- 

det, ſaaledes fom den 5te Figur foreftiller det paa Kobberpladen. 4 

| ' Kroppen ſelv [od fig ſaaledes offlæde til det blotte og med Mumie-Ma⸗—⸗ 
terie igiennemtrukne Legeme, men Armene og Beenene havde endnu deres færs 

| 

| deles Omvikling og adffillige Lav af tynde Strimler, hvorunder Klude og an: 
dre Viklinger vare faa fafte paa hinanden og faa uadſkillelige, ligeſom de med 

"en Lüm funde været tilſammenklinede: De vare ikke farvede med den ſortebrune 
Muwie⸗Materie eller deraf fortærede, men vare. lyſegule, og formedelſt deres | 
| Semn enbang haarde ſom Træe at ſkire udi. 

Da intet hindrede i at underføge Hovedet og Kroppen felv, foretog man 
ſi ig førft deres Underſogelſe, og imidlertid blev Hænder og Fedder uopviklede. 
Legemet lage endnu ubevæget fra det Sted hvor det blev lagt førend Opviflin- 
gen ſkeede. Jeg udbad mig af Hr, Schumacher en duelig og erfaren Ana⸗ 
tomiker og Profeftor ved Anatomiekammeret at være behielpelig med fin Indſigt 
ved de anatomiſke Underſogelſer, ſom med Legemet nu herefter ſkulle foretages, 
Foruden Hr. Livmedifus Aafkov, ſom dagligen var tilſteede ved enhver For— 

andring, fom-møbte. ved Mumiens. Opvifling, havde jeg ogfaa den fande For: 
neielſe, at vores berømte Lærer i Veterinær: SEoclen, Ar, Dr. og Profeffor 
"Abildgaard, tilligemed de foranførte vare nærværende ved de Underſogelſer, 
ſom ved Hr. Hielp anſtilledes. Endeel af vores egne lærde 
09 anſeelige Mænd fandt dagligen Fornoielſe af og til at komme og fee de For⸗ 
andringer, fom med Mumien gik for fig, og af Fremmede var. den Keiſerlige 
Geſandt Græven af Kageneck nærværende ved alt det fom med Mumiens Ops 
vifling og anatomiſke Underføgelfer foretoges. — Enhver af diffe har med fine 

Betenkninger over de giorte Jagttagelfer biedraget til Fuldſtendigheden af 
"Denne Efterretning, men DelFrjnelfan over Legemets Deele har Hr, Schu- 
macher, udarbejdet, - 

Forud maae jeg erindre, at ——— , fiden den Tid de almindelige 

Soeb vare MEE løsnede fig efterhaanden i adfkillige ser, hvoraf no⸗ 
Mu 3 | ÉN, get 
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get. formodentligen har været foraarſaget ved at lofte og føre den fra et Sted fil 
gt andet. Hovedet var iffe med Kroppen ſammenhangende; tta gtet ben vaer⸗ J 

ſomſte Behandling, lesnede fig Laarbeenene haſtigen fra Hoften; Af Teerne. 
ſom kiendeligen havde lide ved Mumiens Hidſendelſe, vare nogles Leed bort 
ſtotte, og Foden hangte ikke faſt til Beenet: Men i det følgende vil man 

blive overbeviif om af Mumiens Behandling under Tilberedningen har tildeels 

gæret Aarſag i en og anden Deels Adffillelfe fra Kroppen ſelbb. Da Maven 

par blottet, faae man den Deel af Underlivet adffilt fra Ribbene og gabende 

fan meget at man funde fee op i det tomme Bryſt; endelig markedes ved at be 
væge Overdeelen, at Ryggen ved det nederfte Ribbeen var løs og bevægelig for 

- fig. Jeg har allerede forhen anført, at under Opviklingen kiendelige Saltdeete 
viifte fig hiſt og her gniſtrende imellem Lerredet, hvor de vare anffudte i ſmaae ”A 

SKryftallifationer, i fær omkring Halfen og ved Bryſtet, men de vare nu at fre 
i ſtor Mængde og Éryftalliniffe Figurer i og omfring Hovedet og den øvrige 
Krop; det var iffun Arme, Laar og Been hvor intet kiendelig Spor af Salt⸗ J 
deele viiſte ſig. Svobene, ſom lage Hovedet nærmeſt, vare i et Par Liniers 
Tokkelſe faſigeoede med Hud og Kied, men ved ſkraae Snit i ſamme kunde man | 
letteligen kiende de traadige brune og ligeſom forbrændte Deele fra de tørre forte El 

og beegagtig farvede HiernefFallens Beflædninger, Til Hovedhaar var ikke udk 

mindfte Tegn at finde, og Lærredet laae faa glat til Hovedet, at man ikke Gør 

tvivle, at Haarene jo vare fuldkommen bortragede; Anſigtet, ſom den meere fiods 
fulde Deel, lod fig for ſterſte Deelen ſom en heel Kage løfte fra Beenene, Kier 
det var fort og ligeſom forbrænde, med kryſtalliſerede Saltdeele hiſt og her hvids i 
plættet. Hiehuulerne vare endnu opfyldte med en fort og ſprod beegfuld Mas | 
terie, Munden gabede, og Tungen, ſom laae paa fit Sted, var formodentlig 
gen under Behandlingen løsnet, thi alt det Kiedagtige, ſom var ſaltblandet, 
var ſkior, faa at meget henfaldt i Smuler allene ved at røre derved, 

Efterat Hierne Fallen var tvert over Øinene afſavet, fandtes de forrette 
og mellemſte Hiernens Huulheder og den forreſte Part af den lille Hiernes Huul⸗ 

heder paa begge Sider tomme; dog var Hierneſkallen indvendig tyndt overle⸗ 
ben med den glindſende Mumie-Materie, ſom havde gantfe opfylde den bagerſte 
Hiernes Huulheder og den bagerſte Part af den lille Hiernes (cerebellum) 
Huulheder, dog meeſt paa den heire Side: Dette Sår formodentligen f n Aar⸗ 

ſag 
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fag af det Leie ſom Hovedet har haft wed at vende Anſigtet i Veiret, da den i 

Barmen ſmeltede Mumic-Materie har ſogt need i Baghobedet. Beſynderligt 
at lægge Mærfe til fandt jeg overſt i den tomme Hierneffal en Mængde ſmage 
Pupper af en liden Flue, form laae tildeels blotte, men vare formedelſt Mu: 

mie⸗Materien hæftede til Hierneffollen, og andre, fon med ſamme Materie 
vare overlobne. Det var ikke mueligt at diſſe kunde ſom ſmage Larver være 
komne igiennem de mange Baand og Viklinger derind, hvortil ikke ben mindſte 

Aabning udvendig fra var at finde: Da Mumie-Materien felv og dens Lugt 
ſom endnu var ftræng, maatte ogſaa derfra have afholdet Dem under Liigets Til⸗ 

beredning, faa meener jeg, at Larverne til diffe have der levet og ſorvandlet fg 
| eſterat Hiernen var udtaget, da dette i faa Fald lærer os at Tilberedningen hov: 
"medtaget fleere Dage, 

Wagtet al Søgning i Munden fandtes inter Metal, men ved at beffrive 
de indvendige Hovedbeen, blev Ar. Schumacher med mig vaer en ved Naſe⸗ 
"Benene. i Mumie⸗Materien glindfende Guldplæt, ſom vi ftrar føgte at fFille der— 
| fra: Det var af tvende Liniers Længde, en Linies Bredde og et Skrivpapiers 
Tykkelſe; wed at bøie det frem og tilbage, kiendte jeg at det heel og holden var 

I Metal, dets høie Guldfarve røbede dets Fiinhed, og begge dets Overflader viifte 
under Forſtorrelſes⸗Glaſſet ſaadanne Striber og Merker, ſom overbeviifte mig 
"at det endnu iffe havde været under Hammerſlaget, og gav mig Formodning at 
troe, at det ikke heller havde været i Ilden, men var et naturlig frembragt 
Bladguld: Mueligen bar Den Tids Religions⸗Skikke ogfan derudi fundet føge 
| nogen beſynderlig Hengivenhed for Gudstieneſten. 
|. "Af Hiesnens haarde Hinde (Dura mater) var intet at fee, undtagen 
| at en breed Plade (Lamina) gif fra den here og bagerſte Fremvært af den 
Tyrkiſke Saddel (proceſſus clenoideus pofticus cellæ turcicæ) til den 
nden Binges bagerfte Top (proceſſus clemoideus anticus alæ ingratias 
| ofiis fphenoidis): Denne Lamina fyntes at ligne den paa det Sted ellers 
| tiltædeværende Fortfattelfe af den haarde Hierne-Hinde, men havde boerken 
| Figur eller Haardhed af den beenagtige Broe, fom i nogle Hoveder gaaer fra 

å 

|. 

| Den bagerſte til den forrefte af foranførte Fremvexter (proceſſus), hvorfor 
den ved den mindſte Underſogelſe maatte falde bort, og af den Aarſag nu mangler 

ide bevarede —— Dei Tyrkiſte Saddels Huulhed var for førfte Deer 
gg len i | ; Øg, SÅ 

— 

EN 
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havde ogſaa lidt noget, i fær paa den venſtre Side. Udi Munden, ſom ga⸗ 

bede faa høit ſom mueligt, laae Tungen nedtrykt, og derover et ſtort Stykke leas 

etmoidis. 
lidet Stykke af Hanekammens Grund (proceflus criſta galli), ſom fad 

ganſke borte, ſaa at man kunde tydeligen ſee den forreſte Rand af Plovjernbee—⸗ 

net (os Vomeris). Paa den venſtre Side i Naſen var det underſte ſoampe 
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Ten opfyldt med en morkegraae mat og meere ſpred Materie, ſom lætteligen Tod 
fig bortſtode. Paa ven inderfte og ovre Flade af Tindingbeenenes fiellede Frems 
verter, paa det Sted af begge Fremværter, hvor man letteſt fan komme fra 
Hiernehuulen i Trommelhuulen, viifte Beenet fig hullered og ligefom noget for= 

tæret, dog meere paa den venftre Side end paa den højre, Den Huule fom 
tiener til Leie for Hiernemarven (medulla oblongata) var grageagtig fort, men 
ikke glindſende eller opfyldt med nogen Mumie-Materie. Midt udi Grunden i] 
af Hierneſkallens forrefte Deel faae man et aflangt Hul af 6-g Liniers Bredde, | 
hvis Vidde havde bagtil 8 Linier i Giennemſnit, men fortil en lidet ſmalere 
Aabning; — imellem den forreſte og bagerſte Kandt af dette Hul ud⸗ 
giorde næftén 12 Tomma. Her ſavnedes den forreſte og overſte Deel af cor 
pus oſſis (phenoidis, der hvor de fmane Vinger ſtode ſammen og forbinde 
fig med deres Rand til den bagerfte af Sigtebeenet (os cribrofum), ligeledes 
den flade, ſom tilluffer famme Bens Huulheder (Sinus ſphenoidales) 
Fremdeles manglede af Pandebeenet (os frontis) paa begge Sider af Ind: 

fFixringen, ſom forbindes med Sigtebeenets horizontale Plade, ſaa vidt Den 9 
inderſte Beenplade af os krontis bedakker partem cavernofam af os 

Af Sigtebeenet var næften ingen Kiendetegn at fee, undtagen e 

enduu foreenet med Pandebeenet paa fit behørige Sted, Ogfaa de flade Beer 
(oſſa plana) vare ubeſkadigede. Det brufkagtige Skillerum i Næfen ” 

agtige Been (os fpongiofum) ligeledes borte.  Mæfebeenenes nedre Rand + 

Mumie⸗Materie. Bed Tænderne fandtes inter beſynderligt, uden en liden Melke— ! 

Tand, ſom paa hver Side i Overmunden lage inden for den zdie afde bagerfte I 
Kindteender. Alle Tænder havde været friffe og gode, -og ikkun en Hiorne⸗ | 
tand manglede i Overmunden, ſom maaſkee paa Mumien var bortfalden. Ind⸗ i 
trykkene i Beenene røbede at Menneſket bavde naaet en fuldfommen Alder. i 

Hovedet var ſkilt fra Kroppen omtrent imellem det 5te og 6te Halshvir⸗ 
velbeen, ab endnu vare bekladte NEP deres Muſkler. Rygmarven var 
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| Borte og Huulhederne fomme, men i den nedre Deel var canalis ſpinæ dorſi 
udfolde med Mumie⸗ Materie. Ved den udvortes Betragtning af Stumpen 

| (truncus) bemærfede man en Aabning, ſom gif tvært over fra den heire til 
den venſtre Side under den nederſte Kandt af de falffe Ribbeens bruffagtige 
| Øeele (cartilagines coftarum ſpuriarum): Denne ſmale Aabring beftod 
| Bugmufklernes Adffillelfe fra de foranførte Deele, derigiennem man tydeli⸗ 
igen funde fee ind udi Bryſtets og ligeſaa Bugens Huulheder. De Underli 

wet omgivende Deele (integumenta univerſalia og muſculi abdomina- 
' les) vare aldeles blottede fra de omviflede Baand, og viiſte ikke ringeſte Merke 
"til at have været ved Kunſten adſkilte, den foranferte tværføbende Aabning und- 
itagen. Da nu diffe Bedæfninger vare borttagne, fandtes diaphragma at 
mangle, faa at man frit kunde betragte Bryſthuulen og der ſom man der fandt 

at lægge Mærfe til, uden at befFadige Dens omgivende Deele: Bryſthunlen ſelv 
var aldeles com, undtagen at imellem de tvende overſte Deele af Sternum og 
columna vertebrarum dorſi fad et flad ſammentrykt Legem, ſom havde 
fin Direetion ſkraae, oven fra og need ad, fra den heire til den venftre Side, og 

"lignede mediaftinum pleuræ; den nederfte halve Deel af dette Legem var . 
| Den tykkeſte: Dette Stykke havde faa liden Liighed med Hiertet, at der var 
umueligt at beftemme noget derom med Vished. Paa de indvendige Muſkler 
| langs med Ribbeene var udblomfiret et hviid Salt, ligeſom en Riimfroſt, og 
"Bette ſaae man Spor til ogfaa udvendig pan Overlivet og imellem Leedene af 
"Rgraden. Diameter af Bryſtets Huulhed fra proceſſus enfiformis til 
veolumna vertebrarum var 25 Tomme, og altfaa dette Rum noget ſnevrere 
[> 

É 

| vend Det ſadvanlig pleier at være. — Den heele bugede Part, fom cartilagines 

" goftarum ved den nederfte Deel af fternum udgiore, var fladtrykt, ſom 

ſormodentligen var foraarfaget af en udvortes Trykning, og Legemets Leie. 
— ſterſte Diameter mellem Ribbeenene var 9 Tommer, 

| Regio epigaftrica og begge regiones hypochondriæ cavitatis 
abdomin vare aldeles tomme, men. i de øvrige regionibus faavelfom in 
— minore var en med beegagtig Materie igiennemtrukket og tilſammen⸗ 
voxet Maſſe, ſom ſyntes at beftane af nogle indviklede Kioddeele, derom intet 
med Vished kunde beſtemmes. Imellem diſſe fandtes ogſaa nogle til en Mulm 
Nye Saml, II. 3. Xz niefſten 
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næften forfaldne Klude, Com for ſtorſte Deelen laage in regione umbilicali, —4 
"æg den everſte Deel af regione hypogaſtrica. 

Stumpen (truncus) bag paa var med alle Mufkler tydeligen forſynet, R 
Bekkenet faavelfom den øvrige bagerſte Deel af truncus vare ligeledes med des 

ves Muffler omgivne, dem man tydeligen funde fFille fra den re boor⸗ Ar 
med Huulhederne bag paa truncus vare opfyldte. J 

Extremiteterne, ſaavel de everſte ſom de nederſte, vare loſe fra trun⸗ 

cus, dog de fidfte mere end de forſte, ſom hængte endnu noget faſte til trun= 

cus; men offa humeri vare dog formedelſt en Indſkicering leſte ud af cavi⸗ Å 

tates glenoidales ſcapulæ, og paa ſelvſamme Maade forholdt det fig med | 
capita ofium femorum, fem vare loſte fra cavitates cotyloideas 
ånnominatorum, Denne — beviſes tydeligen af den glindſende Over⸗ |. 

Jøbning af Mumie-Materien, fom fandtes ſaavel udi cavitates ſom paa ca 
pita oflium. Leedet af Knæet og Albuen, ſom man derimod maatte bruge ” 

Magt til at adffille, manglede en ſaadan glindfende Overlebning, og ſaae ikke 
anderledes ud end ſom almindeligen tørrede Deele, ja endegſaa befandtes car⸗ 

tilagines falcati i Knoets Leed åt være i deres ordentlige og naturlige — 
og Situation. Foranforte fire befErevne Articulationer undtagne, vare ellers 
alle øvrige med deres Ligamenter forſynede. OR 

Den udvortes Figur af Arme, Laar og Been var ved Kunſten annet 
dannet, at man iffe Fulde have formodet andet, end at finde dem uden Fork 
Viklingerne i deres naturlige Tilſtand indtorrede; men da Viklingerne omſi der 
Baade i Farve og Skiorhed nærmede fig til et forbrændt Linnet, og Mumie⸗ 
Materien var faa ſterk derudi indtrukket, at ingen videre Aflesning kunde lade 

fig gigre, faa blev baade Arme og Been overſavede, da man befandt at alle i 
De tykke Muſkler vare fra Beenene bortſ—aarne, faa at intet var tilbage uden 
Det lidet Kiod, ſom laae næft ved Beenet og ikke havde fulgt Kniven, hvilket, 

med Mumie⸗Materie igiennemtrukket, hånede et tyndt Lav af famme Materie. | 

Stedet af de bortſkaarne Muſkler var udfyldt med ſammenpakkede Lav af grovt | 

Lærret, ſom med Mumie Muterie lagviis vare faa ftært igiennemtrukne, at de 
nærmeft Beenet vare haarde ſoin Træe at fFiære udi, men rebedes dog af deres 

Sammenheng. De yderſte Omſlag beſtod af breede Strimler, og derover 

vare de finale Bandler viklede, ſom i den zdie Figur foreſtilles. Fingre og 
ER — wer 

me” ERE Kg ” 
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å Shot vare endnu heele og med deres Nagle forſhnede: : Hoenderne vare med Mus 
mie⸗Materie faa flærf igiennemtrukne, at de ikke taalede den noieſte Opovikling 
uden af brydes fra hinanden: De lode fig blotte indtil Neglene, ſom Mumie⸗ 
; materien havde farver rodguule. Men Foden, hvor ikkun liden Mumie— Mas 
É ferie var trænget ind igennem Omfvøbene, tillod en nøiere Betragtning. Un⸗ 
der Fodbladet faaeg endnu de fortørrede Kiedſibrer; Tæerne [aae i deres begge. 
agtige Mumie⸗-Viklinger aldeles heele, uden at være overlebne eller farvede med 
Mumie Materien, faa at Hudens Furer vare meget tydelige,  NMæglene vare 
tiffe længer end Tæetne, men vel dannede og ensure farvede tigejom de paa 
Henderne. 

Nogle af — faafom Hierneſkallen, vare igiennewtrukne med den 
] brune Mumie⸗Materie, udi andre var denne mindre kiendelig. Det Svampe 

dannede udi Arm: og Beenpiberne var tom, og det haarde Been noget guulagtig. 
Saavidt sif denne Song Jagttagelſerne paa den gabnede og meine 

Mumic, 

ll R DAS Er mm ME i iy 
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Abralam Kalls 

Af handli mø 
em Ptolemaei Beretning om vor —— Halvb⸗Pe. 

BE 

IS ftore Alderdommens ForfÉer Sehanine har i de fon) UI 
han fra Trundhiem tilfendte det Kongel. VBidenſkab. Selffab om de | 

gamle Grakers og Romeres Kundffab om vor Norden, henvendt forhen Sel: il 

ſkabets Opmerkſomhed iblandt andre: mærkværdige Ting ogſaa til den græffe 
Jordbeſkriveres Prolemaei Efterretning om vor Cimbriffe Halv⸗He. Om "| 
jeg i Dag udbeder mig Tilladelfe til at maatte igien underfafte denne Ptole- 

maei Efterretning Selffabers Underſogelſe, veed jeg da forud, at det Æme, 
fom jeg enffer at maatte kunde oplyfe, ev allerede anſeet at være af den i Big 

tighed, at det fortiener en noie Underſegelſe. | 
Ja, vil man fige, Schöning gav os den: og efter Dama at vilde 

afhandle ſamme Mmne, er lige faa voveligt, fom for Poeterne efter Homer. — 

at fFrive Iſiader. — Dog min Formands Storhed afſtrekker mig ikke. Ci 
var det hans Skyld, om et og andet kunde i Ptolemaei Beretning bliv: 9 — 
ham uoplyſt. Kuns afbrudte og ofte uſammenhangende ere mange af de ge⸗— i 
graphiffe Beretninger, ſom vi finde hos de gamle. Imellem Ruiner af Efter —— 
retninger vandrede Schoning. Med den Fakkel, ſom han! antcendte, be⸗ 
ſoger jeg igien diſſe ſamme Steder: Sammenfaldne ſom diſſe Stykker ere, ter 

vel hiſt og her en og anden mørt Krog findes, ſom hans Lys endnu ei har ops 
lyſt. Vel mig, om jeg ved at føge i diffe mørke Kroge, hvor han ei har væ 
ret, finder et og andet Lyſet værdigt. 

Hos den, ſom førfte Gang faaer Ptolemaei geographiſke Vark i Sall d 
derne, maa ſamme opvæffe ftørfte Forundring. Han finder her en utallig 
Mængde Stæder anførte, af hvilfe mange endog indtil Navnet ellers ere ube 
kiendte. Allevegne finder han de seograpbiffe, fan vel Breeder, ſom —— 
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hostegnede, og det med en Nøtagtinhed, ſom endog beſtemmer Minuterne: og 

ige neie finder han alting angiver, hvad enten Stæderne ligge i Nervarelſen 

| of Prolemaei Alexandria, eller fængft borte fra ham i vore folde Lande, — - 
Til en Prøve falder han maaffee paa at efterfee Peolemaci Anden Bogs 11te 
Cap, om Germanien og vore NordifÉe Lande. Af den Cimbriſke Halv⸗Oe fin: 
der han hev firar i Capitelets Begyndelſe angivet endeel Længder og Breeder. 

"Han vil ved Hielp af ſamme nu aftegne fig Halv-Hen, faaledes ſom Ptole- 
maeus har foreftillet fig ſammes Beliggenbed. Men hvor gandſke urigtig 
finder ban mu Ptolemaei Foreſtilling herom. Schøning har paa et 
| "Kort, fom findes i Videnſk. S Selffabs Sfrifters ode Deel, viiſt os, hvorledes 
"man efter Ptolemaei angivne Lengder og Breeder maa foreſtille ſig Iyllands 

"Beliggenhed. — 
fø Men har da Tidens Længde (aaledes — alle Ting hos os, at end⸗ 
og denne Halv Hes Beliggenhed nu er faa gandffe anderledes, Har Iylland, 
ſom nu fra Syden udſtrekker fig fan lige imod Norden, forhen heldet faa ſtærk 
imod Oſten. — Ingen troer det. — Men har da Ptolemaeus enten op; 
| Digtet ellev uden mindſte Grund henffrever diffe af ham ved vor Halv:Øe an 
| førte Længder og Breeder? — Ingen bør tree det om ham, — i det mindfie i 
| Fald. diffe Antegnelſer virfelig ere fra Prolemaeus, thi han har hverfen ſom 
| Uftronom eller Geograph giort fig mistænkt for Pralerie eller Bedragerie, men 
| meget meere viift fig fom en Mand, der meget ombyggelig betiente fig af alt, 
"hvad han ogſaa hos andre funde finde ——— tienligt til fine lærde Arbeiders 
Forbedring. 

Altſaa maa vel Skylden vare i de Efterretninger, hvorpaa Prulcmacie 
| har grundet fin Beffrivelfe over vor Halv⸗Oe. Jeg vil prøve at underføge, 
| hvori diffe Cfterretninger egentlig har feilet, og hvorved Ptolemaei Foreſtil— 

ling om vor Cimbrife Halv: Hes Beliggenhed er blevet faa urigtig. Men 
ſorſt tillade man mig at giøre et Par Anmærkninger over de Hielpemidler i Al— 

mindelighed, fom Ptolemaeus eller hang Formand Marinus har havt og 
| Brugt i fær til at beſtemme de fleeſte Ctæders Lengder og Breeder. 

Hvad 'Sehoning har herom anført, forudſetter jeg (om alt bekiendt. 
Vi erindre os da, at Marinus og hans Arbeides Forbedrere, vor Ptole- 
— med al muelig Fliid ſamlet alle de Eſterretninger, ſom de fra 

Xx3 — ældre 
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ældre eller nyere Tiders Reiſende Går Fundet befomme. — Spørger man nu, om 
i diſſe Reiſendes og Soefarendes Efterretninger allerede Leugderne og Bree— 9— 

derne fave været ſaaledes beftemte, at Marini eller Prolemaei Arbeide kuns —4 
meeſt har beſtaget i at famle, hvad de andre allerede have beſtemt, troer jeg. i 
med Grund at kunde nægte det, i fær hvad Længderne angaaer, — Faa Brees 
der eller Poli-Høider figer Prolemaeus 1 Bog 4 Cap. fi fig at have forefundet | 
beſtemte ved Aſtronomiſke Obſervationer af Hipparcho og nogle andre. Om 

de allerfleeſte maatte fan og Marinus ſege Efterretning hos Reiſende, og zr 

ſeer hvad vore nordlige Lande angaae, hos Soefarende. Diſſe ſidſte maatte nede 1" 

vendig paa de fange Reiſer føge at kiende, under hvad Poli⸗Hoide de vare. 
Zenith⸗Obſervationernes Brug hertil kiendte vel allerede de gamle, men ved des 
res Seiladfer fandt ſamme endeel Vanſkelighed, og den almindelige Maade, J | 
hoorpaa de Søefarende fluttede fig til, under hvad Poli⸗Hoide de vare, beſtod 

i at paapaſſe Dagens Længde, eller og enkelte Stierners Ophold paa vores — 
rizont fra deres Opgang til Nedgang, da de derefter meget [et kunde beſtemme 

Poli⸗-Hoiden. Ogſaa med temmelig Noiagtighed bunde Breedernes Forffiel H 
i de nordligere Lande herved bemærkes, da en og den ſamme Dags Længde 
Nærværelfen af Aequator kuns ved Poli:Heidernes Forandring meget lide 
af eller tiltager, men derimod, naar man kommer Polerne nærmere, langt 

kiendeligere af- eller tiltager. — Til derfor i vort Lands Egne at beſtemme For⸗ 
fFicllen imellem viſſe Steders Poli:Høide, kunde ForiFiellen imellem de længe 7" 

Dage paa begge Steder være temmelig tilſteckkelig, naar et juſt Noiagtighes il 
den ſkulde beſtemmes indeil nogle for Minuter. Men en anden Omſtendighed, 

ſom de Gamle i dere: Climatiſke Inddeelinger iffe have agtet pan, og i Al⸗ 
mindelighed meget lidet have paapaſſet, vor Refractionen. Solen eller en | 

Stierne ſyntes formedelſt ſamme at opſtage tidligere og nedgaae fildi gere end den 4 
virkelig giorde: Dagen altſaa at være længere end den virkelig var, og Polis I 

Heide, beftemt efter. Dagens ſtinbare (apparentem) Længde blev da anſeet 
ſtorre end den den virfelig var, Da Solen og Stiernernes daglige Bevegelſe 
bliver meere ſeraa, jo ſtorre Poli-Høiden er, fag bedrager Refraetionen Hege : 
feende til Dags Længdens Beſtemmelſe faa meget meere, jo nævnere man er 

ved Polen. Man har bemærket, at Prolemaeus i Almindelighed — i 
. fine nordlige Steders Poli⸗Hoider ſtorre end de virkelig ere. Aarſagen dertil | 

| 
—— veed 
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| * man db at angive: Jeg troer at finde den — Virkning, ſom, 
| meere i de nordlige Lande end i Nærværelfen af Aequator, giore Solens eller 
Stiernert ſynlige Ophold over vores Horizont længere end ſamme virkelig ere. 

Min Længderne, hvorledeg har Prolemacus faaet dem beſtemte? Jupi— 
ters Drabantere kiendte man ikke: Som Planet lod man ham vandre, pan Hime 
melen ligeſaa eenſom, ſom han her paa Jorden foregaves iblandt at have van⸗ 
dret, naar han havde Sager for, dem Juno ikke maatte vide,  Maane-Fove 

' morkelſer vare ſieldne, og ikke immer Jagttagere der tilſtede, hvor Obfervatios 

! nerne (Fulde giores til Nytte for Geographien. Desuden manglede ogfaa 
gandſke Uhre, ſom hertil kunde bruges, eller i det mindſte manglede Uhrene 

den hertil fornødne Fuldkommenhed. — Hvad Marinus og Ptolemaeus 
bar maattet behielpe ſig med, naar tvende Steders Breede var bekiendt for da 
at kunde beſtemme nogenledes Lengderne, beſtod i enten Kundſkab om den Poſt⸗ 

tions Vinkel, under hvilket det eene Sted lage i Henſeende til det andet, eller 
"og Kundffab om Stædernes Fraſtand imellem fig felo indbyrdes. Veed man 
ferſt to Stæders Breede, faner man ved at erfare Poſitions Vinkelen en fvhæs 

iſk Triangel, hvoraf de 2 Sider ere Complementerne til begge Stadernes 
| Breede eller Poli⸗ Heide og en Vinkel desuden bekiendt, nemlig den, ſom ligger ved 

det eene Compliment: Man fan da altſag efter den ſpheriſke T Trigonometries Reg⸗ 
| ler let finde Vinklen, ſom indbefattes imellem Complementerne, og er — Dif— 
| ferencen imellem begge Steders Meridianer, Men denne Maade ved Hielp af 
Poſitions⸗Vinkelen at beſtemme faaledes Lengderne har faa fore Vantelighes 
Tr Der med fig i Udøvelfen, at jeq neppe troer at Marinus eller Prolemaeus der- 
"til fan Gave havt mange tienlige Efterretninger, i fær om ſamme fulde haves fra 
Se efarende. Poſitions⸗Vinkelen udfordrer fort Middags-Linien beſtemt, og 

I til Søes maa dette allerede for de Gamle have været et meget vanſkeligt Ars 
beide, og nu Poſitions⸗Vinkelen i det mindſte indtil 2 Grader beſtemt; Man 
ſige Wwig, hvordan de Gamle har ſkuldet fundet faae dette, i fær førend Com: 
paffet blev opfundet. — Ptolemaeus bar da vel altſaa meeſt brugt til Leng—⸗ 
dernes Beſtemmelſe, foruden de dertil fornødne Breeder, de Eſterretninger, 

ſom han funde fase om Stadernes Fraſtand fra hinanden. " Problemet fod fig 
da ogſaa vefolvere ved den ſpheriſte Trigonometrie, thi man fif, naar Diſtan⸗ 

ten var bekiendt, en ſphariſt e aboref alle 3 Sider vare bekiendte, de 
ba to 

£ 2 
i ne 
| 
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to Sider nemlig, ſom Complementer til Breederne, og den eene Side ſom 
Stadernes Diftance; man føgte da Vinkelen, ſom de tvende Complementer N 
indbefattede, da famme var — Meridianernes Difference. 

Denne fidfte Maade har viffelig Marinus og Ptolemaeus betiene ſig 
af til at beſtemme deres fleeſte Leugder. For at fane Længden udregnet, naar 
man førft vidfte Breederne, behøvedes kuns at erfare, hvor lang Tid den Reiſende 
har tilbragt paa Veien fra det eene Sted til det andet. Vel ſandt: At bes j 
ftemme Veiens Længde efter den Tid man tilbringer paa famme, er overmaode å 
uvift. - Ptolemaeus erfiender det felv i 1 Bogs 2 Cap. Det er den korteſte 
Afſtands⸗Linie, hvorefter. man beſtemmer er Steds Aſſtand fra det andet, men 

det ev ſielden den man reiſer efter: Uden for viſſe af Romernes Lande vare in⸗ 
gen opmaalte Veie: Cen reiſte hurtigere, en anden langſommere: Her var 

Veien god og jævn; Hiſt fordobbledes ligeſem Længden blot ved Reiſens nod⸗ 
vendige Befværligheder, Hvor forſkiellig finder vi ikke derfor hos de Gamle N) J 

beftemt en Dags Reiſe. Hos Herodot er en Dags Vandring ſnart 150 | 
Stadier, ſnart 200: hos andre anderledes, Og kommer det an paa Goes ” | 
Reiſer, hvor ftor Forffiellighed. Herodot regner IV, 86 et Skibs Fart idl 

en Døgn for 130000 Orgyier, ſom udgiere omtrent 322: tydſke Müle. Theo É 
philus, hvis Optegnelfer Prolemaeus har betient fig af, regnede en Degns ; 
See: Reife for 1000 Stadier eller 30 or: Da dog Date efter Ptolema el Må | 

J 

Sitadier, og altſaa neppe for Halvedeelen. Man — da UREN og. | 

Ptolemaeum, om de formedelft Mangel paa ſikkre Diftance- Beregninger ken 
feile, Hvor diſſe Diſtancer maatte legges til Grund. Man betærike tillige, hvor 

lidet man da bør ſorlange alting faa neie at treffe ind i fær i Henſeende til 

Langderne, der hvor See⸗Reiſer har maattet beſiſemme Diſtancerne, og dette 

" fidfte er juſt Tilfældet ved den Cimbriffe Halv-Øes Beſkrivelſe, thi det er Goes I 
Kyſten af ſamme, hvis Beliggenhed de har vildet beftemme for Græferne 

Man tillade mig nu at fremlegge for Seltrabet Prolemaci Beffrivelfe 

ever den CTimbriffe Halv-Øes Beliggenhed, og at geleide famme med Anmærks 
ninger. Critiſfe Uuderføgelfer og Leſe- Maadernes Be dommelſe ſkal jeg af 

bolde mig fra, faa vidt mueligt, endffiønt 23 forfFiellige Udgaver ere af mig 

ei ganſke uden Nytte fammenlignede, men. den —— Qverfættelfe maQ jeg me 

i 
tillige KL 
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tillige med den greeſhe Tert ſtedſe beholde for Sine. Den Latinffe Overſettelſe 
af Ptolemaeus mage flet iffe betragtes ſaaledes ſom de fleeſte Overſettelſer af 
Greſke Skrifter. Man havde alt 13 forſkiellige Latinffe Overſettelſer trykte, 
ſorend den graſke Text udkom. Alle paa een nær vare de enten udarbeidede i 15de 
Jog 16te Aarhundrede efter greſke Haandfſkrifter, eller og vare de aftrykte efter me⸗ 

get gamle Latinſke fÉrevne Overſettelſer. Jbegge Tilfælde ere de faa meget vige 
tigere, ſom den græffe Tort ikke nogenſinde eritilÉ er underføre, og man i Bi⸗ 

bliothekerne finder af den Latinffe Overſettelſe ældre og bedre Heaudſteiſter end 
de man har af den græffe Tert. 
| Endnu en Frihed maa tillades mig. Schöning bar. beviisliggiort „at 
de Antegnekſer, ſom findes. hos Prolemaeus om Scandinavien grunde fig si 
"paa nye, men ſnarere gamle Efterretninger om ſamme. Om Ihylland troer jeg 
det faa meget meere, ſom efter min Meening Iyllands Soe⸗Kyſt beſbrives og 
' faaledes fom ſamme var før den Overſoommelſe, ſom nødte Cimbrerne at gage 
"ud af deres Fæderneland, og altſaa vel over 2 til 300 Aar før Ptolemaei egne 
"Tider, Men da Ptolemaei Vark egentlig, fom han felv angiver det for, 
vei er andet end Marini forbedrede Arbeide, faa forefommer det mig gandffe 
rimeligt, at diffe Efterretninger em vor Halv⸗He, hvorpaa er bygget, hvad hos 
Ptolemacus haves om ſamme, ogſaa maa have været Marino befiendte, 
For da defto bedre at udfinde, hvoraf det urigtige maatte være kommet ind i 
Den Ptolemaiſke Foreſtilling om Halv: Øen, tillade man mig at anføre de Ptole⸗ 
marifke Antegnelſer i den Orden og paa den Maade, ſom de formodentlig have 
veret anførte hos Marinus, af hvis Sfrifter Ptolemaeus fan have taget 
bem. ” Memlig i 1 Bogs 18 Cap, Semærfer udtryftelig Ptolemaeus, at NIa- 
frinus i fine Samlinger eller med hvad Nabvn man vil falde hans ZuvræÉere, 
ei havde ſamlet anført Længder og Breeder, men i en Bog deraf anført og ſam⸗ 
et Breeder, i en anden Leugder. Paa ſamme Maade tillade man mig nu 

ferſt at igiennemgage Prolemai bemærfede Breeder, og fiden hans anførte 
Lengder. Altſaa forſt Breederne. 

For —— Strommens Udleb foſtſetter han Breeden eller Pol: ⸗Hoy⸗ 
den til 55915'. Denne Breede paſſer gandſke got ſammen med den af 55%, ſom 
"Han tillegger Ems⸗Floden.  Befter- Havets Graadighed har endog i nyere Tider 
frataget diſſe Cane (fore Stykker Land: Man bør da efter al Rimelighed ſette 

| —— Saml, I1. B. VÆR Weſers 

| 

| 

i 
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Weſers Udleb noget længere ud, end det nu er. Faſtſetter j jeg den kuns at have 
været ved det paa Heitmanns See-Kort hooge Wegs Ende (og man | 
burde vel endog fette Udlebet længere nd), faa bliver Længden efter Heitmanns | 

" Kort omtrent 53 50. fre — ſettes den da 1225' for 4 | 

fractionen. | År 

Elbens Udlobs Breede beſtemmes 569. — At ſamme ſettes annet 

fan neppe beſtaae med Beers Breede 55715. Cr her ingen Feil i Leſe⸗ 
Maaden, foreftiller jeg mig Sagen faaledes: Marini Beffrivelfe om Jyl— 
lands veſtlige Kyſt maa været ſamlet af 2de forſkiellige Skipperes Beretninger I 

den eene har fra Wefetens Udløb af ſeilet forbi Saxernes Øer op til det nu faa | 
kaldte Iydſke Rif, hoilket nu her ſtrax efter ſkal findes bemerket hos Prole- "| 

maeum: Fra den anden Skipper har han fin Eſterretning om Elvens Udløb,” | 
. om det nu faa faldte Ciderftedt og Saxernes Øer. Denne fidfte Skipper hat 

Derftedts fom og Saxernes Hers Situation i Henſeende til Elven. Ved at ſam⸗ 

menfeie begge diſſe Skipperes Angivender er det nu at Weſers og Elvens ud⸗ 
løb komme i Henſeende til Breederne for vidt fra hinanden kk 

Nu begynder Ptolemaeus da at — udmerkede Steder paa I 

fer, anfører han — den — Aaerx TOV —— — De — 
Overſettere overſette her Extenfio, quae poft Albin fi. Havde Sal. 
Schøning ei lagt Magini eatinfe Udgave 4) til Grund ved fin Af 
handling, og nøie fulgt ſamme, (da han formedelſt J. A.F abricii ufor⸗ 
—— Dom om Petr. Bertii året? Udgave afhoſdt fig gandſke fra 

| "Drik | 
4 

8) Det Eftertryk af 1617, ſom SI. 'Schåning betiente fig af er af alle Maginſte — 
ver fuldeſt af Feil. Kaidel har i fin ypperlige Afhandling om Ptolemaei Geogra⸗ 
phie ladet fig af Eftertrykkernes pralende Fortaler forføre til at udgive Magini egen 1 

"Udgave Venet. 5906 for meeſt fuld af Feil. Den ev det ang fra ikke, og vift nof 7 
den befte Udgave, Vi 
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Breugen af ſamme,) havde det vin ikke blevet af ham EG hvor ubequemt 
260 her overfettes ved extenfio, og hvor urigtigt igien dette extenſio fore 

flaaes.  Elcyew, ucoxy bruger Græferne om Bugter eller Krumninger, ſom 
gaae ind ad. Ecxeν derimod og s£ory om Bugter, ſom gane ud ad. Be⸗ 

ilſer herfor ere overflødige, da alle gode Ordbøger kiende diſſe Bemarkelſer og 
bevliſe ſamme 6). Eminentia eller Prominentia havde nok været det rig⸗ 
tig Ord til at udtrykke 556) med. Idet mindſte vilde jeg neppe troe det rig⸗ 
lige Ord dertil at være i Latinen extenſi io, med gtindre, da Eory ogſaa hos 
Hippocrates og andre græffe Medici bruges i Følge af Ordets almindelige 
Bemærfelfe for Geværter i Anſigter og paa andre Legemets Deele, det da og- 
"faa maatte behage Lægerne at falde faadanne Ophævninger extenſi iones, hvore 

til de dog neppe vil kunde fremviife Celli Tilladelſe. Imidlertid har dog dette 
Uilpffelig her i Overfettelfen anbragte extenſio foraarfaget endeel Forvirring. 
Gar.Schoning var efter det Latinffe Ords fædvanlige Berydning i nyere Skrif⸗ 
tev, (thi af de Gamle ſkal kuns Vitruvius fave brugt. Ovdet,) berettiget til 
at foreſtille os Iyllands Beliggenhed efter Ptolernaeum ſaaledes ſom han 
paa fit Kort har giort, endffiont efter det græffe — 2— Betydning det ved 

Tallet 3 haa den venſtre Side bemerkede Sted ei fan være en ſaadan indgaaende 
Bugt, og den eſtlige Side da ei heller maa: gaae faa glat ned, ſom den efter 
den Latinſke Overfettelfe er foreſtillet. Nok er der, hvor vi nu finde en EON 
paa vore Cimbriffe Halv: De anført af Prolemaeum, maa vi efterfpore en i de 

mindſte paa de Tider merkelig ſtor Land-Odde eller i Havet udløbende Land: 
|Stræfuing. Den førfte vi da har at opføge, ſkal være bag Elvens Udleb pag 
Jen Breede af 56940! eller 35 nordligere end Elvens Udleb. J denne Fras 
ſtand fra Elvens Udløb treffe vi da og virkelig en mærkelig udlobende Landſtrek⸗ 

ning i LandfFabet Eiderſtedt: J fær naar man foreſtiller ſig ſamme ſaaledes form 

det hos Danckwerth forefindes aftegnet paa hans 13de Kort, ferend Suͤder⸗ 
Strand bortſkyltes af Havet. 

Endnu ev ve! ogſaa Elvens Udleb lagt til Grund ved Beſtemmelſen af 
Saxernes 3 Øers Beliggenhed," Diffe anføres iblant andre Øer fidft i dette 
(EN — J Capitel 

HE b) Om slcÉveiv fortiener dog ogſaa Weſſeling at efterſees ad Herod. IT, II. 

N 
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Capitel hos Ptolemaeus. Deres Brede beſtemmes efter Midten til — RJ 
eller 12257 nordligere end Elvens Udløb. Dette paffer temmelig med de Sles⸗ ål 
vigife Øer. Men beſtemte man deres Breede efter den Fraſtand, ſom de 
ſkulde have fra Wefer Flodens Udløb, naar ſamme angaves 55715", kom de 

— efter Prolemaeus til at ligge for meget nordlig. | 
En nye é t£ovy anføres af Ptolemaeo og dens Breede angives 58ꝰ20 

altſaa 395' nordligere end Weſers Udleb. Saa ſtor en Diſtance 375" giord 
alt den længfte Dag her 50 Minuter lætigere end ved Weſers Udløb, hoilken Fo 
fFiel let funde bemærkes. Legge vi nu diffe 395" til Weſers Udlebs ſande Breed 
faaer vi en Brede af 56755" og paa denne treffe vi den ſtore Iydſke Rif, for 
vift nok er al Tid har været Havets Eiendom, og hvis Overſvommelſe form 
dentlig i ſer har foranlediget Cimbrernes Udvandring (c). 

Den tredie s£ory paa denne veſtlige Side anføres at have en Breede. 
58950", altſaa 30" nordligere. Efter Heitmans Kort paſſer hertil beft der n 
faa kaldte Bulbergs Rif: men ſamme Kort viger her paa den nordlige Kant af" | 
Iylland meget fra det Pontoppidanffe Kort, Eſter dette ſidſte kunde nu ogfan | 

Denne Breede paffe fig paa Kanten af Iylland ved Hillerflev Herred. — WA 

Den fierde &Zoyi, og tillige ſom den nordligſte Pynt af Jylland bemet⸗ | 

ket, fafifettes til en Breede af 59930'. Poli Heidernes Forſkiel fra Weſers al 
Udlob til Iyllands nordlige Pynt ffulde da have været 49157. Samme befine | 
Des vel nu 18' mindre hvilken Feil maaffee for Prolemaco eller Marino var f 
uundgagelig, maaſkee ogfan Forſkiellen kan komme af, at Havet fan have fra 
De Tider af bortffyllet endeel Land fra Iyllands nordlige Pynt, hvilket endog | 

" De nordlige Grunde giver Andledning at formode. SER 
Jeg bør ikke fortie at i Steden for de tvende fi dfte faa kaldte extenfio 10 

nes, fom den Latinſke Overfettelje angiver, har den græffe ert ikkuns een, 
ſom den falder Zoxrixwråruv, og faſtſetter dens Længde til 3850" og Breede 
til 538910'. Feilen ev uden Tvivl i den græffe Tert, ſom endnu iffe nogenſinde 
er critiſt behandlet; J det mindſte fan denne Odde ſlet ikke blive ben nordlig fer J 

naar den itte ſkal have ſtorre Breede end 58" 10. få 
Prole 4 

9) See herom foruden andre Sl. Ancherfens Vallis Herthae Deae p. 231 fg, 
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Ptolemaeus gaaer nu 4 fin BefÉrivelfe om til Iyllands oſtlige Kyſt, 

i 98. ben forſte 5079, fom han efter Jyllands Mort fiafe Pynt bemarker, auſet⸗ 
tes af ham under en Breede af 58” 15 ! altfaa 1715' ſydligere end Iyllands 

nordligſte Pyont. Antager man, at Iylland i de ældfte Tider har. ſtrakt fig endnu 
didere ud imod Norden, paſſer denne ſaaledes angivne Breede paa Callse Amts 

nordligere Deel: Antages Iyllands Odde ei at have gaaet længere ud end nu, 
poſſer Breeden paa Amtets ſydlige Deel. 
Eſter denne forſte veftlige 2 oxn bemerkes en ſydligere, ſom gives en 
i Breede af 572. Denne Breede treffer paa Fyen, og da, faa vidt jeg feer, 

| Sven ei af Prolemaeco er regnet blant de Scandiffe Øer, faa turde maaſkee 
den Søefarende, hvilken Marinus har at takke for de til diſſe veſtlige Odders 

Beſtemmelſe fornedne Cfterretninger, have anſeet Fyen, ſom det ved Snoghei 
faa ſmalle Belt adffiller fra Iylland, for landfaſt med ſamme d). Bil man 

ikke antage dette, faa bliver Als eller den Kant af Sleswig, fom ſtrax der⸗ 
ved ſkyder fig frem for det øvrige fafte Cand denne Ptolemaei me, men da 
ſoarer ei got dertil den angivne Breede. 

Denne er den ſidſte SE OVN ſom Pi lcmace: har ———— paa vor 
| Halse. Nu beftemmer han Bugten eller Hukken, ſom Halv-Øen giør paa 
| den veſtlige Side med det øvrige Tydſkland. Den kaldes af ham y Tpåe Zva- 

TONS &rIspoDy 09 fra den af anſeer han Soe⸗Kyſten af Tydſkland at gane et 
| | Tange Siykke hen lige ud imod Oſten. Fra denne Bugt af er langs med Kys- 
ſten lige indtil Weixelens Udløb Breeden anfat for 56" altfaa 45' nordligere 
| end Weſers Udleb. Dette paſſer fuldkommen noie til Bugten ved Eckernſorde 
eller Kiel. 
| De af Prolemaeo anførte Breeder troer jeg at Fulde ſaaledes befiu- 
d deg temmelig vel paffende: Men i Henſeende til Lengdernes Beſtemmelſe hos 
| n: møder ſterre Vanſkeligheder, og faaledes fom man i Ptolemaei Tider 

| Vy 3 — maatte 
— Og * veed, om et virkelig ogſaa før den ſtore Natur⸗Forandring, ſom giorde det Syds 

ffe Rif til Havets Eiendom, Fyen kan have været landfaſt med Iylland. Lettere 
kunde Fyen lesrives fra JIylland, end Storbritannien fra Frankrige, med hvilket 
ſamme ſtore Øe efter gandſke rimelige Grunde troes fordum at have væree landfaſt. 

| Hhvad der da fan være ſteet ved Fyen vil vore Børn eller Borneborn opleve at ſtee 
J—— med den nordlige Deel tk Jylland oven for dim Hiorden · — 

— — ⁊ 

— —— — — c—— 
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maatte behielpe fig for at fade diſſe beftemte, troer jeg neppe nogen Frandsen. afg | 

finde dem hos Ptolemaeus noie beftemte. 
Den ſerſte Længde bliver for og nu Weſerens Udlobs Lengde: Den an⸗ 9 

ſettes for 217: Efter Heitmanns Kort er den 2410", Hvoraf denne — 9 
Forſkiel tommer vil jeg nu iffe opholde mig ved at underføge, da det ingen J 
Indflydelſe har paa den Foreftilling fom man hos Ptolemaeum maa giore fig Æt 

om Jyllands Beliggenhed, faa længe jeg betragter ſamme for fig alleene | 
Elbens Udløb angives hos Ptolemaeus at have famme Længde, ſom VI! 

Weſerens Udlob. - Dette troer jeg at være rigtig, thi Strandkanten imellem 
"Elbens og Wefetens Udløb og de lave Grunde, ſom derimellem ſtrekke fig langt 
ud i Havet, ſynes at viife at endeel Land her er borttaget af Haver, ligefom "| 
meere nordlig paa den Sleswigſke Kyſt. J den Tid, da den Bremiffe Grund DEN 
omfring ved Neuen⸗Werck paa Danckwerths Kort og ligeſaa ogſaa de Dith⸗ 

marſkiſke Grunde endnu ikke vare gandſke overfoommede, fan Elbens Udleb'a | 
gierne have været under famme Meridian, ſom Weferens Udløb. MMI 

Den førfte z5oxy, ſom Prolemaeus udmærfede var den, fom han ans 
gav at ligge bag ved Elbens Udløb. Han fætter famme 1? oſtligere end El⸗ 

bens og Weſerens Udlob. Efter Heitmanns Kort bliver Forffiellen, naar 
man antager Eiderſtedts udløbende Landſtrekning for af vere denne FSV 
funs omtrent halve Deelen, og den Ulmſke Latinſke Udgave af 1482, fom ellers — I 
ogſaa har mange gode Leſemaader, hav ei heller her meere end 30' Forſkiel. | 

Beſtemmer man Fraſtanden efter Suͤder⸗Strand bliver Meridianernes — i 
ſtand endnu mindre. — 

Den næfte Sox oven for denne er hos Ptolemaeus efter Breeden der. 

Iydſke Rif. Forſkiellen imellem Weſers Udlebs og dennes Spidſes Længde 
anføres 47, men herved er, ſom jeg troer, den Feil indløbet, ſom foraarſager | 

at Iylland foreftilles af Ptrolemaeus faa meget heldende til Øen, da man | 
Gar urigtig anfat denne Odde, fom jeg nu omtaler 4? øftligere end Weſers Ud 
løb i Steden for veftligere. Jeg foreftilier mig at denne Forſeelſe fan være. 

begaaet maaſkee ved en af diffe tvende Auledninger. Den eene, at Mari⸗ 
nus vel har fundet for fig i Soefarendes Beretninger optegnet Diſtancen fra 
Weſerens Udlob til Enden af dette Iydſke Rif, men intet om Poſitions-Vin⸗ 
kelen, eller — ban kunde vide om ———— Udlob var oſtligere eller veftlis 

gere. 



gere. — Det kom da an paa et Lykketref, naar diffe Lengder ſkulde fammen= 
ſamles, om man traf den vette Poſition eller ei, og ulykkeligviis traf man paa 
det gale, og fatte Weſers Udløber veſtlig. Den anden Maade, paa hvilken 
Feilen funde begaaes af Marino, endog om fan fandt optegnet noget om Pofi- 
" diong-Binfelen, er felgende, Sine geograpbiffe Optegnelfer og Samlinger 
| betiente Marinus fig i fær af til Lands Korters Forfærdigelfe, men han for: 

deelte iffe Landene omkring paa ſpecielle Korter, ſom Ptolemaeus giorde, 
men ſoegte 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 fine Korter helde faa 
ſterk til Oſten, at der endog vare der Steder, hvis Længde han anfatte liges 

Foreftilling af Skotlands Beliggenhed for vis og rigtig, maatte han, naar 
han endog fandt optegnet, at det nu værende Iydſke Rif eller denne vor SDR 

lage veftligere end Weſers Udlob, let kunde falde paa at tvivle om dette ork 
givendes Rigtighed, thi var det faa, vilde i Aftegningen den nordlige Deel af 
Iylland komme til at folde lige paa Skotland, hvis rigtige Beliggenhed paa 

fit Kort han ei paatvivlede, Mistanken om begaaet Feil i Optegnelſerne om 

| 
j ſom Weſerens Udleb for 31. Antager man nu at han har holdt fin urigtige. 

i| 
i 
! 

denne vor Iydſke Landftræfning funde forlede ham til cgenmægtig at antage Me 

ridianens Difference for øftlig i Henſigt til Weferens Udløb, i Steden for veſi⸗ 
lig. Jeg indſeer nok, at det kuns ev nogle driftige Gisninger, jeg her vover 
at fremfette, men Feilen finder jeg her dog virkelig begaaet, om jeg end ikke 
kan angive, hvorved famme fan være foranlediget.  AUntage vi.nu Weſers Ud—⸗ 
å løbs Længde hos Prolemacum 21 at fvare til på %0' hos Heitmann, og 
dereſter beſtemme den Iydſte yderſte Pynt veſtligere, bliver ſammes 
Langde 2010". 

neſte Odde, ſom Ptolemaeus nu —— er hos ham paa 
"en Breede af 58?20'. Dens Længde 3750" øftligere end forrige. Altſaa efter 
" Heitmanns Kort 249, Denne Længde paſſer beſt til Bulbergs Rifet. 
] For Iyllands nordligſte Sant beſtemmer Ptolemaeus tvende Længder 

under ſamme Breede: Den veſtlige kuns 10" øfiligere end neſt forrige Odde, 
altſaa dens Længde eler Heitmann 24910". Den 'efilige derimod endnn 
— oſtligere, altfaa 25ꝰ25, ſom paſſer fig meget rigtig med Skagens Længde, 

| Men 
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Men at Ptolemaeus angiver begge diſſe Længder under en og ſamme Breede, 
kunde maafÉve ſynes urigtigt, — Efter Heitmanns Kort troer jeg man her et 
maa beſtemme Iyllands nu værende nordlige Sye-Kyſt; i det mindfte ladet 
baade de Påntopyidanffe Sort og ogſaa Hr. Commandeur Ackeleyes Kort | 
Iyllands veftre Søc-Kyft, faafnart man er kommet Bulbergs Rif forbie, dreie R [ 
fig ſtrax meget ſterkere nordlig paa, end ſom det Heitmannſke Kort, Og mon il ' 
Iylland ei ogſaa her i de ældfte Tider har lidt en ſtor Forandring. Paa del ( 

Ackeleyiſke Kort findes oven for Rubierg lige indtil Skagens Poli— Heide ſaa 
lave Grunde angivne, at man neppe kan formode andet, end at Befter: Øvet | 
da den overſoemmede og fratog Iylland den Landſtræakniug, ſom vi nu kalde, 

fiden den blev Havets Eiendom, den ſtore Iydſke Rif, jo ogſaa her maa have A 

. filt vor Cimbriſke Halo-⸗He ved en anſeelig Landſtrakning. At Havets fryg⸗ i | 
telige Magt her endog i nyere Tider er erfaret, ſees AE STOD RIR SR —4 

have været et fort Bierg, ſom ſkal være udfaldet i Havet, — | 
terretninger om vor Cimbriffe Halv-Hes nordlige Strand⸗Kyſt troer jeg derfor 
meget vel at paffe fig med Halv-Øens fande Situation for Overfvømmelfen. —— 

Men nu møder i Henfigt til de følgende Lengder hos Prolemaeus få 
ſterre Vanſkelighed. J Almindelighed har man Aarſag at formode, at Iyl 
lands oſtlige Kyſt er af Søefarende, fra hvilke Marinus eller Ptolemaeu 
kunde have Efterretninger, overmaade ſielden blevet befaret. De Gamle 

Electrum er neſten den eeneſte Gort Bare, ſom vi finde. hos de Gamle 
Kiebmendene at være føgt i vor Norden. Paa den JIydſke Rif eller maaſtee 

endog paa den heele veſtlige Kyſt er i forrige Tider Rav meget hyppig og i me⸗ 
get ſtore Schkker blevet fundet" Gesner har alt bemerket dette e), og ad 

lige Steder hos gamle Hiftorie-SÉrivere, fom forklares om den Preuſſiſke Sy I 
bør uden Tvivl forfaaes om Iyllands veſtre Kyſt; endffiont jeg dog derfor | 
ikke ter negte, at jo og i fær efter den Cimbriffe Overfoommelfe den meeſte Rav 

er hentet fra den Preuſſiſfe Kyf. — De Sfibe, ſom hentede ſamme fra denne I 
Preuſſi — Kyſt, have efter al Rimelighed da, ligeſom nu, — ind i Oſter⸗ 

e) i hang: Afhandling de — veterum, falk — det tredie Bind af det Gotingſte | å 
ere Selſtabs SND ældfte Sami inge AR ig 
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øen igiennem vores nit ſaa kaldte Hreſund, og ei igiennem —— Hvor 

overmaade ſi ſieldne maatte da Cfrerretningerne være, ſom Graker kunde have 

om Jyllands eftre Soekyſt, naar de til Oſterſoen ſeglende Skibe gif igiennem 
Hreſundet, og då igennem Belterne. For vore græffe Jordbeſkrivere var ins 

"tet Valg at gøre. En enfelt Sfipper fan engang være pafferet igiennem det 
Å ftore Belt, og hvor glad er vel iffe Marinus, Ptolemaeus eller en anden 
il græff Jordbe krivere blevet ved at fane fat paa denne Seefarendes Antegnelſer.⸗ 
Lad o os foreftifle os, hvordanne dennes Antegnelſer fan omtrent have værett 

Efter at ver⸗ kommet den Cimbriſke Halv⸗Hes nordligſte og tillige oſtlige Odde. 
forbie, bemerkede han at Landſtrakningen gif igien veſtlig ind, og fulgte ban 
Koſen indtil han igien efter faa og faa lang Tids Seylads forekom en anden 
udlobende Odde, den han befandt at have Poli-Heide 588)15. Da ban var 
paſſeret denne udlobende Landbugt, boiede Landſtreekningen fig igien ind veſtlig, 
"indtil en nye udløbende Landftræfning medte, paa hvilfen han efter faa og ſaa 
"Tang Tibs Seylads ankrede, og befandt at have en Poli⸗Heide af 572. Her⸗ 
fra ſeylede han igien veſtlig langs med Kyſten af Halv⸗Hen, indtil han efter ſaa 
"og faa lang Tids Seylads naaede den Havbugt, ved hvilfen den Cimbriffe 
Halv-De paa den oſtlige Side opfører, og Kyften af Germanien igien begyn⸗ 
Der, ſom ſiden et langt Sthkke løber lige imod Øften paa en Poli⸗Hoide af 569, 

RB Den Seefarende, ſom faaledes havde optegnet og beſkrevet fin Seylads 
langs med JIyllands oſtlige Kyſt, har ſandelig ei begaget mindſte Vildfarelſe, 
naar jeg undtajer at han har anſeet Fyen for landfaſt med Iylland, i Fald faa: 
dant ei heller da virkelig har været, — Og kunde en græfø Geograph ci lettelig 
troe, at ban havde her af denne Søefarende al den Efterretning, ſom han be⸗ 
hovede for at kunde paa fit Kort aflegge de af den Soefarende iagttagne Soxec. 
— har. her Pol⸗Hoiderne, ne og ogſaa det, hvad han funde tro 
være nok for han, om Sfibets Curs. Oſte har vel den græffe Jordbeſkrivere 
* mindre data end her, og dog maaſkee truffet ved Aftegningen paa Kors. 
tet Stedernes Situation rigtigere, end her er (Feet, 

Hvori da Fenlen? Skipperne havde bemærfer 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 Er. beſtandig at 
have ſeylet oſtlig paa, da ham forlod nu værende Skagen, bruger Den heele 

"eye Samt, J 34 ved 
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ved Tiden, ſom ev medgaget, beſtemte Diftance imellem Skagen og Callee NH 

Amts efilige Side til en Side i fin Sphariſke Triangel; Pol: Hoidernes For 

fEiel bliver ham den anden Side, og fom den fra Sfagen nedfaldende Meri: 
dian gier paa Callee Amts Circulum latitudinis en ret Binfel, faa har 
han data nof til at finde Meridianernes Difference, ſom han, men urigtig, ans 
gager for Cafløe-Pynten veſtligere, ſiden Landfiræfningen efter den Søefas 

rendes Beretning gif ind Veftværts, naar man fom forbi Sfagen. Ptole- 

maeus fatte da fin førfte ££0%% paa den eftlige Side af vor Cimbriffe Halv: 
Øe og ſydlig for Skagen 55" veftligere end ſamme. Med at beftemme Længs 
Den for den anden &£oxy, fom jeg efter angiven Pol: Heide 57? har troet at J 

maatte ſeges i Fyen, forholdt Ptolemaeus fig ligeſom ved den forſte, og fif 
derved Meridianernes Difference baade alt for ftor, temlig 29, 20", imellem Calløe | 

og Fyens øftlige Pynt paa 57? Breede, da Skibets Vey forlængedes aft for "| 

meget ved at følge Landkyſten, og tillige ogfaa denne Fyens Pynt urigtig anfat "| 
for veftligere end Calløe Amts Pynt, da den veftlige Curs, ſom Skibet tog, da 

Den forlod Pynten ved Callse-⸗Amt, anſages af ham at være blevet den famme heele ” | 

Veyen igiennem. Fra den Fyenffe Pynt af beſtemte han fiden Længden for" | 

den Bugt eller Huk, ſom den Cimbriffe Halv-Øe gier ved EFernførde eller — | 
Kiel med det ovrige Germanien. Denne anfatte fan rigtig nok veftligere end I 
Den Fyenſte — men giorde dog EF Hereren neger for ſtor, * — 9 | 

Kyſten. 
Fra denne Kielſke Bi af anſees nu af Ptolemaeo Germaniens Er —4 

at udftræffe fig lige imod Oſten indtil Weichſelens Udleb6. Da Chaluſus Flo⸗ 
den uden Tvivl rigtig af de nyere Geographer er antaget at være Trave-Floden, 
faa maa Ptolemaeus ei have vidft ar Kyſten, naar man er peſſeret Femern, 
drener fig ganſke fydlig, og ved da at anfette paa fit Kort den heele Diſtance 
imellem den Kielffe Bugt og Chaluſi eller Trave Udløb ſom aanffe efilig, er 
det, at han har giort Meridian-Differencen imellem Kiel og — UDG J. 
* — end den virkelig er. 

Bed Enden af dette Capitel nævner Ptolemaus nogle Sel, — (rat : 
ligge i Nærværelfen af den Cimbriffe HalvvØe, Om Saxernes Øer er for Kl 

ben talt. Af de — 4 Der bør uden Tvivl — den ſtorſte forſtages den 

ſydligſte 
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å fydtigfte Deel af Sverrig, hvortil Prolemaei angivne Lengder og Breeder mes 

get vel pafjer, men ſom hun urigtig anſaae ſor en De, Af de z mindre Her 
fkal Midten efter Prolemaeus ligge 1 "30" fodligere end Sagen og Lengdens 
Forſkiel imellem famme og Skagen være 1915" eftligere, Denne Beftemmelfe 
indtreffer paa den nordlige Odde af Drageholms Amt. Har Prolemaeus 
beſtemt diffe z mindre Hers Beliggenhed efter en Soefarendes Antegnelſer, ſom 
fra Callse⸗Egn har ſeylet over til Sundet for at gaae til Oſterſeen, kan maaſkee 

Dragsholus Amt være blevet anſeet for en Øe formedelſt Yife-Fiorden, ſom 
ber gager ind. De z mindre Scandiffe Øer bleve da maaffee Samſee, Drags⸗ 
holms Amt, og det øvrige Sielland. Men rimeligere ſynes det dog for mig, 

” at antage Samſee, Sielland, og Lolland tilligemed Folſter for diſſe 3 Øer. 
] De Alociſke Hers Midte faſtſetter Prolemaeus til 3715! veftligere Længde 
| ng 10" fydligere Breede end vores nu ſaa kaldte Skagen. Nogle har ved diſſe 
KR Øer forftaaet Den Als; Denne Meening har ſal. Schöning fuldfommen i igiens 
"Brevet, Men hans egen Gisning herom maae jeg reent ud tilſtage, at jeg ei 

tor biefalde. Den Cimbriſke Halv Hes faſte Land vil han at Prolemaeus 
| fEal have ladet ende ved Liim-Fiorden, hvorved dog denne Cimbriffe Halv-Øe 
ei bliver fra Sonden til Norden faa fang, fom den af Ptolemaeo angives: 
De Alociſke Per fFal da være Mors, Thye og Vendſyſſel, hvilke ſidſte, ſiger 
| Den ſal. Mand, nu vel ere fandfafte, men ſynes i gamle Dage at have været 
I Øer, Jeg veed iffe den allermindfte Grund, hvoraf man ſkulde formode, ag 

Thye og Vendſyſſel, ſom nu ere landfaſte, ſfulde fordum have været Øer, da 
Veſter⸗Havet ei legger Land til Halv:Øen, men berover meget meere Iylland 
endnu beſtandig meget Land. At Thye og Vendſyſſel har været langt meere 
landfaſt, førend Veſterhavet her overſvemmede det ſtore Iydſke Rif, og at de 
vel fan blive Øer, naar Veſterhavet engang overffiærer den ſmale Landſtrim⸗ 

mel ved Aggers og gager ind i Liimfiorden, ſynes mig langt rimeligere, Den 
"af Ptolemaeo angivne Forffiel imellem Poli- Høiderne af det fafte Lands 
nordligſte Pyut og Midten af diſſe Alociffe Øer kunde vel nogenlunde paffe, 
men flet ikke Meridianernes Difference, - hvorefter de Alociffe Øer komme til ag 
ligge meget veftligere, 
7 Men hvor fÉal da nu diſſe Alociſke Øer føges 2 De, hvorfra forduns | 

— Voldſomhed bortjog vore tappre Forfadre. J Havet oven for 
332 den 
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Den SYydffe Rif. Paa Heitmanns Kort findes juft under fane Breede bh” 
og Længde, ſom Ptolemaeus angiver, i Havet 3 Banker, men om diff AH 
have været de Alociſke Der, tør jeg ei beſtemme. Viſt nof der i Nærværels | 
ſen maa de føges, og ei at undre over om Havet her imod dem far øvet fammig hh 

Voldſomhed, fom imod det nærmeft hosliggende faſte Land. il 
Jeg har vovet faa mange Gietninger, at jeg iffe nu meere frygter for | 

at forøge diſſe Gisningers Tal endnu med een, og at flutte med ſamme. It 

Grakernes ”HAexrpov, ſom hentedes her. fra vor Cimbriffe Halv -Øes vejtte hh 
Kant og den Preuffiffe Kyſt, veed-man flet ingen rimelig Etymologie til, | 
Efter den ældfte Græffe eller Doriſke Skrivemaade blev Ordet (Frevet og næv 

net ”AAexrpov. Hvad om dette Ord har fin Oprindelfe fra de Alociſke Denn | UN 
Hvorfra det af Pheniczierne forft fan være hentet. 



…[… muse 

[Banetnne Saturn, Jupiter, Mars og Bel ſus i Aaret 1781, og 

er Helen med Halleys og de la Landés —— ler. 

ved 

—— Bugge. 

F en ordentlig og udtænkt Plan, efte hvilken aftronomiffe ——— 
paa et vel indrettet Obſervatorium fFal. foretages, udfordres ei allene, at 

I man føger af opdage nye Ting paa Himlen, nye Stierner, nye Planeter og 

fremkommende Kometer, men man bør endog beftræbe fig for at rette og for— 
"bedre Stederne og Tavlerne af de allerede bekiendte Firftierner og Planeter, 
i Obſervationerne paa Fixſtiernerne og Planeterne ere begge af liige BefFaffenhed, 
nog fordre begge ſamme Arbeide, ſamme Nattevagt og lldfættelfe for den folde 

Tog fkarpe Lufi i de ublide nordlige Climater. — Beregningerne ere derimod af 
en ulige Beſtaffenhed. Yet beregne Obfervationerne paa Fixſtiernerne udfor⸗ 
drer hverken megen Tid eller for Meie. At beregne Obfervationerne paa Pla⸗ 
i neterne er meget meere moiſommeligt, og naar man vil ſammenligne de bereg— 

ik "nede Obſervationer med de befte aſtronomiſke Tavler, da mane man af diſſe at⸗ 

ter beregne Planeternes Steder, og Beregningerne blive befværlige og vidgs 
leſtige. 

kke ——— bør ingen Aſtronom, ſom vil giore fin Videnſkab be. 
gen Tieneſte, undſlaae fig for dette Arbeide; han bør ikke allene flittig an⸗ 
ſtille Obſervationer, men han bor endog ſelv beregne dem, og ikke allene 

Mangden af anſtillede gode Obfervationer, men Mængden af anftillede og bes 
regnede Obfervationer er den rette SAD hvorefter en —— nyttige 
i bør udmaales. 

318 Bun ne Dit 
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Det er et uendeligt lettere Arbeide af udgive de nøgne Obſervationer, ſaa— 

ledes, ſom man efter Inſtrumenternes Beſtemmelſer indſkriver dem i Obſerva— 
tions⸗Protokollen. Af denne Beſkaffenbed er Flamſtead's, le Monniers, 
Ludlams, Mafkelynés, Filxmilners, Slopés, og fleres Samlins 
ger af deres aftronomiffe Obſervationer. 

Hvo fom vil bruge og anvende diffe vidtløftige og fortretfelior Obferoa⸗ 
tioner til at forbedre og rette vore Kundſkaber om Stiernernes og Planeter⸗ 

nes Steder, fan maae felv arbeide fig igiennem dette Ocean af Obſervationer, 
han maae felv igiennemtænfe den heele Rekke, han mage beregne Tiden, Ref: 
tafcenfioner og Deklinationer, Længder og Breder. Det er altid meget vans 
ſkeligere at finde Reede i andres end i fine egne Obſervationer. 

Det er ikke angenemt at vaffe andres ſmutſige Linned, man bliver fied 
af dette utaknemmelige Arbeide, og den fterfte Mængde af diffe fortreſſelige og 

— gode Obfervationer henligge unden at bruges og nyttes, fordi de iffe ere bereg⸗ 

nede. Foruden den betydelige Mængde af Stierner, ſom Hr. de la Caille 
af fine egne Obſervationer ſelv har beregner, eller ere beregnede af År. Bailly J 
efter hans Død, faa er der endnu 3000 af ham efterladte Obſervationer, ſom 
ikke ere beregnede, og formodentligen ikke blive beregnede, og altſaa ikke fon 
me Aſtronomien til Nytte. Den udedelige Tobias Mayer havde iffe kun⸗ 
det give os fine fortreffelige Soel-og Maane⸗Tavler, om han blot havde ob⸗ 
ſerveret Solen og Maanen, uden at regne. Ni 
Den beromte Aſtronom Wargentin har giort Jupiters Drabanteres 

Formerkelſer til Formaalet for fine Beſkieftigelſer. Han har ikke blot ladet fig 
noie med at odfervere Immerfionerne og Emerſionerne, ban har til; 

”Tige beregnet dem, han far fammenlignet dem med Tabellerne, ban har — 
og forbedret Elementerne for Drabanternes Bevægelfe, og bragt fine nyre 
Tavler over Jupiters Drabanteres Immerfioner og Emerfioner til en * J 
Grad af Fuldkommenhed, hvilfet ved. Lengdens Beſtemmelſe er af flor Bigs å 
tighed, Alt dette ev (feet, ilke ved at obfervere allene, men ved at obſerbere Ar 
og tegne tillige. - bi | 

Af ſamme Aarſag er d'Arqvier's Samling af Obſervationer, uagtet 
de ikke eve foretagne med de ſuldkomueſte og ſtorſte og beſte Inſtrumenter, me⸗ | i! 

get brugbare, fordi han har givet fig den Umage firer at beregne fine Obſerva⸗ 4 
tioner, 
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”, fiener, og at ſammenligne dem med Hr. de la Landés Tavler, omendſkient 
det og havde været at enffe, at han havde ſammenlignet dem med Halleys 

Tavler, ſom i de fleſte Tilfælde ere de beſte. 
Ooerbeviiſt af ovenmeldte Grunde har jeg troet, at det har været min 
Pligt, ikke allene at anſtille Obſervationer, men endog at beregne dem, og jeg 
ſkal i denne Afhandling have den Ære, at giøre Selffabet Reede for en Deel 

af min aftronomiffe Flid i Aaret 1781, og at fremlægge mine beregnede Ob— 
ſervationer pag Jupiter fra zde Maj til 24de Suliis poa Saturn fra ste Jun. 

til Auguſt.; paa Mars fra 18 Jul. til 19 Nov., og paa Benus fra 26 Sun. 
— tilste Nov.; famt de obferverte Steders Beregning efter Halleys og de la 
MÅ Landés Tavler, og begge diſſe Tavlers Feil og Afoigelfv fra Obſervationerne. 

"Mine i Aaret 1781 foretagne Obfervationer paa Solen, Maanen og 

Merknrius, fFal jeg ved anden Leilighed have den Åre ai forelægge. 
J Henſeende til Obfervationerne maae jeg forud erindre, at de alle ere 

”. foretagne med Mural Q,vadranten af 6 Fods Radius, og med den achromatiſke 

Middags Kitkert af 6 Fods Længde i det Hieblik, Da Planeterne gik igiennem 
Meridianen. | 
Med Mural Qvadranten er Planetens Middags Hoide obſerveret, 

deraf er beregnet bens Deklination. Af Planetens Culminations Tid, ſam— 

menlignet med en bekiendt Stiernes Culminations Tid, hvilfen, ſaavidt mues 
— ligt, ev tagen i famme Heide fom Planeten, er Planetens Rektaſcenſion ud: 
fundet. Af Reftafcenfionen og Deflinationen er ved fohæriff Trigonometrie 
beregnet Planetens obferverte og ſynlige Længde og Brede, Foruden dette 
har man af Obfervations: Tiiden efter det aſtronomiſke Uhr, ſom er regleret efter 

Stierne⸗Tiiden, maatte beregne Obſervationens ſande Tiid, og deraf finde 

Øg Middel-Tiiden, fom bruges ved alle Planeters Beregninger. 
Saa vidt om Obfervationerne og deres Beregning. Jeg kommer nu til 

” Beregningen efter de aftronomiffe Tavler.  Boulliau's, Keplers, de la 
" Hires og Call ni's Tavler over Planeterne ere nu fan forældede, at de iffe 

" fænger kommer i nogen Betragtning, — Halleys og de la Landés Tavler 
ere De eeneſte, fom i vore Tider ftride om Fortrinet, og jeg har — Be⸗ 

OK [Eaningetne efter begge diſſe Aſtronomers Tavler, 

— SEE A 
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Af Halleys Tavler har jeg iffe brugt den Londonſfe Udgave af 1752, 
ei heller de la Landés Parififfe Udgave af 1754, men den Berlinffe Ud⸗ 
gave af 1776 under Titel: Samlung aſtronomiſcher Taflen i 3 Bind. 
Foruden at diffe Berliner Tavler i Almindelighed ere de udførligfte, ſom vi hid⸗ 

til have, faa far den afbøde Lambert end videre beſtemt Perturbationerne 
for de Heliocentriffe Steder af Planeterne Saturn og Jupiter. Halley har — 
i fine Tavler beſtemt Planeternes Clliptiffe Steder, ſom ikkun finde Sted, naar 

Planeten tiltræffes af Solen allene. Men de tiltrekke hinanden og indbyrdes 
og forftyrre hinandens Sang. — Beregninger a priori, eller -af theoretiffe ” 
Beſtemmelſer af Planeternes Maſſer, Diftancer og Bevagelſer ere til Kiedſomme⸗ 

lighed vidtløftige. Hr. Lambert har derfore betragtet Sagen a poſteriori, 
og af Forſkiellen imellem de Halleyfke Tavler og de anſtillede Obſervationer 
har han beſtemt de Love, efter hvilfe Forſkiellen eller Perturbationerne rette i 

fig; og allerede have rettet fig i en Tid af 120 Aar, da man har gode Obſer⸗ 

vationer. Heraf konſtruerte han fine Perturbations-Tavler for Saturn og Jus 
piter, nemlig 6 Tavler for den ferſte og 5 for den ſidſte Planet, for bvilfetn 

Mayer allerede havde giort Tavler, og diffe bar Hr, Wargentin med For⸗ 
deel brugt ved fine Tavler for Jupiters Drabrantere. Mayers og Lam- 
berts Arbeider femme ganſke vel overeens, undtagen at Lambere ſaavel ved 
Gaturn ſom Jupiter endnu bruger en Xqoation, font. vorer efter Quadratet 

af Tiden, om hvilfen han dog troer, at den iffe er ganſke uforanderlig, men 

retter fig efter en endnu ubekiendt Periode, — For de evrige Planeter angive de 

Berliner Tavler ingen Perturbationer; men gr. de la Landé har givet os en 

Perturbations-Tavle for Planeten Venus, af hvilken og haver betient mig, 

faa at de helioceutriffe Lengder af Saturn, Jupiter og Venus ere rettede for de 
evrige Planeters Ind flydelſe og Attraktion. Af de heliocentriſte Lengder og 
Breder ere ved Trigonometrie beregnede de geocentriſke fængder og-Greeder, I 

hvilfe da bleve de fande eller faadanne, ſom fulde finde Sted, om Lyſet ikke 

havde nogen Aberration, eller Jordens Axel nogen Mutgtion; Aberrationen og 

Nutationen ere da beregnede for hver Obſeroation, og Planetens ſande geocentriſke 

Steder ere ſammenlignede med de obſerverte, og Forſfiellen viſer de af Camn- 

bert forbedrede Hallcyfke Tavlers Feil. Bed Tavlernes Feil forftaser jeg 
i Almindelighed de Tal, fom ffal lægges til , eller tages fra be —— Længe 

der 
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der. og RER for at de ebferverte Lengder og Breder fan komme ud. Saga— 
ledes, naar Planeten Saturns obſerverte Lan ev 1781 den ste Jun. 35. 16”, 
Al, 21”, Feilen.i Halleys Tavler + 5'. 207,,… og i de la Landeés Tavler 
— 11. 32., faa betydet det, at til Halleys Tal ffal lægges 57, 207. og fra 

— 

de la Landés Tavler drages ri“. 37. for ag frembringe den rette Længde gs. 
309441, 0277,, og altfan. har Halleys Tavler angivet Lengden af Saturn 85, 
169, — 1,3 men de la Landés fave angiver ſamme Længde 85. 169, 52/24", 

Ved Bereaningérne efter de la Landé finder jeg intet at erindre, uden 
åt jeg har fulgt me aftronomiffe Tavler i den anden Udgave af hans. Aftronos 

mie iſſe Zome, J de udkomne Suppiementer eller den 4de Tome ere Tay: 

lerne ov;r Venus meget forandret og forbedrede, »-og diffe Tavler har jeg brugt 
ved Be quinden og Sammenligningen af Planeten Venus, 

: Jeg har beftræbe mig at giore alle diffe e Beregninger faa paalidelige, ſom 
mueligt; de ere alle tvende Gange — jeg har taget alle de 
IC qvatiener og Korrektioner i Betragtning i for Den nyere: og Tuldkctutere 

Aſtronomie udfordrer, 
Ditte befværlige Arbeide har jeg fortfat i i —— Aar, og ſkal frem⸗ 

dveles fortſeite der, faalænge Sinders Munterhed, og Legemets Kræfter det ville 
tillade 
Aſtronomerne pleier iffun i Almindelighed med Ffiid at obſervere og bes 
regne Planetern⸗ i deres Oppoſition og Konjunktion med Solen, da den helios 
gentriffe og. geocentriffe Længde enten er 780? forffiellig, eller kommer overeens. 
Af de til Oppofitions: eller K Komunktions⸗Tiden beregnede Længder og Breder, 

ſammenlignede med de obſerverte, bedemme de Planet: abellernes Paalidelighed 

… eller Feil. 
Oppoſitionerne "og Konunktionerne indtræffe ikkun tvende Gange or? 

— og Sammenligningerne blive ſieldne og rore, og (Fee iffun i faa og ens 

ePu Fer i Planeternes Baner, Efter den Plan, jeg har fulgt i diffe Ob⸗ 
* tioner, og fremdeles fFal folge, har jeg beſtemt Feilene for Venus 29: Gange 

igiennem su Due af 161, for Mars 18 Gange igienneu eu Bue af 399,, for 

— Jupiter 23 Gangs iniennem en Bur af 62., for Saturn 22. Gange igiennem 
en Bue af "13 og endda ere, formedelſt Arbeidets Vidileftighed, iklun Halve 

parten sf £ SORT emmer anne bleven beregnede. 

Sag Faye Sail. ike Als ——— 4 a 8 : Man 

F — 
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Man vil flet fee, at ſaa mange og forſkiellige Punkters Beſtemmelſe maae 

give et fterre Lys anganende Planet-Tavlernes Noiagtighed, end nogle mes 

get faa og enkelte Punkter tagne allene ved Oppoſitionen og Konjunktionen, og 

at Middeltallet af Tabellernes Feil ved diffe mange og igientagne Obſervationer 
maae have en hei Grad af Paalidelighed og Vished. Å 

Det var et meget overiilet Sket, om man ſtrax ville gaae til og forandre 
Tabellerne efter diſſe Obſervationer; man vil førft blive i Stand til med Vis⸗ 
hed at foretage dette vigtige Arbeide, naar diſſe Obſervationer og Beregninger 

ere fortfatte i fleere Aar. Materialicene bør forſt anſkaffes og tilfores, inden 
man fan begynde paa at opfere en nye Byquing. 

Planet⸗Tabellernes Forbetring til en høi Grad af Fuldkommenhed, og 
til famme Grad af Neiagtighed, hvorved vi allerede kiende Fixſtiernernes Ste⸗ 
Der pan Himlen, vil have den ſtore profriffe Nytte for det borgerlige Selſkab, 
at man kunde bruge Afftanden imellem Maanen og en Planet til Længdene Be⸗ 

ſtemmelſe til Søes med ſamme Vished, ſom mon nu bruger Diftancen imellem 

Maanen og en Fixſtierne. Da Planeterne i Almindelighed ere ftørre og have. 

ct klarere Lys end de ſtorſte Firftierner, faa vil der for Seemanden være let⸗ 

tere og viffere at obfervere Maanens Afſtand fra en Planet end fra en Firſtierne, 
og overalt erholdte man da fleere Himmellegemer til Lengdens Beſtemmelſe. 

Ø Saa vidt man af Obfervationerne i Aaret 1781 fan flutte, faa er Hal- 

leys Tabeller over Jupiter og Venus allerede næften lige faa fuldkomne, ſom 

Mayers Maane-Tavler, og det ſynes, at de iffun beheve en ringe og liden 
Forbedring, for at blive fFiffede til denne vigtige Brun. Hr. dela Landé 

- har. og bragt fine Tabeller over Mars tif en bei Grad of Fuldkommenhed, og 
de overgaae Halleys Tavler over ſamme Planer. Men Tavlerne over Sas 

turn behøve ſaavel hos Halley fom de la Landé ſterre og — — 
dringer, hoilket alt efterfølgende Tavler klarere kan ſees. 

— 
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Sammenligning 
af 

Saturns obferverte Steder med Halleys og de la Landés Toofer. 
* — 
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Saunnenligning 
af 

upiters obſerverte Steder med Halleys og vp la Landés Tavler. — 2 
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. "omg Here-Red kkaberne 

AT ; Re 

grebs og Krabber 

" Joh. Chriſt. Fab-icius. 

Se ntet ev i Natur⸗-Hiſtorien vigtigere, men tillige vanfFeligere, end at be— 

ſtemme med Bished Dyrenes Sandſer. Deels kiende vi iffe altid Nyt 

ten og Brugen af de forſkiellige Deele ſom vi forefinde hos dem, og deels fan 
vi iffe dømme om deres Sandſer uden allene af Erfarenhed eller af Sammen: 
ligning med vore Sandſer. Saaledes fee vi hos adfFilige Dyr mange Deele, 
ſom virfeligen ſynes at være Sandfe-Redffaber, uden at vi derfor med Vise 

hed viide hvad for en Felelfe de funne meddele Dyret. For Exempel Inſek— 

ferns Folehorn og Ormens Soge-Naale ere upaatvivleligen Redſkaber for en 
beſt int Følelfe, men af hvad Art, er 08 fuldkommen ubekiendt, da det ei har 

behaget den gode Skabere at give MennejFene ſaadanne. Den Svenfre Clerk 
troer Føelhornene at være Lugte-⸗Redſkaberne; Det fan maafÉee faa være, imid— 
lertid ere De dog i Henſeende til deres ganffe Bygning aldeles forffiellige fra 
vor Neſes Indretning og Bygning, og de maae derfor og, om de ere Lugt— 
Redſkaber, lugte paa en ganſke anden Maade end vi. Vore Naturforſkere 

anſeer det i Almindelighed for at være alt for ydmygende, ei at kunne tynd 

gen beftemme Brugen af de forfFiellige Deele hos Dyrene, 
Andre Dyr har man nægtet at beſidde Gandfe-Cvner, endfFiont de dog 
virkeligen ſynes at have ſmme. Saaledes hav man indffrænfer den Evne at 

høre allene til de tre forſte Dyr: Rigets Klaſſer, fordi de ovrige iffe ſynes at 
have Nedffaber for denne Sands eller Dele ſom kunde kunde faldes Dre. 

— Linné falder — —— døve og ſtumme, da det Dog nu er bekiendt 
: ( nof, 
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nok, at de virkeligen fave ordentlige Oren, og altſaa vinge maae beſidde 
den Evne at høre, J det Pariſiſke Videnſtabs Academies Handlinger ere de 

tydeligen foreſtillede, og dette cv ved en Hunters og fleres Underſegning og 
Erfaring bleven tilftræffeligen bekraftet. 

Paa ſamme Maade hac man beſtandig holde for, at Ynfefterne ikke 

havde Øren, oa folgeligen vare døve og dumme. Linné ſiger derfor om 
— dem, muta fardaqve niſi proprio inſtrumento ſonora. Imidlertid 
"har det dog længe ſyntes mig ſelſomt at Inſekterne fulde være døve, da Ras 

turen har givet, i det mindſte til adjfillige iblant dem, en Art af Inſtrument, 

hvorpaa de. ſpille. Vi høre Grxshopverre og Heeffræfferne ſynge; vi høre 
det faa faldte Dodning- Uhr, (Hemerobium pulfatorium) give en bes 
ſynderlige Lyd fra fig i vore Tree-Veage. Dette ſynes at være Hannerne, der 

ligeſom adffillige Fugle, Vagtelen, Birkhanen og andre, lokker Hunnerne 
til ſig. Men hvorledes var dette mueligt, derſom de vare døve og følgeligen 
gi i Stand fil at fornemme Lyd. Naturen pleier ved fin uendelige Rigdom 

4 

ei at gisre noget forgieves, eller uden virkelig Nytte. Derfor har det længe ” KR 

forefommet mig ſandſynligt, at Inſekterne maatte funde høre, omſider er jeg 
og bleven ſaa lykkelig at opdage Øret eller Høre: Redſkabet, om-iffe pos alle, 
ſaa dog hos nogle. 
Hos Hummeren og Krebſen feer jeg der tydeligen, og bet bringer mig 
paa den rimelige Formodning, at og de øvrige turde være dermed: begavede, 

endſkiont jeg endnu ei har været i Stand til at finde det, Dette Sandſe⸗ RR 

Redſkab beftaner hos Hummeren og Krebſen af en liden og noget fremſtagende 
ringformig Opheining paa det udvendige kalkagtige Dekke ved Roden af Foles BH 

"hornene, hvilfen indvendig er bedæffet med en. fuldkommen Tromme-Hinde. 

Bed Hummeren er det noget ſtorre, men mindre. ophoiet; ved ferſt Bands 
Krebſen derimod er det mere hæved og tillige noget krumbeiet, men hos begge 
kan man let med én Maal igiennemſtikke den tynde Tromme-Hinde, faa at 

den uden Modftand trænger lige ind til Hiernen. Den heele Indretning er MÅ 
meget enfoldig uden alle andre indvendige eller uddendige Deele. Mern ſynes 

desuagtet ganſke tilſtrekkelig til at modtage Lydens Indtryk, Hertil kommer 
endnu en anden Bewarkelſe, ſom befræfter min Formodning, at denne Deel er 
et Hore⸗Redſtab. Den aabner fig nemlig lige ind til Hierne⸗ Huulen, fra 

hvilken 
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hoilken alle Nerverne gaaet ud, paa famme Maade (om de andre Sandſe⸗Red⸗ 
fkaber hos: Inſekterne, Folehornene og Hinene. 

Inſekternes Hierne er ſom de andre Dyrs paa det omhyggeligſte indſlut⸗ 
tet med haarde Bedekninger, igiennem hoilke dog de adffillige Sandſe-Red⸗ 
fſaber, og diſſe allene, Have umiddelbar Sammenhæng med Hiernen. Man 
finder dem og alle paa Hovedet, og alle aabne fig til Hiernen. — Det fælles 
Leie og Indretning giver mig og ——— til rimeligviis at formode et over⸗ 
eensſtemmende Brug. | 

Ved de egentligen faa kaldte Krabber finder jeg ſeloſomme Indretning, 
men meget mere ſkiult. Folehornene ere hos diſſe meget mindre, ligge inden” 
for en Faure i den udvendige Bedekning paa Panden, og ved Grunden af 
ſamme finder man ligeledes Indretningen for Oret; min de ere formedelft dette 

Leie vanfPeligen at opdage, Uagtet de virfeligen ere der, — Paa den indvendige 
Side af Sfallen finder man dem lettere, og naar man nøiere underføger de 

” forffiellige Aabninger fom gaaer til Hiernen, faa finder man hos diffe, ſom 
hos Krebſen, Hinene, Folehornene og Orene. 

Om de øvrige Inſekter Fan jeg i denne Henſigt ikke anføre noget. Jeg 
f "har hidtil intet fundet opdage, fom jeg unde anfee for Hore-Redſkab. Imidler⸗ 

… tid tvivler jeg dog iffe paa, af de jo egfan have denne Sands. Jeg maae endnu 
for det førfte overlade dem. til andre Entomologer, ſom jeg i Sardeleshed vil 

anpriſe at underføge Græshopperne (grylli) og Heeſkrækkerne (cicadz). 
Beſynderlig (Fulde det være, om diſſe, ſom blandt alle Inſekter ere de meeſt 

lydende, iffe (Fulde virkeligen kunne høre deres egne Toner, 

Neye Saml, II, B. Bbob | — 
— 
AX 
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Forklaring over Kaaberet. | SM 
Fig. 1. Foreftiller den udvendige Overflade af en Hummers rare b gaa boil⸗ 

ket man tydeligen ſeer den ringformige Hrets Opheining. n 

Fig. 2, Cr Sfallens indvendige Flade af ſamme Hummer, hvcrpaa fede 

adſkillige Aabninger for Sandſe⸗Redſkaberne. 9 

aa. Cr en anſeelig Aabning for de yderſte Folehorn. 
b. En mindre for de inderſte mindre Folehorn. 
c. En iydelig ſtiont ikke ſtor Aabning for Orene. 

d. En Aabning for Oinene. AR 

Fig. 3. Er den ind vendige Side af Skallen af den almindelige Krabe (Carr ; 
cer maenas) den vifer de forfFiellige Aabninger for — Red⸗ 

fkaberne ſom gaaer til Hiernen. 
aa. Ere begge Aabninger for Hinene. 

Re bb. Ere Aabningerne for begge Folebornene, ſom ber eve . fore Mi 
: eenede. | — ME 

ce, luge for Hrene. EM OR i 
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Ynmærkninger 
Ro FRU SE EN 

Beregn ingen af de Muures Styrke, fom ere udfatte for Sidetrykning, 

LEDER I GER — vd 

J. M. Geuß. 

§. 1. 

Sar man ved Bygninger bruger Muure, ere de i de flefte Tilfælde bes 
ſtemte til at modtage en enten aldeles eller næften lodret Tryfning, Dette 

Tilfælde har Sted ved de Bygningers Sidemuure, ſom ſluttes oven til enten. 

"med Hvelvinger eller med Bielker. Men desnden gives der andre Tilfælde, 
hvor Muure alleene opføres til den Ende at imodftaae en aldeles horizontal 
Sidetrykning. Dette har Sted ved de Muure, ſom bygges til at bære Ter— 
raſſer, til at betlade Fæfiningsværfer, til at opholde Siderne af Fæftningss 
graver, til at indfatte aabne Fangflufer og deflige Henſigter. Hvor forffiel- 
lige de anførte 10 Arter af Trykninger ære, viſer den daglige Erfarenhbed. 
Glas, brændt Leer og andre haarde lidet bøielige Legemer, fan i en lodret 
Stilling bære meget forære Byrder, derimod brydes De over af den allerfvas 
geſte Sidetryfning.  Endffient en Muur er ſammenſat af adffilte Deele, faa 
Fan den dog anſees fom et eenefte faſt og naſten uboieligt Legeme, fra den Tid 
af da Kalfens bindende Kraft har opnaaet fin fulde Styrke, indtil den alting 
"fortærende Utmofphære har opløft den igien, Den lodrette og horizontale Tryk⸗ 
ning virker altfan ligeſag forfFiellig paa en Muur, forms paa andre dejlige fafte 
Legemen. Bed de Muure ſom opføres til at bære deres Laft fodret, kommer 
det altſag ikke an paa den. noiagtigſte Udregning til Beſtemmelſe af deres 

Sihrke. Men Sorten de blive by: gede for at udholde Sidetrykning, maade 
I Eee Bobb 2 | mee 
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Styrken med yderſte Forſigtighed 6— derſom man ei for tidlig vil rå 
Ruiner iſteden for en tryg og varig Bygning. 

NB, ly MAL 

Blant deſſige Muures forſkiellige Dimenfioner beſtemmes ne og 
Hoiden ligefrem efter Stræfningen og Heiden af den Jordmaſſe, ſom ſkal un⸗ 
derſtottes. Det er altſaa Muurens Tykkelſe alleene ſom efter Theorie ſkal be⸗ 
ſtemmes. Ubetenkſomme Practici fixae maaſkee i den vildfarende Formeening, 
at dennes Beſteinmelſe ei er af Vigtighed. Formodentlig troe de, at de ogſaa 

her fan bielpe fig frem med deres. fiere Regel, heller at bygge for ſterkt, end 

for fvagt. Men hvordan vil en Mand,. der ei veed, naar en Muur er til: 

ſtrokkelig færf, kunne vide, naar den begynder at blive for ſterk, for derefter 

at funde følge denne fin Regel? Stager han ikke Fare for at anſee en utilfræfs 

kelig Styrke for en allerede for ſtor Styrke? Desuden er det af andre for 

længe ſiden beviiſt, at det er fun fordeelagtig for Stater og andre Perfoner, 

der ikke fan udbringe Renter af deres Kapitaler, at opføre ævigvarende Byg⸗ 

ninger, og at det derimod i alle Tilfælde, hvor man fan vente Renter af den 
Kapital, fom flager i en Byqning, er langt fordeelagtigere at. bygge blot med 
Den fornødne Styrke og oftere af nye J faa Fald, eller naar Staten ſelv 
iffun fordrer den hoiſtnedvendige og ingen overflødig Styrfe i en forehavende 
Bygning, bliver det da ikke nødvendigt, at tage den fFarpefte phyſiſk⸗ mathe⸗ 

matiffe Theorie til Hielp? J Henſeende til Fæftningsværfers Bekladnings 
Muure pleier man at paaftaae, at en overflødig Styrke ikke kunde ſkade, da 
de foruden Jordens Trykning idet mindſte nogen Tiid ſkal kunde udholde Ka— 
monffud. Men hvem der veed, at Fæfiningers Muure alleene fan beſkydes i 
Afſtand af 150 til 200 Skridt, fan infee, at i ſaadan Nærhed, maatte ende 
ogſaa ægyptilfe Pyramider falde i Gruus for Krudets Kraft og altſaa tilſtaae, 
at endog her maag Sa Mee 9 om den — Styrke blive — 
Sporsmaalet. 

6. 3. 

Den Vigtohed Kolt altſaa ligger i det — om en Muurs 
Sthyrke, der med cen af —— bære en Tyngde, har foranlediget adffi 

dige, 
* 

— OL FF — — 

— — 

— 

— 

— — 
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lige, at udfinde ſaadan en Muurs nodoendige Tykkelſe. Bygmeſtere ſelv, af 
hois Erfarenhed og Theorie man meeſt kunde fordre, have ikkun anfort i deres 
Skrifter faare lidet herom, da de, ſom bekiendt, meeſt opholde fig ved Byg⸗ 

ningers Ziir og Beqoemmelighed, end ved deres Varighed. Jde aldre Skrif— 
ter over Fortifica tionen bliver vel meget forebragt herom i Anledning af Fæfts 

ningsværfere Be fladningsmuure, men blot efter een eller andens Formeening 

"uden al Theorie. Derimod have i nærværende Aarhundrede nogle Mathema⸗ 
tiker og ifær Militer⸗Perſoner bekiendtgiort endeel ſindrige Oplosninger af dette 

Problem. Billig fan her nu ſporges, hvad der videre beboves efter at Probles 

met er opleft og Svar paa Sporsmaalet er givet? Vel er det fandt, ag til Oples— 
ningen af en theoretiſk Opgave fan virkelig intet tilførtes, naar den eengang rigs" 
tig ev given, Alt hvad her fan (fee, er at finde en Opløsning igiennem em - 

anden Methode, fom da alleene tiener til at befræfte den forſte. Men langt 
anderledes forholder det fig med et phyſiſk⸗-mathematiſk eller et praktiſf Pros 
blem. En Mathematifer, der vil behandle et phyſiſt Sporsmaal mathema⸗ 
tiff, er nødt til, førend han fan anvende fine Theorier, at analyſere Gagen, 
at giore det concrete abſtract, og at forvandle Spørsmaalet, faa at fige, til en 

geometriſk Sem, for at anvende Germetriens og Analyſens Opfindelfes-Mes 
thoder Derved, J Anvendelfen af diſſe Methoder fan han neppe tage Feil; 

men meget let det honde fig ved Den omtalte Ayalyſi ig af Sagen ſelbv. Cr 
Problemet mechaniſk, fFal altſaa med og mod hverandre virkende Kræfter uds 
maales, da fommer det an paa, at opſoge diſſe Krafters Storrelſe eg Di: 
rection, ſaaledes ſom de virkelig ere i Naturen. Her er det atter let at for— 

"fee fig i eet eller andet, da Naturens Virkninger ſtedſe ere indviklede. Og 
"man feer deraf, at den ſom igiennemtænfer ſaadant et Problem, uden at felge 
Forgiengernes Spor i Blinde, kan fane Anledning til at rette noget hiſt eller 
her i Opløsningen. Af følgende Anmarkninger over oft bemeldte Problems 
befiendte Oplesninger, vil det maaſkee blive klart, at een eller anden Feiltas 

gelſe i Sagens Analyſis har foranlediget Forfatterne deraf, til af giere Muure 

finere, end virkelig behøves, 
Bud S. 4. 
5 Bil man beſtemme Styrken for de Muure, hvorpaa Sidetrykning har 

Ste, bør man 1) faſtſcette, hvor ſtor Jordens Trykning paa en Muur er, og 2) 
Bbb3 under⸗ 

— 
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underſege hvorledes Muurenes Modſtand er befFaffen. Over begge Materier, 
dog ifær den førfte, har man ſorſkiellige Beſtemmelſer, ſom her kortelig ſkulle an 
feres eg bedommes. 

ss. 
Erfarenhed lerer, at opdynget løs Jord antager af fig ſele en Skrage⸗ 

hed, af en ſtorre eller mindre Vinkel med Horizonten. Alle JordiPartiffer, 
fom danne denne Skraaehed, ere paa den i Ligevægt og følgelig i Hvile; thi 
formedelft Tyngden ftræbe de at rulle ned langs den fFraae figgende Plan, men 
ſormedelſt Rivningen giøres denne Kraft. til intet. Opfører man nu (Fig. 1.) 
en Muur ABCD ved Foden af faadan en Dynge Jord EPQC, faa har 

denne Jord-Maffe og Muuren ABCD intet med hinanden at giøre, og den i 
Triangelen AEC indkaſtede Jord Maſſe er der alleene ſom fFal opfoldes eller 

underftettes, hvilfet ſkeer deels af den i Hvile værende Jerdniſſ e EPQC og 
deels af Muuren ABCD. 

§. 6. 

Efter Oberſt Lorgnas Forføg, antager den allerføfefte Jordart 
Soe⸗Sandet, en Skraaehed, ſom gier en Vinkel af 457? med Horizonten, og 
de mindre leſe Jordarter fette fig under én Vinkel, ſom er noget mindre, 

"Lægger man nu diffe Erfaringer til Grund for Beregningen over Muures 
Styrke, faa antages Det allerufordeelagtigſte Tilfølde, og man har fra den . 
Kant ei at frygte for at Muuren (Fulde blive for foag. Paa Grund af dette ” 
have endeel berømte Forfattere, Brigadeer Belidor, Profeſſor Sypey i 
Franeker (4), General Grev Kinsky i Prag, Ingenieur Oberſt Claſen i. 
Chriſtiania og Ingenieur Oberſt Corgna i Verona ſelv, ved deres Underſogel⸗ 
fer over denne Materie forudſat, at den Jordmaſſe, ſom imellem Jordens 
Skaaehed og Muuren ſkal underſtottes, indſluttes i den retvinklede Triangel 

EAC; har anfeet denne Jord⸗ Triangel for en ſolid Maſſe, der formedelſt 
Tyngden 

(a) De fleeſte af de — ca andenſteds anforte Afhandlinger over denne Materie findes ind⸗ 
førre i Magazinet for: Jigenieurer og Artilleriſter, hvoraf hidindtil g Bind 
ere udkomne. 

— 

== 2 

M 

SEE ans 

ø —* 
——— — eg 
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Tyngden foger at — ſig ned ad langs med Planen EC —— Ris⸗ 
ningen tildeeels forhindres i denne Bevægelfe og med Overffudier af diffe to 
modſatte Krefter virker paa M: uren AC. Uagtet diffe overeenftemmende Be: 

” tingelfer hav de dog erholdt temmelig ſorſkiellige Reſultater, ligeſom de have 
betient ſi ig af forffiellige Methoder ſot at finde ſamme. 

ne fzr ' 
Den — — af Jordens Virkning Muure, har 

ei vildet gefalde alle, ſom have arbeidet i denne Materie. Herr Couplet 
en franſk Akademiſt, betragter Den af fig felv ſtagende Jordmaſſe EPQE ſom 

ſammenſat af en Mængde ſmage Kugler, o og beftemmer deraf Skrageheden EC 

hvori den epdyngede Jord færrer fi). Er nu Kuglernes Orden fualedes, at 
enhver Kugle hviler paa trende Kugler, faa bliver Sfraaeheden ven ſamme, 
ſom en Tetraeders Sideplan gier med Grundfladen; er deres Orden ders 
imod ſaaledes, at enhver Kugle hvifer paa fire underliggende Kugler, fan er 

Vinklen med Horigonten den ſamme, ſom em Octaeders Sideplan gior med 
den Plan, ſom deeler Octaedren ti tvende lige ſtore Pyramider, hvilfe Vinkler 

ere begge — 702". Men foruden at den Vinkel er efter de allerlettefte Er— 
faringer for ſtor, gier diſſe Figurers Sidelinier ganſke andre Vinkler med 

Grundplanerne; og man bliver altſaa uvis, om det ſkulde være denne mindre 
Vinkel, eller biin ftørre Vinkel, hvorefter Jordens naturlige SÉraaebed blev 

— og Hans Meening har derfor ingenſteds funden Bifald, 

. f. 8. 
Herr — apitain Staahlſwerd har atter igien —— Sagen 

fra en ganffe anden Side. Han anfeer den mod en Muur opdyngede Jord 
for em Materie, der er i viſſe Maader flydende. For at beftemme dens Flu— 

ditet eller Udflydnings Formue, beraaber han fig fornemmelig paa Generals 
Lieutenant Baron Stuardts Forſeg, ſom medgiver, at Forholdet imellem 

Skragehedens Grundlinie on Heide et er beftandig , ſom i Almindelighed troes, 
men ſtorre ved de ringere Hoider og mindre ved de ſterre Hjeider, hvoraf da 
følger, at den mod Muuren trykkende Jordmaffe indfluttes af en krum Linie, 

reen for en ——— Be Me af denne Sats beroer alleene paa SR 
> orføg, 
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Forføg, hvorom ingen tilſtrekkelig Eſterretning haves. Foruden det, at Ud— 
faldet er faa regelmæffig,- fom Naturens Svar paa Sporsmaale igiennem Cr: 

perimenter fielden pleie ar være, fan diſſe Forføg ci være anderledes anftilte, 

end ved at grave paa fleere Steder i forfFiellig Dybde lodret ned i Jorden, for 
at erfare hvormeget deraf vilde fFyde ned og hvormeget der vilde blive ſtagendes 
med den naturlige Skragehed. Men med ſaadan af Naturen ſammenpakket 
Jord har man et at beftille, naar Geflædnings Muure anvendes; Opfyldnin⸗ 

gen bag ved Muren ſkeer med les Jord, og bvormegen Kunſt man anvende 

paa at giore den faft, fan opnages dog vift iffe den naturlige Faſthed. 

ES 3 §. 9. J 

Herr Gerlach, Profeſſor ved Ingenieur-Akademiet ved Wien, troer 
at det heele Spersmaal om Jordens Trykning mod Muure er afgiort, naar 
man ſammenliguer den med Bandets Sidetryfning paa de Sar, hvori det ind⸗ 
ſtuttes. Saa rigtig dette er, faa vanſkeligt er det at beſtemme den Koeffi⸗ 

cient, Hvorefter Jordens Trykning findes ud af Vandets, og det ev aldeles ube⸗ 

viisligt, hvad fan antager, at Jordens Trykning er det Halve af Bandets: 
Trykning. OmendfFiønt Oberfte Clafen har fiden beviiſt, at den Gerlachſke 
Tanke fremmer overeens med den almindeligſte Foreſtillings-Maade om Jordens - 

Trykning ($.6.), fan følger deraf dog ei, at den er meer overeenſtemmende med 
Naturens fande Virkningemaade, end den ſamme; thi de ere begge fo fun 
Fictioner om Naturens Virkning, ſom tiene til at give Leilighed, til derved 
at anbringe de — og marpematiffe Lære-Sætninger, 

§. 10. 

Endelig har den berømte franſke Ingenieur⸗Kapitain Esulomb — SØ 

føgt, at tage en Omſtendighed meer i Betragtning ved Beſtemmelſen af Jor⸗ 

dens Trykniug. Det er vel aldeles vigtige, hvad han paaſtager, at det er 

Rivning og Kohaſt on tillige, ſom opholder den vertikal opdyngede Jord, naar 
Tyngden driver den ned ad, og at den foreenede og. modſatte Virkning af diſſe 

Kræfter, beſtemmer den Deel af Jorden, ſom trykker paa Muuren. Han 

troer derfor, at man her burde ſinde en krum Linie, ligeſom i Almindelig⸗ 

hed der, hvor fafte Legemer aen men naar det kommer til Anvendelfen af 
net 

— — 

= ——— SR 

"rr — — 

> — 5 

—— 

es 

— — e— 
== 7 

— 

— 



ſom ere udfatte for Sidetrykuing. 385 

hans Tanke, antager han med alle andre,” at den nedſkydende Jordmaſſe bry⸗ 
Der i en ret Linie. Desuden finder han formedelſt hans egen Methode, at 

Koheſionens Indflydelſe paa Ford: Trianglens Styrke, er faa ubetydelig, at 
den gierne fan fættes tilfide, hvilket femmer meget vel overeens med det, ſom 
Erfarenheden lærer, Man feer det beſt ved Brecher, fom findes om Foraaret 
hin og her i de med Plackocerk opſatte Feſtnings-Volde. Naar Fro⸗ 
ſten har frembragt Sprekker i Jorden, og den opteede Snce trukken fig deri, 
bliver ofte det udvendige af Volden 2 til 2 Fod fra Toppen indtil Foden lesre⸗ 

ven, og begynder at glide ned; men hvor ſtor og denne Maffe fan være, har 
"jeg dog aldrig fundet, at den har fat fig meer end heiſt 1 eller 12 Fod, da den 
af Rivningen er blevet forhindret i al. videre Bevægelfe, Fr nu Rivniugen 
ſteerk nok til at ſtandſe Bevægelfen, naar Koheſionen allerede er overvundet, 

meget meer vil den overgaae Kobæfi — naar man indretter det ſaaledes, at 
| ingen Bevagelfe har Sied 

7 SØREN — — II | 

Naat man da af de —— Grunde fan lade det beroe ved den forſt— 
meldte Foreſtillingemaade af Jordens Virkning paa Muure, faa er det derneſt 
Epørsmaal, hvorledes Muurens Modftand er beffaffen, og hvorledes man 
ſkal betragte den efter ftatiffe Principer. — Næften alle de forhen nævnte For⸗ 
fattere anſee Muuren fom en ſolid Maffe, ſom er foreenet i dens Tyngdes Cen: 
ter. De antage videre, at Jordens Preffion føger at frembringe deri en oms 
veeltevde Bevagelſe omkring den yderſte Punkt i Foden, at den modftaaer denne. - 

Bevægelfe: med et Moment af dens Tyngde og Tyngde⸗Punktens Afo 
ſtand fra bemeldte Hvilepunkt. Denne Forefillingsmaade om Muurens 
Modſtand er unegtelig meget naturlig, og da Muurens Kohæfion med Fundas 

mentet, ſaavelſom Frictionen paa ſamme, ſom Lorgna og Boſſut have ſogt 

at tage med i Betragtning, her blive udeladte, faa har man ei at frygte for 

at Muuren fkulde blive for ſoag. Imidlertid ſynes dog Foreftillingen om 
Muurens Omveltning omkring yderſte Punkt i Foden ei at fvare til det, ſom 
"Erfaring vifer ved forfaldne Muure. Grav Kinsky har i Pardubiz feet en 
af Kalkſteen næften uden Fundament opført Muur, fom af Jordens Trykning 
var hen ved en Fod forſat, uden at tabe det ringeſte i dens vertikale Stilning; 
ER Sa i Ce. —— Jeg 
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Jeg ſelv hår havt Leilighed til at; fee or Marmor⸗-Muur nedbroeekke, ſom ſtod 
paa. nedramte Pæles da Grunden blev aabnet, fane man, at diſſe nedramte 

Peele vare paa en betydelig Strekning veegen udad, og at Muurens Forfald 

var en Følge af Fundamentets Afvigning fra Lodlinien. Saaſom diſſe Erfa⸗ 

ringer paa den eene Side viſer, at man ved Beblæedningsmuure ifær. dør være 

varfom i Fundamentets Leguing og i Muurenes Forbindelfe dermed, faa kunde 
man paa den anden Side udlede deraf, at Jordens: Trykning ei faa meget 

ſtrebte efter at omvælte Muuren, ſom at ffyde den horizontal frem ad, Men 

af andre Aarſager, ſom jeg ſiden ſkal anſere, vil: det blive godtgiort, at den 

ſedvanlige SA er vedr itfe —— kan biebehone 

12. —— 

| Efter at have igiennemgaaet Grundene hoorpaa den ftatiffe Theorie for 
Muure beroer, kommer jeg nu til deres Anvendelſe. En af de fleeſte For⸗ 

fattere biefaldt Maade, at føre Be regningen i Følge bemeldte Principer, er 

"denne, Vagterne af den: trykkende Joctdmaſſe og den modſtagende Muur — 

trykkes formedelſt Indholden af Trianglen AEC og Rectåndfen ABCD, 

on AG= 2 CD faa | er Triangel AEC =—— — Og Munren 

— azs men da en Kubit ſod Jord Middelfort veier fin 2 zZ afen Kubik ſod 

MuurværÉ af Kampficen og & af en Kubikfod MuurværÉ afbrændte Steen, 
* 

ſaa bliver Jordens Vagt —— Tilfælde —— og i ſidſte — 27, eller naar 

man iſteden for 3 eller $ = fætter ubeſtemt m, ma er den — — Naar videre 

Jordens Vagt —, fom er foreenet i Tyngde⸗ Puncten F, forepties igiennem 

FG og oploſes i de to Sidekrafter FL og FH, faa bliver FH eller den 
mat 

Deel af Tyngden, hvormed den. gaaer ned lange med Planen EC — — 

Den ſamme Trykning udever den imod den hældende Plan EC, og da Riv: 7 
ningen paa en hældende Plan under 45? er af Trykningen, er den Kraft 

"uma 
hvormed den fø ; un = —— SD) s Det vent: 1 føger at bevæge fi fig, ned ad fun — — Oploſe ne 

Kraft, —J— 
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Kraſt fam foreftifles under FH i de to Gidefræfter PN og FI, faa bliver 

Kraften FI, hvorved Jorden trykker paa Muuren —— — — og da if AV 

den virfer med Vægtftangsarmen xc 52, faa er dens Moment — = 
Da Muurens Vægt aZ virker med —— DC= =DEZ., Tad er 

az? 

* Moment — — Man har derfor £igningen — — — — hvoraf folger 

——— DEER og aiſea naar Muuren opføres af — — er dens Tyk⸗ 

| kelſe 2 ——— — Ta eller 2 3 af Heiden, og naar den opføres af Muurſteen er 
2 

i dens Tytfelez=al/'s. 3 — — 0, 372 64. 

he = TES) —— RYES 

ORE denne Beregning, fom er ført i Overeensſtemmelſe med Here 
Muͤller⸗ Grunde, ſhnes jeg, at man med Grund fan indvende: 

= 1) At den paa Muuren trykkende Jordmaſſe antages flørre, end den 

virkelig ers thi drages en Parallellinie til Planen EC (Fig. 2.) igiennem den 
yderſte Punet i Muurens Fod D, faa feer man ſtrax, at den i Trapezet EPOC 
indſluttede Jordmaſſe ei Biedrager noget tilat give Muuren en omvæltende Be⸗ 

vægelfe omkring Puneten D. Derſom Den triangufære Deel af Muuren DCO 
blot beſtod af Jord, faa vilde Trapezet EPOC og A DOC tilfammen here 
til, den i Hvile værende Jordmaſſe, og altſaa ei behøve nogen Underſtottelſe, 

» meget mere altfaa nit, da ADOC beſtaaer af Muurvark, ſom har en ſterk 
—— med fit Fundament. 
2)Indſeer jeg ikke hvad man Fan have havt for Aarſag til af antage 5 

af Sinners Heide til Vægtftangsarmen , hvormed Jordens Vægt virfer pag 
Muuren. Jordens Vægt virker parallel med den: hældende Plan EC. og ſts⸗ 
Der altſaa i Divectionen FH paa Muuren i K. Antager man nu CK for 
Veacgtſtangsatmen, hvormed Jorden virker paa Munren, ſom den virkelig er 

Det, faa bliver Jordens Virkning derved langt mindre, end den efter den aus 
førte Regnings⸗Methode er, 

RE. ml Cee2 3) Er 
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3) Er ogſaa Muurens Modſtand noget mindre end den ſadvanlig an⸗ 
tages. Trianglen COD irykkes alleene af den i Hvile værende Jordmaſſe 

ned paa Fundamentet, og naar altfaa den heele Muur ſfulde omvælte fig om⸗ 

kring Puncten D, ſaa bliver dog denne Deel tilbage. Muuren maae derfor 
overbrydes efter — OD, ſom man ogfaa ſeer det ved forfaldne Muure (9. 11.), 

og det er alleene den Deel 9 Munren ABDO, ſom med ſin Vagt MT: 
Jordens Trykning. 

§. 14. 

Naar Beregningen over Muures Styrke udfores efter denne forandrede 
Fereſtillings maade , finder men, at Muure kunde opføres langt fvagere end man 

fædvanlig gier. Om ſeite CD =C0 2, ſaa 
er AOoAPa — z. Indholden af den tenffende Jordtriangel AOP=- — 

KDE 5 — —, eller i Ligning med Muurverk — — — Naar denne Preſſion 

foreſtilles formedelſt F G og oploſes i Shwetraſterhe FL og FH, faa er den 

parallel med den hældende Plan trykkende Kraft FH == — og forminde 

m(a—72)" 
ſket af 3 Frietionen — — 7. Denne Preffion falder paa Muunren i K, fores ; 

4V2 
ſtilles igiennem IK, og giver, opføft i parallele og perpendifulære Sidekref⸗ 

m(a—7)” ——— 
d + * — — ter, den perpendifulære Trykning paa Muuren MK = —— 

Veegtſtangsarmen CK, hvormed denne Trykning virker pan Muuren ee — CO» 

+ OK= 2 + He SR — Auſaa er Jordens Moment = —— —— 

* == == (a (a; — a242 — Muxurens Indhold, —— dens 

Vagt, er =2a2; og naar A DcO — bafta => —az —— og denine 8 

tes Moment — —- — 17, Altſao — man fmen bi nbeden af dige 

fo Momenter for Muure af huggene S — (a3 an Log) mæt az? 

5 ——— ſelger z7— %' az" al mer kubiſt Ligning, hvoraf Mu 

rens 
8 

J 
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rens Tykkelſe 2 beregnes, naar dens Heide a mDlattegs og for Muure af 
btondte Steene => * (a7 392 +22) = 42 — 32, hvoraf følger den. 

— Fubiffe Ligning Z? — 337 az” + 7% a? — 0, fom giver Z naar Muurens 
befiendfe Heide a indfættes, Er — — 20, fan er Muurens Tykkelſe opføre 
af huggene Steene — 4,5 Fod og af brændte Steene — 5 god, derimod 
(fulde den forſte Muur efter den i (S. 12.) anførte Beregning være 6, 66 Fod og. 

den ute — Fod 

| 5% 15. 

Man har af meere end een Grund ei Aarſag til at frygte, at den ans 
givne Tykkelſe frulde giere Munren for ſoag. Jeg hav i denne Beregning, 
ſom fædvanlig, ei taget Muurens Modſtand i Følge Kohæfion og Friktion i 

Betragtning, og altfaa har fandan en Mune allerede fra den Kant af en 
Ooerſkud af Styrke, ſom ei er taget med ind i Beregningen. Derneeſt er 
den efter forrige Beregning. opførte Muur i Ligevægt med den løfefte Joris 

Preſſion; men det ev fieldent, at man bygger paa den loſeſte Jordart, og. 

md man treffer den, fan man giøre den faftere formedelſt Plackvxrk, og alt= 
ſaa har Muuren ogſaa derfor meer Styrke end den behøver til den allerede i 

Anſlag bragte — og følgelig er den efter. diſſe Beſtemmelſer overflo— 
— DERE 5 

FORE 

6. 16. 

— har i i'de —— ——— antaget, at Muuren ſfulde opføres lige 

— Op og ned, eller foruden Skradehed og Doſſering, og faa bør det (fee alle— 

tider, , Jeg veed vel, at man fan fpare noget ved at give den en Doſſering; 

og maar man vil betiene fig af denne Beſparing, bør der free efter en Theorie, 

ſom Hr. Ypey har ſaa meget vel udviklet. Men Beſparingen opveier langt 

fra iffe imod det Tab, ſom man lider i Munrens Varighed. Hvad enten 

Muuren opføres af huggene eller brændte Steen, faa blive de fFraaes ftaaende 

Fuger faa meget udfatte for Atmoſpherens Yndflydelfe, at man efter en kort 

Tiid feer Græs og andre Værter vore ud af enhver af dem, Man kiender den 

— mr —— Rodder trænge ind imellem Steene; eg om 

es 2 Denne 
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denne ei allene ſkadede Muuren, faa vilde dog formedelſt Vegetabiliernes Forz 
raadnelſe enhver Fuge efter nogen Tids Forløb være opfylde med Muldjord iſte- 
den for Kalk, og den udvendige Side af Muuren tabe fin Forbindelſe. Opfo—⸗ 
res Muuren af brændte Steene, da kommer endnu denne Omſtandighed til, 

at Arbeiderne blive nedre til, at give enhver Steen med Hammeren dem 

Skraaehed, ſom den ſkal have paa fil Sted. Herved taber enhver Steen 
Den haardere og tættere Skorpe, ſom den havde fra Brændingen af, og en 
blødere Side udfættes for Atmoſpherens Indflydelſe. Vandet indtrænger. let» 
tere i dem, og Froſten, ſom i vores nordlige Klima er faa farlig Ha Muur⸗ 

vær, tager ſnart den eene Slife bort derfra efter den anden, 

ENE — 
NSA — — 

— — — 
7 — 
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Geographiſt og Geometriſt —— 
over 

dets Amters Indhold af ———— — betydelige Torpe: 

—— Overflade og ovrige Jorders Størrelfe, med adſtillige 

derpaa grundede Slutninger og Beregninger 
— 

ved 

Hee Niels s Morville. 

Ea i Viden ſtadernes Sel ſtab den I2 April 17932, 
— — — — DEDE DERES — ————— —— —— — 

£ SJ: den Geographiſke Landmaalings Forretning, hvorved de i Kaaberſtik 
SS” allerede aftrykte 4 Carter over Stælland ere efter virkelig Opmaaling op- 

tagne og ved Trigonometriffe ſamt Aſtronomiſke Obfervationer prøvede, har 
beſtandigen været beſtyret af dette Kongelig Bidenffabers Sælffab, under hvis 

Direction Opmaalingerne over Siælland ere fra Aar 1762 til Aar 1770 fulds 
førtes og jeg er den eeneſte, der har været ved Siællands Opmaalings Forrete 

" ping fra Dens forſte Begyndelſe indtil dens Slutning; formeener jeg at være 
— mærmeft forpligtet til at i denne lærde Forſamling fremlægge en GeograpbifÉ og 

" Geometriff Beregning af der Slags, ſom jeg tvivler om at noget Europeiſk 
Land har i alle Henſeender fuldkomnere at fremlægge, Ci alleene ere Opmaa- 

lingerne med ſtor Neiagtighed udarbeidede, men tillige alle efter eens Maal, 
eens Carte-MaalefivÉ, ſamt eens nøiagtig Plan og Forholds- Maade. De ere 
desuden rettede ved Hielp af de AE sals Triangler, hvori ingen Vin⸗ 

kels 
* 
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kels Feil overgaaer 5 hoiſt 10 Secunder; og alt er med faa flor Neiagtighed af 
Gælffabers velfortiente Landmaaler Caſpar Weſſel aftegnet til Kaaberſtikning, 
famt desforuden paa ſaadan Maade af Kaaberſtikkeren afſtukken, at man ei fan, 
have nogen Aarſag til at befrygte nogen Feil i Limiterne af de affattede Strak⸗ 
ninger. 

Diſſe Beregninger over heele Siællands ſaavelſom hver Amts Indhold 
af Sfovftræfning, Soeplan, betydelige Torvmoſers Overflade og ovrige Jor⸗ 
ders Størrelfe m. v., ſom ved denne Afhandling fremlægges," har fornævnte 
Geographiſke Carter foranlediget mig, og man vil af de derpaa end videre grune 
dede Stats-Oeconomiſke Slutninger og Beregninger erfare, at, naar deflige iN 

Beregninger i Tiden bliver fuldførte over heele Danmark, vil ſamme udgiore 
den. førfte væfentlige Deel af en danſk Stats- og Land-Oeconomies Aritmetik. 
Hvorledes (Fulde et Lands Ager- og Engdyrkning, Skovplantuing, fer P Søe 

Fiſkeries Anlæg, Torveffiærs Forſynlighed, Jorders Oprydning og Opbrud 
m. v. kunde inden fire vedberlige Grændfer efter det for heele Landet fordeelag; 
tigſte Forhold opmuntres og beſtemmes, Næringsveiene med. Folkemengdens 
Formeerelſe i Overeensſtemmelſe dermed tilbørligen udvides? uden. at Aar de, 

Talbeſtemmelſer, fom jeg ved denne Afhandling fremlægger. 
Om Beregningernes Nøiagtighed tør jeg forfifre, at de ere med al glid i 

og muelig Noiagtighed paa Geometri Maade udarbeidede, ei færre end tvende 

Gange og den fførfte Deel trende Gange, for at deels tage Middeltal af fleere DR i 

Geometriſke Udregninger, deels og for at forviſſes om Udflagenes Rigtighed. 
Og da diſſe Beregninger have været et langoarigt moiſommeligt Arbeide, og 

dette lærde Sælffabs nu værende Landmaaler Soren Bruun har værer mig 
behielpelig ved diſſe Udregninger, ſkylder jeg at nævne ham for dette Selſſab. 

Ved de Geographiſke ſaavelſom Geometriffe Beregninger har mon noie 
lagt Marke til Cartenes s Indkrywpning, ſom foraarſages af. Vodning ved Af⸗ 
tryk paa Kaaberpladen, da ſamme er heel betydelig, men dog overalt neeſten 
eensdan, fan at deraf ei oprinder nøgen Urigtighed i Beregningernes Udſſag. 

Omendffient man ved deflige Beregninger, uagtet al muelig Flid og - 

Møiagtighed anvendes, er i en uundgagelig Uvished af Breks Procent, faa 
tør jeg dog aſtaae, at man har naget den fornødne Geographiſke ſaavelſom 
orne Noiagtighed og i fløvre Grad end ſom er erholdet ved Hr. G. C. 

Oeders 

— — ————— 
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Oeders Afveiningsmethode med ben udi Gellerts Metallurgie beſkrevne 
VProbeerveegt, hvis Beregninger findes indrykkede i Deutſches Mufeum neun⸗ 
tes Stuͤck Sept. 1777, hvori han bar tilfælles med diſſe Udregninger en Be⸗ 
regning over Kiobenhavns Amts heele Areal⸗Indhold, beftemt i Geographiſke 
Quadrat miiles Maal efter Videnſkabernes Salſkabs Carte over Kiebenhavne 

Amt; men da Amtſkicellet er paa Siællands 4de Deels Carte , hvorefter diſſe 
Geometriſke Beregninger ere giorte, noiere beſtemt, befindes desaarſag For⸗ 
ſkiellen betydelig, ſom ellers ikke havde bleven faa ſtor. Tilfeelles haves og 

” Beregningen over Amager Lands Indhold af Hr. Oeder beregnet til 0.905 
Geographiſke Qoadratmiil, men paa Geometriſk Maade beregnet til 1.0451 
Geograpbiffe Quadratmiil. Saltholm er af Hr. Oeder beregnet til 0o.191 
Geographiſke Qoadratmiil, men ved følgende Beregning vil ſamme beſindes 
"0.2460 Geographiſke Qvadratmiil. At alle de øvrige af Hr. Oeder efter 
Pontoppidans Carte giorte Beregninger ere ulige afvigende fra de Geogra⸗ 
phiſke Opmaalings Carters beregnede Indhold er ei at undre, da Pontoppi- 

"dans Carter ei overalt ere grundede paa virkelig Opmaaling. Omendſkient 
Forſkiellen mellem Hr. Oeders Beregning over Amager og Saltholm og de 
af mig fremlagte Beregninger, ei er aldeles ubetydelig, fon er det Dog meere 
end man funde vente, at Ar. Oeder har med eu Probeervægt fundet beſtemme 

fine Beregningers Udflag faa nær, ſom befindes, da Luftens Indſlydelſe ved 
Areal⸗Udſſag efter eh Vægt(Faal ev aldeles mærkelig, og ſtedſe vil foraarfage, 

at Areal: Beftemmelfe ved Vageſkaal mage befindes mindre end det paa Geo⸗ 
metriſf Maade beftemte Udfag | 

"St deudi Saaber ſtukne 4re Carter over Sialland ere de, hvorefter man 
fiffer og noiagtigen fan beregne ſaavel heele Sicellands, fom Siællands Amters 
Areal⸗Indhold m. m., tør jeg forfifre paa følgende Grunde: at de med for 

— Flid og Melagtighed ere reducerte efter alle Concept-Cartene, hvis ulige ftore 

Indkrympninger og øvrige ſmaa Feil ere ved Hovedobjekters Affætning efter Tris 

gonometriſke Beregninger, ſamt et med Nonius forſynet Reductions-Inſtru⸗ 

ments proportionerlig Inddeeling rettede, ſaa at de desaarſag udviiſe et rigti⸗ 
gere horisontal Maal end Opmualings Concept⸗Cartene, der ei ere rettede efter 

de Trigonometriffe Operationer; desuden ere de, ſom forben meldt, med 

Aye Saml, IL 3, Ddd | yderſte 
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yderſte Noiagtighed aftegnede til Kaaberſtik, hal ved Kaaberſtikningen udvng 
al vedborlig Agtſomhed. 

At de ſpeeielle Opmaalings Carter, — i Henſigt til Falledſkabs Ophæ: 
velfe affattes, ei ere fortrinlige til deſſige generale Beregninger over heele Siel⸗ 
Tand, derom er jeg fuldfommen overbeviift, da der ei paa fammengrændfende 
Carter bliver beſtemt Geometriffe Combiaations-Puncter, hvorved det eene 

Carte funde ſammenfeies med. det andet, hvilket et har været Henfigten med de 
føceielle oeconomiffe Carters Affatning, hvorudover man af dem ei vil funde  - 
giore nogen noiagtig Generalberegning over heele Sialland eller hver Amt iſter. 

Desuden vil man i Anledning af Folledſkabs Ophavelſe enten meget ſildig eller 

neppe nogenfinde erholde en fuldſtendig Samling af de — Oecononniſte 

Carter over Sielland. 

Beregningerne 
over ra ARE 

Skovenes, Moſernes, Soernes, betydelige ſerſkilte Hers og øvrige Jorders SØ 
Indbold, ſamt totale Indhold af hver Amt i hele Sixlland, efter de fire i MÅ 

Kaaber ſtukne Gjesgrapbiffe Carter udregnede faavel i Cjeograpbifø Ovadrats 
miils Maal og 10000de Deele af ſamme, ſom og i Geometriſke 

ender kand , hver Tønde beregnet til 14000 danſke 
i Quadrat⸗Alen. 

Kiobenhavns Amt. — 
Geographiſt Mal. Geecometriſk Maal. 

— 

Skovenes Indhold ⸗ ⸗ 1. 1819 geogr· Quadr. Miil. 118505 Tdr. MR | 

Moſernes zoo — 0.1788 ag! — 17932 — i J 

Sternree 8 — 30493 — 

Af øvrige Jorder paa Amtet ⸗ 76907 — — 94253 OR 
Amager Land ss dy 1.0453 — — 104848 ——… RE 

Saltholm 2 É… 0.2460 — — PS 24674 — 

Heele Kiobenhavns Amt med Ama SL FO NES 
ger og Saltholm 12 106465 — — 1068055 — 

Hirſch ⸗ 



4 — 

"M. SS og Geometriſk Beregning over Sielland. 395 

— 

Skovenes SNEDE —— 
Meſerne 

Eſſer om Soe 

Gurre og Søeborg Gøe m, v⸗ 

Af ovrige Jorder paa Amtet 

Amtets heele Indhold⸗ 

Skobenes Indb 2 

Seevenes Indhoid 
Moſernes ⸗ 

” Uereføes Indhold "+. - Å 

"Durige Soers Indhold 
A evrige Jorder pan Amtet 
Aummtets hele Indhold: — 

—— 

⸗ 

Selſoe Sves ⸗ 
Eſkilds Øer 

Ourses fame Holmenes 

MS Af øvrige Jorder paa Amtet 

Amtets heele Indhold e 

Hirſchholms Amt. 
——— Geographiſt Maal. 

Skobenes Sehen KR SER Ø o. 6970 geogr. Qvadr. Mil, 

Sa Moſernes BE KS ÅR SN FRR 0.0214 — — 

Soernes > 00786 — — 

Af ovrige Jorder paa Amtet ⸗ 1.3190 — — 
Amtets hele Indholdee2.1160 — — 

Cronborg Amt. 
RE 2.2B24 geogr. Quadr Miil. 

61337 — — 
63138 — — 

… 0.1584 — — 
fi So DØ eN — 
84400 — — 

Friderichsbborg Ant. 
⸗ 14629 geogr. Quadr⸗ Rib 

> -0.2897 — 

Re NE —— 
8 O. 1021 — — 

70652 — — 

⸗ 9.6912 — — 

Jegerspriis Amt. 

as 0.39 50 geogr. Quadr· MÅL 
00374 — JES 

6 ” 00268 — — 

i Bie 00278. — — 

⸗ 02770 — — 

34427 — — 

Ddd 2 

Geometriſk Maal. 

69922 Tdr. 

2145 — 
7882 — 

132323 — 

212273 — 

228971. Tor. 

13414 — 
31481 — 
1589 — 

556945 — 
84670 — 

146752 Tor. 

29063 — 

77373 — 
10243 — 

708734 — 
97222 — 

39623 Tor. 

3754 — 
2683 — 

783 nm 
27783 — 
26872 — 

34537 — 

Roes⸗ 
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Roeskilde Amt. 

Geographiſt Maal. 

Skovenes Indhold Ø ' 1.1026 geogr · Quadt · Miil. 
Moſernes 09.09302 — — 

Soernes SON ⸗ ⸗ o.cg22 — — 

Af ovrige Jorder paa Amtet Ds 11.1117 — — 

133 207 — — Amtets heele Indhold 

Skovenes Indhold ARR 
Moſernes ⸗ ⸗ ⸗ 

Soernes ⸗ ⸗ 

Af svrige Jorder paa Amtet 

Amtets heele Indhold ig 

Tryggevelde Amt. 

2.3167 geogr. Quadr. Mill 

0.0487 — — 
0.0100 — — 

9.5934 —⸗ — 

Wordingborg Amt. 
Skovenes Indhold — 
Moſernes ⸗ ⸗ 

Soernes ⸗ ⸗ 

Af ovrige Jorder paa Amtet 

Amtets heele Indhold ⸗ 

Drorxholms Amt tilligemed Øerne, 

Skovenes Indhold vie 

2.8313 geogr. O.vabr: Miil. 

⸗ 0.4759. — — 
0.1198 — — 

⸗ 21.7427 Fa re 

15.10688 — — 

10,26 10 geogt: Quvadr. Miil 
Moſernes — — 011393 — — 
Ssernes ⸗ ⸗ 00680 — — 
Af ovrige Jorder ⸗ 49127 — — 

Amtets heele Indhold foruden Øerne $,3874 — — 
Seirde⸗ ⸗ 
Nexelge reg — — 60338 

Geometriſt Maale 

1106013 Tdr. | 

393 — 
82453 — 

1134728 — 
12366033 — 

2324 3 Tdr. 

4833 — 
— 1003 

96241 

120071 — 

284033 To.— 

4765 — 
1202 — 

178023 — 
152173 — 

26134 Tor i 
14013 
68223 

497844 — 
- 539865 — 

- 20802 - 

339 

Solbek 
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Holbeks Amt. 
Dog TER Geograpbhife Maal. Geometriſk Maal, 
Skovenes Indhold⸗ ⸗0.8514 geogr. Qvadr⸗ Miil. 85413 Tde 
Moſernes > 55 0.5694 — — | 57123 — 
Soernes fr: —— 8 0. 0040 — —— 40 — 

Af øvrige Jorder paa Amtet 91694 — — 919372 — 
le heele Indhold ⸗ 10.594282 — — 16681 

Eallundborg og Sabyegaards Amter, bolnftun Sogn 
incluſive. 

krigen Indhold ⸗ 6706 geogr. Quadr. Müil. — Fåre 
Moſernes — 8.5438 — — 54552 — 

Soer nes an 85 4 0.340 1 or eN (le ] 3472 — 

Af øvrige Jorder pan Amterne  s, 96003 —— "0 e63ren 

Amternes famtlige Indhold — ss 111608 — — 111965 — 

— Antvorſkoo Amt. 
Skovenes Indhold 1.0857 geogr. Quadr. Miil⸗ 108913 Tor. 
Moſernes ⸗ ⸗ SM ES É 10032 —⸗ 

Sgernes ⸗ s 0.1379 — — 1383: — 
: Af ovrige Jorder paa Amtet 6. 58448 — SE 58635 — 

Amtets heele Indhold 2 1684 — — 719132 — 

ne Corſoer Amt foruden Øerne. 
Skorenes Gndpolb or" 0.7857 geogt · Avabr. Mil. 7882 For. 
Moſernes ”. 00178 — — 178: — 

øernes ⸗ uge 808388 BEES TS SETE 

"Bf ovtige Jorder 20 8 64245 mm 644502 — 
DB Amtets heele Indhold foruden Øerne 7.3108 FN SR MH sen 733413 — 
Agereoe og Egholm rs 07289 — — 1293 — 

FR se 9,09768 — — 7703 — 

| Doddz— Soroe 
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Soroe Amt. 
. Geographiſt Maal. Geomenniſe Maal. 

Skovenes Indhold "Ah: 1.0426 geogr. Qvadr. Mill. 104593 Tor, 

Moſernes ⸗ ⸗ 02860 — — 2878 — 

Soernes ⸗ ⸗ 0.207 — 20808 — 

Af ovrige Sorder paa Amtet 1-5. - 28470 — — — 28561 — 

Amtets heele Indhold ⸗ 433839 — — 43979 — 

Ringſted Amt. 
Skovenes Indhold ⸗ ⸗ 1.2276 geogr. Quadr. Miil 1231 Så z XD, 

Moſernes ⸗ Øg o. 02251 — — 2512 — 

Soernes ⸗ ⸗ 01058 — — 10013 — 
Af ovrige Jorder paa Amtet ⸗56349 — — —60 

Amtets heele Indhold 69934 — — 701572 — 

Moens Amt. ” 
Skovenes Indhold pan Møen og Baagge:o0.6172 geogr. Qvadr. Miil. ä 1915 Tor: 

Moſernes Er es as ⸗ 0. 0982 — — 985 — 

Soernes ... — 1043 — 
Af ovrige Jorder paa Møen, Eegholm, | | — 

Noordoe og Holm. i 36107 ⸗386222 

Amtets heele Indhold 7 4.336 7 — 435934 Ære 

Af anførte Beregninger ſluttes, at heele Siælland tilligemed underlig ⸗ 
… gende Øer, ſamt Møen (Bornholm og Heſſelse uberegnet) indeholder 131.577 "| 
Geographiſke Qoadratmiile, eller det Antal: 1319930 Tønder Land af Skov⸗ Ø 

Moſe⸗ Søe: Ager: Eng: Bye -Plan, Veie m. v., hver Tønde beregnet til 
14000 danffe Q,vadrat: Alen. — 

Skovſtrekningens Indhold udi Sixlland og Møen er 18, 8116 Geogta⸗ så 

pbiffe Qvadratmiile, eller 138713 Tender Land, 4 

Alle betydelige Moſers Overflader udgiør 2.9958 Giegruphiſte Ava B 
dratmiie, eller 30053 Tønder Land. | 

SR = — 
— 
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All⸗ Seeplaner i Siælland og Møen udgier tilſammen 2.9296 Ovadrat⸗ 
miile, eller 293388 Tønder Lands Stræfnings og alle evrige Jorder i Siælland 

"og Møen indbefattende Ager og Eng, Bye: og Bygnings - Pian, ſmaa ubetyde⸗ 
: lige Vandhuller, Veie, Aacr, Markeſkidel, ſamt Grøvter m. v., udgior tilſam⸗ 
men 100.8402 Geographiſke Qvadvatmiile, eller den Summa 1071821 Zender 
Lands Sterrelſe. 
— DE adffillige ſpecielle Carters Efterregning har jeg med en Slags Rime⸗ 
lighed kundet flutte, at man i det Heele fan — Landes og Kongeveie, fame 
Byeveie til en Procent af det Hecles Markveie til 2 Procent, Grevter, Aact 
og Markeffiæl (alt fom om alle Gaarders Jorder vare vi irfeligen udffiftede) til 15 
Procent af det Heele. Bye⸗ og Bygnings⸗Plan til en Procent, Vandhuller, 
ſom hverfen fan henregnes til Ager eller Eng, fan beregnes til en Procent af det 
Heele; følgeligen Landes og Konge⸗ ſamt Bye⸗ og Marfveie, Grovter, Aaer, 
Markeſkicel, Bye⸗ og Bygnings⸗Plan, ſamt Vandhuller, tilſammen 5 Procent 
af det Heele, hoilket temmelig noie vil kunde paffe fig i det Store, fFient det 
ei alleſteds ved enkelte Byer vil befindes overeenſtemmende, og derfor ei heller 
i andet Tilfælde bør anvendes end i følgende Henſeende. 

Da heele Sicelland mod Møen indeholder af Uger og Egn, Bhe⸗ og Byg⸗ 
nings⸗Plan, ſamt Vandhuller, Veie, Aaer, MarbfFiæl, tilfammen 1071821 Ten⸗ 
der Land, foruden Skove, Moſer og Søer, men 5 Procent deraf, nemlig 
53590 Tønder Lands Strakning, er efter rimelig Beregning. Arealet af alle 
— Kongeveie, Byeveie, Markveie, ſamt Grøvter, Aaer, Marke— 
ſkicel, Byes og Bygnings-Planer, ſaavelſom ſmag Vandhuller; bliver af 

Agerlands og Engbonds Jorder udi heele Siælland og Møen 1013231 Tønder 
Land, Men da man fra hele Sicellands og Møens Indhold forhen har fra— 
dragen alle Soers betydelige Moſers, ſamt Skoves Indhold, fan fan og den 

øvrige Engbond, fom er indberegnet med Agerlandet, anſees ſom Haardbonds 

Jord af den Beffaffenhed, at den med Tiden fan bringes under Ploven, og 
dyrkes ſom Agerland; faa at heele Siællands og Meens Jorder, fom enten 

allerede ere bragte under Ploven, eller herefter kan dyrkes ſom Agerjord, beløs 

| vig fig til 1018231 Tønder Land haardbonds Jord. 
É Paa ſamme Maade, jeg har beregnet al Ager og Eng i Tønder Land, 
) fan indehotdee i Sielland og Møen, vil jeg og udregne al Ager og haard⸗ 
i bonds 
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bonds Eng, ſom indeholdes i hver Amt iſer; og da befindes, efter de forhen 
"anmeldte Procents Affortning, at der i Kiebenhavns Amt, Amager og Salts 
holm iberegnet, indeholdes af haardbonds Jorder, Uger og Eng 85600 Ten⸗ 
der Land. Udi Hirſchholms Amt 12571 Tønder Land. Udi Cronborg Amt 
52910 Tønder, Udi Friderichsborg Amt aldt haardbonds Jord, Ager og Eng 
67334 Tønder. Udi Jagerspriis Amt 28433 Tønder, Udi Roeskilde Amt 
105898 Tønder, Udi Tryggevelde Amt 91429 Tønder. Udi Wordingborg 
Amt 111912 Tønder Land, Udi Drarholms Amt, ſamt Øerne Seirve og 
Mereløe 49118 Tønder, Udi Holbefs Amt 87388 Tønder. Udi Callunds 
borg Amt, ſamt Sæebyegaards Amt, ſom formedelſt Amtſkigllenes Tvetydig⸗ 
hed ere beregnede under et, haardbonds Jord, Ager og Eng, tilſammen 91495 

Tønder. Udi Antvorffov Amt 55703 Tønder Land. Udi Corſoer Amt 
63187 Tønder Land. Udi Sorge Amt 27133 Tønder, Udi Ringſted Amt 

53702 Tønder Land, Udi Moens Amt alt haardbonds Jord, Alger og Eng 
34411 Tønder Land; hver. Tende fom forhen bereguet til 14000 Ovadrat⸗Alen. 

Diffe Beregninger fan og være et Hielpemiddel til at udfinde, hvor 
mange Tønder Land af Ager og Eng man fan i Durkſnit beregne til hver Tønde 
Hartkorn i hver Amt, faavelfom overhovedet i heele Siælland, Ved Beregs 
ning har jeg befunden, at der til hver Tønde Hartkorn er overhovedet i Kioben⸗ 

havns Amt af Ager og haardbonds Eng 72 Tender Land. Udi Hirſchholms 
Amt til hver'Tønde Hartkorn i Durkſnit 6% Tender Cand. Udi Cronborg Amt 

vant Tønder, Udi Friderichsborg Amt 104 Tender. Udi Jagerspriis Amt 

3 Tønder, Udi Roeskilde Amt næften 9 Tønder Land til hver Tønde: Harts 

Forn. Udi Tryagevelde Amt 72 Tønder, Udi Wordingborg Amt 977 Ten i. 
der. Udi —— Amt til hverv Tønde Hartkorn overhoveder May, og 
haardbonds Eng Q2 Tønder. Udi Holbeks Amt næften 33 Tender. Udi 
Callundborgs oq Sabyegaards inter næften g5 Tønder, Udi AutvorfFoo Amt i 

73 Fender. Udi Corfoer Amt 72 Tønder, Udi Soree Amt neſten Tir Tør: 
der Land til hver Tørde Hartkorn. Udi Ringſted Amt næften 955 Tonder 
Land, … Udi Moeens Amt er til hver Tønde Hartkorn overhovedet 100 Teuder 

rr af Agerland og haardbonds Eng. 

Maar 
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Naar Beregningen giores i Durkſnit for heele Siælland og Meen, bes 
findes, at der er neſten så Tender Land af HL. og haardbonds Eng til hver 
—— Hartkorn. 
porte: Det — ikle at være af Veien, at af denne Beregning 

giere følgende Slutuing, der efter mine ringe Tanker vil fortiene 
Oomeerkſomhed. Da der for hver Tønde Hartkorn udi heele Sielland 

er overhovedet 87, Tender Land af Ager og haardbonds Eng, fan 
ſamme beløbe fig til g Tor. naar de > Tønder fraregnes til Ind— 
tægt for Ziendetageren Af diffe overblivende 39 Tdr, Land, be— 

regnede i Durkſnit til hver Tonde Hartkorn, fan efter den rigtige 
andoeconomiſke Dyrkningsmaade kuns den halve Deel være i Brug 
7 mil Agerdyrkning, da den øvrige halve Deel bør hvile, altſaa kan tif 
hver Tønde Hartforn over heele Sielland og Møen i Durkſnit be— 

— a —… regnet funs være 4 Tonder Agerjord af alle Slags ſaavel befte ſom 
mellemſte og ringeſte Sort aarligen i Brug, men da de Kongel. 
Skatter, ſamt Contributioner til Proprietxrene, Hoveriet indberegnet, 

an filter anſcettes til 4 Rdlr. aarligen af hver Tønde Hartkorn, fag 
ſwares virkeligen af hver Tønde aarlig Udfæd af Ygerland eller haards 

bonds Jord udt Sicelland i Durkſnit 1 Rolr. aarligen i Jordſkyld 
EEExtraſkatten uberegnet). Denne Beregning fan end videre tiene 

17. til en nøtere Beſtemmelſe af Forholdet imellem en belkgente Plov og 
ke eN ſiellandſk Tønde Hartkorn. 

— fan i adffillige Statsberegninger blive til Motte at udregne hvor 
mange Tønder Ugerland eg haardbonds Eng der overhovedet kan regnes paa 
hver Geographiſt Qoadraͤtmul i hver Amts da. ſamme Beregninger kan wiz 
dere tjene tilsat udfinde et hver Amts ſaavel nærværende fom efter Udffiftningen 

nlkommende politiſke famt Landoeconomiffe Frugtbarhed. Ved Beregning 
” Befinder jeg, at der paa Kiøbenhavns Amt er for hver Qvadratmiil 8075 Ton⸗ 

der Land af Ager og haardbonds Eng. Paa Hirfchholms Amt 5986 Tender. 
Pao — Amt 6941 Tonder. Paa Cronborg Amt 6298 Tønder, 
Daa Reeskilde Amt 8600 Tønder, Paa Sægerspriis Amt 8362 Tender, 

Maa Tyagevelde Amt 7683 Tonder. Paa Wordiũgborg Amt 7411 Tønder, 

re cdaye Samt, IL. BB, z Eee Paa 
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Paa Draxholms Amt 8771 Tønder Land.. Paa Holbeks Amt 8244 Tønder 
Paa Callundborg og Sæbyegaards Amter 8243 Tønder Land, Paa Antvor⸗ 

ffov Amt 7845 Tønder Land. Paa Corſéer Amt 8425 Tønder. — Paa 
Soree Amt 6166 Tønder. Land» Paa Ringfted Amt 7671 Tønder. Paa 

Moens Amt i Durkſnit go002 Tønder Land af Agerjord og haardbonds Eng; 
famt overhovedet er der for hver Q,vadratmiil i heele Sialland 7743 BR 
af Agerjord og haardbonds Eng. 

Anmarkning. Bed diſſe ſaavelſom foregagende er at agte, 
at man ved de anførte Tønder Land under Navn af Agerjord og 
haardbonds Eng forftaaer al den Ford, fom hverken er begroet med 

ftor Skov eller Underſkov, ei heller Mefe- See: eller Vandplan, ei 

heller bruges til Veie, Grovter, Markeſkieel, Aager eller RER, 
ei heller ere Bye: eller Bygniugspladſe. 

Da man har beregnet al den Jord, ſom i hver Amt fan henregnes til 
Agerland og haardbonds Jord, desuden og har beregner hver. Amts heele Ind⸗ 
hold af dyrkede og udyrkede Jorder, Skove og Søeplaner m. v. indberegnet, 
fan man beftemme Forholdet mellem den til Agerdyrkning brugbare Jord og den 
Jord, fom ci uden ſtore Bekoſtninger fan dyrkes ſom Agerland. Bed Bereg⸗ 
ning befinder jeg, at Storrelſen af den brugbare og dyrkede Jord udi heele Siel⸗ 

fand og Moen forholder fig til Storrelſen af den udyrkede Ford og Vandflade i 
Durkſnit, ſom 96 til 29 eller næften fom 33 til 13 faa at den brugbare og dyrkede 
Jordſtrekning ev næften tre en trediedeel faa ſtor ſom den udyrkede og tildeels 

til Agerdyrkning ubrugelige Strekning. Paa ſamme Maade vil jeg beregne d 

Forholdet for hver Amt ifær; og da befindes for Kiøbenhavns Amt Forholdet 
næften ſom 4 tilr, For Hirſchholms Amt ev Forholdet fom 4 til z3. For Fris 

— 

derichsborg Amt er Forholdet fom 67 til z0o. For Cronborg Amt er Forhol⸗ 

det ſom 13 tilg. For Roeskilde Amt er gorholdet næften ſom 6 til .. For Mi 

Sægerspriis Amt er Forholdet ſom 14 til 3. For Tryggevelde Amt fom 91 til 
29. For Wordingborg Amt fom 14 til 5. For Draxholms Amt fom 7 til r. 

For Holdets Amt ſom 87 til 19. For Callundborg og Sabyegaards Amt i 4 
Durkſnit ſom g1 til 20. For Antvorſkov Amt er Forholdet ſom 55 til 16. 
For Corføer Amt ſom 21 til 4. For Soree Amt ſom 27 til 17. For Ring⸗ 
ſted Amt ſom 53 til 17. For Veen Ami ev Forholdet fom s4tilg 
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Naar det ev bekiendt, faaledes ſom i foregaaende er meldt, hvor mange 
Tonder Land der i Siælland med Møen fan dyrkes ſom Agerſord, fan man 
deraf videre beregne, hvor mange fuldvorne Arbeidere der Fan kornfodes i heele 

Sielland med Møen, faafnart Falledſkab overalt er bleven opfævet. Skient 
paa endeel Stader i Siælland dyrkes 3 Deel af Agerlandet og kuns I Deel hoi— 

,… der, faa da det egentligen kuns er og burde være Brug, Hvor Serbere overalt, 

[ 

ere meget gode, og jeg ved Eſterretning paa adſkillige Steder hvor det er Brug 
har tillige befunden, at de 3 Deele af Agerlandet har ei udgiort meere end 3, 
Deel af al Gaardens Ford, vil jeg kuns tegne, at overhovedet den halve Del 

af Agerlandet efter den beſte Dyrkningsmaade bruges om Aaret, ſaa der udi 
heele Siælland med Møen fan aarligen dyrkes z00115 Tdr. Agerland å 14009 

Doodrat· Alen, fom beregnes at aarligen indbringe 5 Fold, heiere fan ei reg: 
nes, naar der i Durffnit giores Beregning over den gode og ringere Jord, famt 

frugtbare og ufrugtbare Aar; da Amager Land efter temmelig nøie Beregning, 
fom jeg har grundet paa paalidelige data, opgivne af troeværdige og kyndige 
Mænd, neppe har 5 Fold Afgrøde i Durkfuir af alle Slags Jorder, ſom brus 

ges til. Kornſed. "aar Sadekornet da. fraregnet, bliver Yndtægten, funs 4 
Fold, altfaa fulde hele Siælland med Møen funde indbringe 2036460 Tøns 

der Korn af alle Slags, naar deraf 3 Deele beregnes at være Brod og Fodes 
” Forn, Rug eller Byg, og den trediedeel Havre, fan heele Siælland med Møen 

beregnes at indbringe aarligen til Kornfode for Indvaanerne 1357640 Tender, 

ag Dø man overhovedet fan for hver fuldvoren Landarbeider regne 25 Tønder 

Korn, Rug, Byg til aarlig Kornſede, faa kan heele Siælland tilligemed Møen 

aarligen kornfode 543056 fuldvorne Landarbeidere. Omendſkient man vel ei 

kan paaftaae, ar Fælledffabs Ophævelfe og Agerdyrkningens Forbedring er 

bragt faavidt udi Siælland, at ſammes Korn-Afgrode fulde være tilſtrakkelig 

- til det beregnede Antal Arbeideres aarlige Kornſede, faa tør jeg dog forſikre, 

at naar Jord-Fælledffab engang er overalt i Siælland bleven ophævet, vil Lan⸗ 

dets aarlige Korn⸗Afgrode blive tilſtraklelig til det beregnede Antal Menneſkers 
Underboldning. 
ESkulde man imod anførte Beregninger indvende, at en Deel af Kornet 
"Bliver ei ganſke aftorſken, og at desuden en Deel bruges til Creaturenes Fede, 

fame at en flor PR af de ſigllandſte Jorder er af ringe ——— ſaa 
Cee 2 man 
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man i Durkſnit et kan regne heiere end 4 Fold, efter Udſaden, giver de forhen 
beregnede 509115 Tønder Lind, efter at-Sædefornet ſraͤregnes, det utal 
1527345 Tønder Korns fgrøde af alle Slags, naar deraf 3 Deefe beregnes 
at være Brodkorn, Hug og Byg, men den tredie Deel Havre, fan heele 

Sielland med Møen beregnes at indbringe til aarlig Kornfode 1018230 Tøndet 

Korn, og naar deraf regnes 25 Tonde til hver fuldvoxen Landarbeider, kan 

Ginlfands og Meens aarlig Korn-Yfgrøde være tilfiræffelig til Føde for det An—⸗ 
tal 407292 Menneffer, Der maatte altfan i det ringeſte udi ark aan med 

Moen funde kornfodes fire hundrede iufinde Menneſker. — 

Paa ligedan Maade har jeg beregnet hoor mange Mermeffer der efte 
at Jord⸗Felledſkab var ophæver, kunde kornfodes i hoer Aue i hele Sialland. 

"Bed Beregning har jeg befunden, at der da paa Kiøbenhavns Amt maatte 
kunde fornfødes 34247 Menneſker. Paa Hiſechholms Amt 5028 Menneſker, 
Paa Friderichsborg Amt 26933 Menneſker. Paa Cronborg Amt 21164 Mens 
neffer, Paa Roeskilde Amt 42359 Menneſker. Paa Jagersprüs Ant 
11374 Menneſker. Paa Tryagevelde Amt 36572 Menneffer… Paa Wor⸗ 
Dingborg Amt 44765 Menneffer, Paa Draxholms Amt 19647 Menneffer, — 7 
Paa Holbeks Amt 34955 Menneffer. Paa Callundborg og Sobyegaarde 
Amt 36598 Memneſker. Paa Antvor(fov Amt 22282 Menneſker. Paa 

Corſoeer Amt 25275 Meuneffor. … Paa Soree Amt 10853 Menneffee. Paa 
Ringſted Amt 21481 Menneſker. Paa Møns Amt 13705 res ur AL 
fan — af Amtets farlige Korn⸗Afgrode. Al 

jer: 

Da man overhovedet regner 1936 Menneffer paa hver Ovadratmiit å EM 
de danſke Inſuler, () men Siælland med Møen efter foranførte Beregning in 

deholder 131577. Geographiſke Ovadratmiile, ſtulde Menneffenes Antal våre J 
253691 Siele udi Sicelland og Moen. Beregner man derimod Sicelenes An ⸗ 
zal te Ps Wargentins Regel af Zodes og. Dedes — ſkulde Meme: 

anes 

O Dåniføjes Indignattecht und andere Gegengånde der Staatstvifenfdaft, Hamburg 
17729 2 — — i i —— 

—⸗ 



y 

A. Geographiſt og Geometriſt Beregning over Sielland. 405 

ffkenes Antal i Sielland med Møen være 241050 Siæle, foruden Kiebenhavns 
Indvaanere, og da deres Antal fan anfættes at være go0c0o,. bliver det rimer 

ligfte Antal af alle Sicele i heele Sixlaud med Møen 221050. Jeg vil da I LÅ 

fil følgende Beregninger antage, form det rimeligfte, at heele Sicelland med Kio⸗ 
"Benbavns Amt, ſamt Møen bar, for nærværende Tid i alt 331000 Menneſker, 

indberegnede med alle dem ſom fra Siælland føre med Orlogs⸗ og Handelsffis 
bene, og da fluttes af foreganende Beregninger, at Sicelland med Møen Éan i 
det ringefte- kornfede 76000 fleere Menneſker, end der er i Landet, ſamt at, 

"naar Agerdyrkningen ved Falledſkabs Opbævelfe og fornunftig Jordbrug bliver 
"Bragt til fin rette Flor, vil Sicelland med Meen kunde kornfode over 10000 

fleere Menneſker, end fon der for nærværende Tid leve og underholdes, 

. Anmarkning. Det ffal være mig kiert om nogen fan opgive en rigtigere 
F — Beregning over Folkemangden i Sialland end den jeg har anſert, Da 

Dode⸗og Fodeliſterne ere meget upaalidelige, og jeg troer at faſt ikke 
et eeneſte Aars aumeldte Summer ere vigtige, end ikke paa mange 
foldige Procent nær. : 

— Anmerkning. J Anledning af anførte Beregning over sorenneffenes 

— 

Antal, fluttet af det Antal, ſom fan beregn» ſor hver Jvadrats 

miil, maae jeg giøre følgende Bemærfstkg, der, faavidt jeg veed, 
er af andre forbigagen; at ben fædvanlige Maade at opgive Bereg— 

ingen af det Antal Menneſker der ſoarer til hver Qvadratmiil af 
Landet, er aldeles uefterrettelig, da ſamme ei fan tiene til at derpaa 

Re grunde nogen gyldig Statsfluming eller Beregning, med mindre 

man ſorud har fra Landets geograpbiffe Quadratmiils Indhold fras 

dragen Indholden af de deri indbegrebne Seer, unyttige Bandftæz 

Der og Moſer, thi naar de ſkulde indberegnes i Forhold til Folke— 

os mængden, ſaa Fulde man ſnarere have Aarſag til at indberegne Has 
vets Qoadratmiile, da der boer, ſaa at ſige, Menneffer paa Has 

ovet, men flet ingen paa de ferffe Soer eller bondleſe Moſer og Mos 

Mk TE | 
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Af foranſorte Beregninger fan man og flutte, hvor mange Tonder Land 
af Agerland og haardbonds Eng der udi Siælland med Meen er til hver Men— 
neffe overhovedet; da man befinder at der i Durkſnitſer 3 Ide, Latid å 14000 
Quadrat⸗Alen af Agerland og haarbonds Eng til hver en Sixl, altſaa til hver "17 
Familie 12 Tønder Land. Indberegnes tillige al SÉop: Moſe⸗ Gøeplanm. oe. 
faa ev der næften 4 Tønder Land til hver Siel. Da Amager med Saltholm 
indeholder 12952 Tønder Land af Ager, Eng, Bye- og Bygningsplan m. . 
men paa heele Stræfningen leve omtrent 4000 Menneſker, ſluttes at der paa 

Amager er knap 33 Tønde Land ſzavel dyrket for udyrket Jord til hver Siel, 
omendſkient endog Bye: og Bygningsplan, Veie m. v, deri er beregnet, 

Ligeledes Fan man og ved Hielp af anførte Beregninger udfinde, hvor 
ſtor Skovplan der er til hver Menneſke faavelfom til hver Familie i heele Sin: |. 
Tand med Møen og Kiebenhavn indberegnet. Ved Beregning befindes, at 
der er overhovedet til hver Menneſke i heele Sixlland med Møen næfin & 
Tønder Land eller 7930 Q,vadrat-Alens og da i Almindelighed i Durffnit reg — 
mes 4 Menneffer paa hver Familie, er der næften 23 Tønder Land af Sfavplan n 
til hvert Familie … Da en fuldfommen Bøg efter Skovkyndiges Bemærkning 4 

udfordre =r9 danſke Qvadrat⸗Alen, fan paa en Tønde Land eller 14000 Qaee 

drat⸗Alen groe 127 Kildooxne Bøge, beregnes hver overhoveder i det ringeſte til 
6 Favne Brænde, faa idkringer en Tønde Skovland begroet med fuldoorne 
Bøge i det ringeſte 762 Favne Bogebrende; men da en Bøgs Alder regnes "| 
180 Yar, fan fan man af hver Tønde Begeffovs Land kuns aarligen vegne | 
=17 Deel af det Heele, altſaa bliver en Tønde Bogeſkov⸗Lands aarlig Indtegt 

det Antal 457 Favne Bogebræende, hvoraf fluttes, at, naar heele Sicellande 
med Moeens Sfovplan beſtod overalt af Bogeffov, blev der overhovedet til 
hver Familie i Sixlland med Møen og Kiøbenhavn indberegnet aarligen 97 E 
gavne Bøgebrænde, Heraf tør jeg flutte: at naar Sicellands Skobplan, af NM 

den Stoerrelſe fom den befandtes for Yar 1770, bliver faa vel vedligeholdt og 
med faa fornuftig Oeconomie behandlet, af hver Tønde Lands Strakning eller | 
14000 Quadrat⸗Alen indbringer i hver 180 Aar i alt 127 fuldvorne Bøgetræer 
eller i Durkſnit aarligen 475 Favne Brænde, vil Siælland kunde forſyne fine” 

* 

Ildſteder med fin egen Brendſel, og ſnarere blive fornødent at oprydde Sko⸗e⸗e 
ford RR 
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jord til Agerbrug, end at udlægge mere Jord til Skov. Denne Meening be⸗ 
kreeftes hdermeere, naar man betragter den Mængde Torveſkieer der er udi 
Sieelland. Efter feranforte Beregninger — man, at de betydeligſte Mo— 

ſers Størrelfe udgier 30053 Tonder; naar Deel heraf anſees udygtig til 
Torveffiær, bliver der i Sielland og Møen une: 27048 Tønder Land dygtig 
til Torveffiær, hvoraf — beregnes, ar der for hver Menneſte overhovedet 
i Sicelland med Møen er Tonder Lands TørvefFiær, eller næften 75 Tor, Land; 
altſaa for hver Familie i Durkſnit 332 Tonder Land eller næften 23 Skieppe 
Lands Tørveffiær, fan at der overhovedet til hver Familie i Siælland med 

' Møen kan regnes aarlig Brendſel af 23 — Skevland „ſamt 3 Skiepper 
⸗ 
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Gr. den Tid jeg begyndte at lægge mig efter Fæbrenelanbets Staturbiftorie, 
28 har jeg iffe forfømt, at have Agt paa Vandene, ſom en vigtig Deel 
deraf, kunde og iffe tvivle pan, at et Land, faa fulde af Mineralier, maatte 
frembringe en Hoben Mineralſke Sande, ſaaſom baade Fornuften lærer, og 
"Den fiore Naturkyndige Plinius rettelig har ſagt, at Vandene i et Land ere af 
ſamme Beſkaffenbed, ſom Jorden, de flyde igiennem. Imidlertid vilde det i | 
i fang Tid ikke lykkes mig, herudi at opnaae hvad jeg ſogte. Jeg fande vel 
Bande, ſom i Reenhed og Klarhed kiendelig abſkilte ſig fra de ordinaices jeg SE 
ſaae, ved af igiennemblade Naturkyndiges Skriſter, at ſamme med Rette for , 

stene Navn af Sundheds-Vande, og fan bruges med Nytte mod adſkillige 
Soagheder; men Mineralſte Sundheds-Vande, og hvor ſamme vare at 

finde, blev mig endnu ſtedſe en Hemmelighed, og endſkient jeg engang var 
kommen det temmelig nær, 3 det jeg prøvede def ovenpag de faa kaldte Svarte⸗ 

Depler (vitriolſke Myrer, hvoraf Sværte tages til Vadmel) ſtagende Band, : 
og fandt famme Jern⸗- og Vitriolhaltigt, faa flod mig dog bets Urcenhed for 
Hinene, ei betænfende, at fanme i fin Kilde og Udføring maatte befindes af 
langt ædlere Art, end for Dagen, hvor der ev udſat for Luften og Tilflod af 

"urene Myrevande, — Sagen flod fag ben i nogle kan dø jeg imidlertid 
— 
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ſtrev derom fil andre, alt i det Haab, at de pan andre Steder maatte bere 
at finde; men alt ſorgieves , hvorfor jeg næften havde ladet alt. Haab fare. 

Men fee! Accidit in puncto, qvod non fperatur in hora. De 
flefte Opdagelſer have ikke haft uden ganffe tilfældige Anledninger til Grund; 
faa gif og her til. Jeg havde boet 4 Mar paa Hren Praſtegaard, uden at 

vide af en Brønd eller Kilde, ſom ikkun fane 100 Skridt fra min Boepal, og, 
fordi Clven laae nærmere, ikke blev brugt, uden af en Huusmand, hvis Huuſe 

ſtode tær derved; ligeſom og Creaturene, ifær Heſtene (ſom ikke gierne drikke 
uden det reeneſte Band) pleiede at ſege derhen. Da jeg nu engang gif der for: 
Bie, medens ſamme Huusmand var i Arbeide med at renfe denne Brønd, traadde 
jeg nærmere til, og fandt Bandet ganffe oprørt, foruden det at en HobenCon- 
ferver, fom havde lagt fig ovenpaa, gav det et ſlet Udſeende. Jeg ſpurgte 
"Derfor, om han pleiede at driffe et Band, ſom var faa ureent, og fif til Svar, 
at det var faa reent og fundet et Band, ſom man kunde forlange, hvilket jeg 

ſelv Fulde fornemme, naar det fun fik fat fig. — Denne Forſikkring, tilligemed 
Ben brune Jord, jeg merkede omfring Kildens Bredde, fame den Hinde af 
adſkillige Farver, ſom viiſte fig ovenpaa, giorde altſammen fit sil at opvæffe 
min Agtſomhed. Fort, jeg befluttede at prøve Bandet, naar det var blevet 

klart, ſom og fFeede fane Dage efter, da jeg befandt virfelig, at det var af 

Den Art, jeg fan længe forgiæves havde føgt, Jeg fan ikke fige, hvor meget 
wit Sind ved denne Opdagelfe blev oploftet til Gud al Godheds Kilde: thi 
endſkiont jeg nok fane, at det ei kunde regnes blant de ſterke Mineralſte Band, 

- faq var jeg dog eienſynlig kommen paa Sporet, ſom gav Haab, at denne Ops 
dagelſe vilde give Anledning til mange flere, iffe at tale om, at Kildens Be⸗ 

liggenhed lige ved min Gaard, gav den i Henſeende til mig en ſtor Fordeel frem⸗ 
for mange andre. Mig fattedes fun noiere Underſogning og Forføg, ſom det 

beſte Beviis i Sagen; men famme indfandt fig og efterhaanden, og giorde 
mit Haab ſaavelſom Fornoielſe vel grundet, hvilket jeg vil give mig den Wre 

… at fortælle, naar jeg ren hav beſkrevet Kildens Beliggenhed og Stedets Si⸗ 
Mibtion, 

6. 2, 

Kilden , om jeg af Hren Praſtegaard, hvor den findes, vil falde 

Srens Kildevand, — kun Kanoner Skrid fra Geen eller den ſorbilebende 

i Nye Saml. IL B. Fff 
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Voldens Fiord, paa én jevn eller ganffe lidet fuldende Mark, der vel holder 
fig fugtig formedelſt det nedflydende Vand, og bær ei ſynderlig Græs, men dog 

iffe ev myret eller moradſig. Et 100 Skridt derfra i NO, reiſer fig en Bakke 

eller Jordhei, Der vel er grægriig uden til, men, fom det ſynes, ſteenig eller 

biergagtig i Grunden, hvorefter Marken uden nogen kiendelig Ujevnhed gaaer 
nogle 1000 Skridt fort til de Bierge, ſom omringe Dalen, og giore en Bue 
fra N. til S. ſaaledes, at en Elo, ſom kommer fra et i Oſt liggende Vand, 
omtrent en Fierding Miil fra Sven, deeler Dalen i to Deele, ved at tage ſtt 
Lob fra O. til V. Paa begge Sider af Elven er Marken ſmuk jevn, ſtient 
noget hældende, og giver de Gaarde Haldkildvig paa den N. men Øren og 

Rodſet paa S. Side, en ſmuk Beliggenhed, foruden det, at den hele Nordre" 
Side: af Elven og Bandet har adſkillige ſmukke Bondergaarde liggende høit op p 
i Fieldet; hvilfen Forandring af færfø og ſalt Band, Elo med Sav: og 
Mellebrug, Skov af Birk og Fyrer, ſamt jevne Marke og høit op i Fieldſiden 
liggende Gaarde, alle liggende fom i et Amphitheatro fra N. til V., giør 
Egnen til een af de ſmukkeſte paa Sondmer. Ligeſom nu Dalens og Clvens 

Strakning falder fra O. til V., faa maae man foreſtille fig Kildevandets Leb 
en Linie, ſom overffiær famme i NO, og SV, Ac dette ſaaledes forholdet 
ſig, ſkulde man have ondt for at viide, om ikke Kilden felv gav næften uimode 
figelige Beviis derpaa. Thi forſt fees Kildevandet 5 Q,varteer høit i Jorden 

pienfynlig at oppeble fra NO. 3 omtrent 20 Skridt nedenfor, altſaa tæt ved 
Flodmaalet, ſpinger der igien op for Dagen, lige derfra i SV. og ovenfor 
i lige Linie Derfra igien nemlig NO. giver den fig atter paa to Soder tilfieude, 
førft ovenfor forommeldte Bakke eller Sel i en Myr, ſom ligger 300 Sbridt 
fra Seen, og atter omtrent 100 Skridi derfra i NO. paa en liden Holme i 
Elven, Da nu Bandet paa alle diſſe Steder efter Prøve forholder fig eens, 
undtagen head Forandring Soevandet paa det eene Sted, ureene Morevande AM 
pag det andet, og Elvevandet paa det tredie Sted. fan foraarfage, og da alle ” 
biffe Steder tillige ligge i Tige Linie, ſom fagter, fan man iffe vebtvivig pan, 
at jo Kilden overalt er den ſamme, og da den gicnfpulig ligefom Skridt for 4 
Sfridt nærmer fig alt mere til den i NO. liggende Fieldſtrekniag, at den jo 

derfra mage have. fin Oprindelſe. Vel har jeg i Fieldet felo iffe fundet noget 

Tegn til Jern eller andre Mineralier, endſtigut jeg cagang anvendte nogle Tis 5 
mer: SR 
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mer: paa at føge derefter s men om end Sagen var tilkræffelig unbetføg te ſom 
| den degd ikke er, ber man dog ikke af ſaadan Mangel paa udvortes Anſegnin g 
flytte. at dieldet ganſke mangler Mineralier, helſt Jern, ſom her er fan al— 

mindeligt, at vel neppe noget Field ev blottet Værre: Desuden makede jeg. 

engang, da jeg var ovenpaa Fieldet, af de fleſte Myrer og Sumper havde en 
blaa Hinde paa Bandet, ſom er J at Fieldet endog overſt oppe ikke er 
frit —J Mineralier. — 

9 e fave viiſt Kildens HÆRENE maae jeg uu videre berette (hvad 
dens. Skikkelſe angaaer) at jeg, ved at oſe Den tom, befandt den omtrent en 

Alen bred i Tvermaal, og 5 Quarteer dyb. Jorden deromkring beftod forſt 
af en brun og fred Ocher, hvortil ellers ikke merkedes ringefte Tegn, enten å 
eller. over Jorden, men allene rundt om Kildens Bredder, fom tydelig viſer, 
at Vandet fører denne Jord med fig ſelv og forter den om fine Bredder. Hoor 
Ocher⸗J Forden, Der var omtrent et Qvarteer dyb, aflod, fulgte et. noget bres 
dere Lag. af fort vitrioliff Jord af en meget ſkarp Lugt. Reſten, ſom giorde om⸗ 
trent 3 Ovarteer, beſtod af grov Sand og Leer blandet, og juſt hvor ſomme 
aflod i Grunden, ſages, ſom fagt er; en tyk Vandſtraale oppæblende frå NO. 

Der var og Hullet efler Kilden noget videre end ovenfor, Jordmonen runde 

omkring Kilden, & et Par lens Vidde, giorde % Naturen en græsriig Op⸗ 
heielſe, ſom temmelig forebyagede Tilflod ie vilde ande, og denne Opheielſe 
fyntes at være foraarſaget, deels af Bandets ftærfe Løb, ſom har dr-det Mars 
ken i Veiret, deels og af den Urt Trifolium aquaticum, ſom vorte ber 
meget. byppig, og hvis tykke Rodder ſaa ſteerkt haͤrde ſa J—— Jorden 

rundt om, at man nevpe var i Stand til at faae en Spade ned (). Den 

å forommefdee brune kile og: forte — Jord var og ganffe igiennemvævet 

— 

wa Da * sne groet voret, hvor 9 er Mineral Vand og Oder i Grunden, 
cer Det iffe aft undre, at dens Blade gemeenlig ere vuftede paa undre Side; og 
da dens Rodder binde Marken faa tær tilſammen, fan man deri finde Grund til 
"der, de Islandſke Reiſebeſkrivere berette, at Islenderne altid vede at vide over 
hrei, ſom med denne. Wir ere bevogede, 
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af ſamme Redder, og paa alle de Steder, Hvor denne Vandkilde opſpriuger 
her paa Gaarden,. der har jeg befundet Marken omfring af ſamme Beſkaffen⸗ 
ged. Her feer man nu Beſkaffenheden af denne Kilde, omtrent ſom den fon 

fra Sfaberens Haand. J det mindſte har vel. Kunſten intet giort derved, 
uden nu og da at renfe og udvide dens og det jeg Gar lagt sl, 'beftaaer fun 
deri, at jeg har ladet bygge et Skiul over den, ſom et til begge Sider hældende 
Huustag, med et Hul og en dertil paffende Luge paa den gene Side.  J Ste 
Den for ag fætte den med Steen, ſom jeg vilde lade beroe, indtil jeg havde eve 
faret dens Kraft, lod jeg Hullet udvide, og en Tønde nedfædte deri, med et 
Hul i det everſte, og en Træerende fra Hullet, ſom giver Bandet Udlob til 
Stranden. Dette har jeg hidindtil fundet tilſtrekkeligt, hvorfor jeg hidindtil 
iffe har nogen Forandring deri; og f(Fiønt jeg engang faldt paa de Tanker, af 
jeg derved mere havde forringet end forbedret Vandets Kraft, af Aarfag, af 
jeg fandt ſamme fvagere fiden end nogentid tilforn, faa kom jeg dog fiden under 
Veir med, at det var en Vildfarelſe, og at derimod den rette Aarſag var denne, Ø 
af Lugen nogentid havde faaet aaben i Regnveir, og at dette Band, ſom andre 
Mineralſke Bande, i viffe Slags Veir baade af fig felv oprores, og viſer 
ringere Kraſt, ſom dog ſtrax ved Veirets Forandring ophorer igen, | 

$. 4 
WVandet felv angaaende, da hav det, ſom jeg tilforn har viiſt, en Med i 

Hinde af adffillige Farver ovenpaa, og runde om en brun og feed Ocher⸗Jord, 

fom nu har opfylde Renden og den Groft, ſom gaaer derfra ned til Gøen, og FA 
altſaa udgydes af Kilden i flor Mængde, Den famme, engang ryftet ien 
Metalffee, blev fortebrun med endeel glimrende Partikler; en anden Gang ry⸗ 
flet i en Jernſtkee, trakkede Magneten temmelig ſtore Klumpe deraf. Qrudlugs 
ten og Blakſmagen ere dernæft de udvortes Egenſkaber, ſom meeſt adfrille 
dette Band fra de almindelige, Den førfte er gemeenlig faa ſteerk, helt naar Å 

Bandet flumpes af et Glas i et andet, at man, ved at lugte dertil, (Fulle 
tænfe, man holdt Neſen for en Boſſepibe; og dette vifer, at den Mineralffe 
Geiſt er i dette Band temmelig ſterk, faa det maaſkee deri overgaaer mange … " 
andre, der-fan have en rigere Gehalt af Jern og Salt, og deg befidde rim 
gere Legekrafter. Blakſmagen er i klart Veir (bei Froſtveir om Vinteren) SÅ 

meeſt 
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meeſt ſkarp, maaffee fordi Vandet da er meeſt reent og ubeblandet. Til an⸗ 
dre Tider er Smagen iffe faa fiendelig, dog har jeg merket, at Fruentimmer 
neeſten altid finde den, og af de flefte af dette Kien, fom fave ſmaget Vandet, 
have vidſt at beffrive dets Smag ſom af Blak, endog uden at vide, at der 
burde faa være, At det luftige eller ætheviffe Væfen ikke heller ſavnes deri, 
fan ei allene mærkes af de mange Bobler og Perler, det fætter fra, naar des 
efes af et Kar i et andet, men og af dets ſterke Suſen og Viben, naar deg 

- Fænge har ſtaget tilproppet i en Bouteille, og Proppen langſom træffes op, da 
Det giver en Lyd fra fig, ſom naar Band i en Theekiedel begynder at kaage. 
At der foraarſager Ørhed i Hovedet og Riven i Lemmerne, naar man førft bes 
gynder at. drikke deraf, og ei er bleven vant dertil, behøver jeg vel ikke af er⸗ 

indre, fiden ſamme, faavidt jeg veed, er hos flige Vande fædvanlige, Med 
de fædvanfige Reagentia forholder det fig ſaaledes: 
1) Med Pulv. gallarum & Theæ viridis giver det førft en violet, fiden 

en brun Purpurfarve, colorem fufeo- Jeune pin eo. 
2) Med Syropo Violar. en Soegron Farve. 
3) Med Lakmus eller Turneſol en violet Purpurfarve. 
4) Med Pulv. Coccineliæ en fortrød Farve. å 
5) Med Sacchero Saturni bliver det Melkefarvet hvidt. 
6) Med Mercur. fublimato uforandret, da Mercurius falder i ftore 
Klumpe paa Bunden, og en feed glindfende Hinde fætter fig ovenpag, 

— %) Med Kobber⸗Oplosning af Skeevand, lysblaat. 
8)9)10) Med Oleo Tartari per deliqv.| (den hvide) Spiritu ſalis 

— ammoniac, og Spiritu Vitrioli ganffe uforandret, dog naar deg 
- Glas, hvor i førfte Species var kommen, holdtes imod de andre, 

— viiſte det fig mere hvidt eller gulagtigt. 
SMÅ 1) Med Solutione argenti (efter D. Langes Forſkrift i hans Lære om 

ig de naturlige Lande) forſt blaat, ſiden rødgraat, med ct rodblaat 
Geiiment, Lades der over 3 å 4 Draaber i et Glas, da fætter fig 

150 over det rødblaa Sediment en brun Hinde, og Ocheren vifer fig ſom 
Ry lyſebrune Partikler, —— i det rodgraa Band, hyille ellers 

: ikke Comme tilſyne. 

gor 
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For Reſten er Bandet meget klart at ſee til, undtagen naar Luſten er 
taaget, og det lenge far regnet, da det Sliver noget uklart af nogle Hvide are 

tikler, ſom fees ſoommende deri. Ellers mærfer men og, naar det holdes. 

imod andet reent Band, at det holder fig lidt hvidere. Jnſeeter hav j jeg, end 
ikke under ForſterrelſesGlas, kundet merke deri; men i Oder: Jorden derom⸗ 
kring opholder fig Filpha aquatica i Mængde, ligeſom og Jordmadiker, item 
ew- Larva muſcarum, uden Toivl Muſcæ ungulatæ, ſom, medens 
Bandet ſtod aabent, faaes gagende derpaa -i Mængde, og ſyntes at finde en 
færdeles Smag i den ovenpaa formmende og af adffillige Farver fpillende Hinde 
Endelig ffulde jeg og anmærfe, at Vandet giver al Slags Thee, dog helſt 
den ordinaire brune Thee, en brunrsd Farve og møre piqvant Smag. Oven⸗ 
paa ſees nu, ligefom og paa det blotte Vand, naar det er kaagt, et Slags 
fint Støv, fom efter D. Langes Obſervation er Selenit…(") "Desuden. 
forer Thee af dette Vand et Slags Fedme" med fig, ſom gier, at det glider 
lettere ned, falder behageligere at driffe og betager den Qvalme, ſom anden 

Thee foraarfager hos nogle, helſt Moderſyge, - hvilfe fidfte Virfninger bog 
fornemmelig bør tilffrives Vitriolen og Saltet, ſom endnu er deri, 

6 5, 
EN og foreganende Prover fees, at Orens gildeband ⸗ er et iffe meget 

ſterkt Saliniſt Jern⸗ eller Staalvand. Saaledes viſer 1ſte Prøve, at 
der er Jern deri, hvilket og ftadfæftes deraf, at ile Klumpe af den roſtede 

Ocher⸗Jord træffes af Magneten, ſom før er viiſt. Den fire Vitriolgeiſt ſor⸗ 

raader "al ved Lugten og Smagen, og beviſes desuden af zdie Preve. At 

Bet indeholder en god Deel luudagtigt (alcaliſß) Sale fees af dden og 1te Prøve 

ja af den 7de mage flute, at deri ogſaa indeholdes noget fngtigt alcaliſk 
Salt, 

6(8) Det andet Kiendetegn ſamme Autor angiver, at den, naar Vandet er ——— 
ligger ovenpaa den overblevne Jord, fom et Støv, ber Fan blæfes af, det har jeg 

ligeledes ved dette Vands Uddempning obſerveret, men da Uddampningen, i Man: 
gel af bequemmere Redſkab, maatte forrettes em Giwde, fam ci fan holdes faa 

vel tillukt, at jo noget Fron — Ilden ſamles deri, ſom den maat blaſes bort, KR 
har jeg ikke fundet faae Seleniten ——— 

SA 

* 

— 

* R KN / 
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Salt, hvorimod gde, * og Tode Prøve viſer, at Vandet er frit ſor Kobber, 
Koll og andre Ting; ſom ere Sundheden ſkadelige. Men at viide, iu⸗ 
Ingredientzer et Vand indeholder, er iffe nok. For at demme om dets Var— 
Die, bør man og kiende Quantiteten og Forholdet deraf, Til den Cude har jeg 

mnaogle Gange lidet tafryge eller uddampe, og opſamlet den brungraa Jord, 
ſom blev tilbage. Det forde, jeg foretog mig med den, var at betragte Den 
Under IMietofeop, da jeg med Forneielfe fi at fee der adffillige Slags Salt, 

ſom indeholdes deri, hvoraf noget var. blankt ſom Cryſtal, det meeſte morkt 
ſom Alun, og endnu noget mere igiennemfi gtigt, altſammen i rundagtige og 
kantede Stykker uden beſtemt Figur. Intet af alt dette lod ſig oploſe i Skee— 
vand, men fik fun udenpaa en rød Farve deraf. Derimod fandt jeg og i temp 

mielig Mangde et andet Slags Salt, der af Skeevand [od fig ſtrax spløfe med 
ſterk Bruſen, og ſamme faae deels ud fom fint og ſammenlobet Pulver, eller 

Rimfroſt, deels, men fun fielden, ſom ſmale lange og meget klare Cryſtaller, 
hvilket altfaa var alcaliſt. Desuden mærfedes og en flor Deel alcaliſt Jord 
af hvid Farve, ſom med Skeevand viifte ſamme Prøve. Vagten af den brun⸗ 
graa Materie, hvori alt dette indeholdtes, var ulige, ligeſom Vandet hafti- 
gere ellee langſommere blev afryget, ſom ſees deraf, at jeg engang af 4 Potter 

Vand, Halvparten indkaagt og Halvparten afryget, ikkun ff 7 Gran, en ans 
den Gang ligefaa meget Vand, mere langſomt afryget, 10 Gran, ſkiont jeg 
igien til andre Tider ved ſamme Behandlingsmaade har faaet mindre, Hvortil 

| Jeg ikke veed den rette Aarſag. Efterat Saltet var udtræbfet ved en Luud, ſom 
jeg fatte derpaa af deſtilleret Elvevand, veiede den tilbageblevne Materie, vel 
torret, "begge Gange omtrent 32 Gran, derimod fif jeg af Luden, da den var 
bleven indkaagt og inſpiſſeret, ikkun 2 Gran tørret Salt, Der faae brunt ud, 

— men [od fig fuldfommen oploſe i Vand. Forſte Gang, da jeg oploſte Saltet 
Vand, og prevede det mid Solut. argenti, fif jeg en red Teglſteenfarve, 
anden Gang, da jeg gav Luden 2 diverſe Opkaag, og prøvede det Salt, fom 
kom tid ved hver, fandt jeg, at da det af førfte Opkaag qav'en redguul Farve, 
med et rodt violet Sediment, viiſte Det andet en mork Purpurfarve med et lige— 

ſaadant Sediment. Siden ſlumpede jeg begge tilfammen i eet Glas, og fik 
derved ſamme røde Teglſteenfarve, ſom af førfte Forſog, hvoraf jeg faae, at 

i Sittets Uret be; 386 — var den ſamme, og gav kun adſkilte Couleurer, faa 
længe ger 
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fænge det var ſepareret. Men jeg har tilforn ſaqgt, at den overblevne Jord, 
da den var terret, ikkun veiede 35 Gran, og Saltet fun 2 Gran, følgelig 
fattedes meget i, at alt Saltet ved denne Omgangsmaade var bleven udtræffet, 

og jeg funde ikke andet ſlutte, end at meget var bortfleiet ved Kaagningen. 
Jeg maatte derfor forlade denne Omgangsmaade, ſom var tagen af Boerha- 
ves elementis chymiæ, hvor Gan Handler om ot udtræfte Salt af Urter⸗ 
nes Aſke, og betiente mig fiden af en anden, ſom en kyndig Ven underrettede 

mig om, og var af følgende Beffaffenhed. 
Jeg [od ligefom forrige Gang 4 Potter Band af i en reen — Og 

fif deraf fun GE Gran overbleven graabrun Jord, hvorpaa jeg ſlog deſtilleret 
Vand i den Mængde at det ftod henved 3 Tommer høit over Jorden, Saa⸗ 
ſnart Luden var bleven klar, hældede jeg den ftrar af, i Tanke, at det alcaliffe 
Gale, fom ſuelter haptigere end andet, (Fulde bringes ud deraf, ſom og ſkeede; 
thi da jeg havde fat Luden paa Kakkeloonen i lind Varme, for at uddampe og 
inſpiſſeres, fatte fig Saltet efterhaanden form en brun Jord paa Bunden. Dette 

brune Salt terrede og veiede jeg, og fif 2 Gran, ſom opføft i diſtilleret Band 
gav med Solut. argenti en rødblaa Farve, ſom viiſte, at det var flygtig als 

califÉ Salt, men meget deraf fif ogſaa fun en lyſeblaa eller graa Farve, ſom 
uden Tvivl gav tilfiende, at deri var megen Jord indviklet, efter D. Langes 

Lære om de naturl. Vande S. 25. No. 28. Strax efterat den førfte Luud 
war afhaldet, flog jeg ligeſaa meget deſtilleret Vand paa Jordmaterien igien, 
for at faae det øvrige Salt ud. Jeg lod der ſtaae et Par Timer for at ſmelte j 
vel, og rorde det vel om, Da Luden var bleven klar, hældede jeg den forfigs 
tig af, og fatte den ligeledes hen paa Ovnen for at inſpiſſeres. Da nu en 
Salthinde begyndte at vife fig obenpaa, flyttede jeg den hen til et folde Sted, 
hvor den efterhaanden fatte et lyſebrunt Salt paa Bunden, ſom, Da det tilli⸗ 
gemed Salthinden var blevet vel tørret, gav med Selv⸗-Oplesningen en rod⸗ 

violet eller Purpurfarve, og var vift nok Steenſalt. Den overblevne Lund 
blev atter henfat i lind Varme og fatte en Salthinde paa nye, og et Galt paa 
Bunden, fom, medens det var utørret, ſaage ud ſom grage og bløde Skind⸗ 
lappe, men tørret blev til et brunt Pulver, ligeſom det foregaaende, men 
endnu lyſere og finere,  Prøvet med Solv⸗Oplosning gav det én vred brunagtig SA 

Farve, omtrent ſom Vandet felv med Galæble, og vare altſaa uden Tvivl | 
Borraé. | 
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Borras. — 3 Vægt udgiorde' het i Det mindfte 2 3 Deel mod hiint, og begge 
— veied⸗ lidt over et Gran, ſolgelig giorde imod det alcaliſte 42 
Deel. Den overblevne Jord, efterat den var bleven vel tørret, veiede fun 
22- Gran, og fangede meget flærfe med Skeevand. Forudſat, at 4 Potter 
"af dette Vand altid indeholde 10 Gran Materie, ſom jeg eengang fif ud deraf, 

| ſtulle de adſtillige Deele deri forholde fig imod hinanden omtrent ſom følger: 
-a) 4 Gran fygtig alcaliſk Salt temmelig med indviklet. 
) 15 Gran Steenfalt. 

Cc). 1 Gran Borras. 
Es 33 Gran — abcliſt Jord, foruden lidet i Selen. 

S, 6. 

| At et — Wand udholder gode Prøver, giver vet allerede en god 
Formodning „og man fan fra dets Beſtanddeele med temmlig Vished ſlutte til 

dets Lægefræfsers men derved bliver Dog altid nogen Tvivl tilbage, faa længe 
man ingen Curer har giort dermed, ſaaſom man i naturlige Ting aldrig gaaer 
ret fiffer frem, uden at tage Erfarenhed til Veileder. Jeg kunde derfor ikke 
med fuldkommen Vished udgive Orens Kildevand for et Sundheds-Vand, 
hvis jeg ikke havde nogle Curer at fremviiſe, ſom, om de iffe ere ret mange 

eller fore, give dog en Prove paa, hvad dette Band kunde udrette, naar det 

blev brugt i behorig Orden, og hoad der kunde —— af andre, ſom love endnu 

— ſkient Proven fattes, 
1) Det førfte Forſeg ſkeede med E Ek P. , ett ung Pige paa 20 Aar, 

: meget genegen til faldende Syge, og ſyldig af Complexion. Hun beghndte | 
x 

F r 

1768 ved Hoſtens Begyndelſe at drikke deraf i gte Dage en god Potte eller 15 
om Dagen, reifte derpaa bort i gte Dage, kom igien og begyndte atter ders 

med, da hun ſik Opkaſtelſe deraf og en febrilf Kulde, ſom dog ved en Doſis 
——— alexipharm. blev ſtrox fordreven. Derpaa fod jeg hende purgere 
med Engelſk Galt, og holde ved med Brønd-Curen i 14 Dage, dog uden at 
drikke meer end en god Potte, endelig blev Curen beſſuttet med en Purgants 
ſom før Virkningen var ført, at menſes bleve bragte i Orden, dernaſt 

at. hun blev frie for Sygdommen indtil Februari Aaret efter, da Dun fif et nyt 
(Haut: ikke meget ſterkt Anfald igien og blev gaareladt. Sommeren efter drak 

Nye Sam IB Og g | hun 
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hun atter deraf i gte Dage, og fra deu Tid indtil nu jeg fFriver dette — — 

(Jeg Fan nu fige 1776, da jeg ſkriver denne Afhandling anden Gang) har bun | 
været frie for denne Svaghed, uagtet hun ſtedſe har fort et ftille fiddende Lev. + 

net, og ikke heller under Curen brugte forneden Bevagelſe. | SØ 
2) En Bondekone B R., 48 Aar gammel, begyndte formen: Tid paa 

egen Haand at drikke af Vandet (uviſt hvor meget) og at toe fig dermed paa: 
Hænder og ZFedder. — Hun havde i lang Tid haft Pine i alle fine Lemmer, en 

færdeles Tunghed for Bryftet og ulidelig Hofte, havde og paa viſſe Tider af 

Aaret haft Anfald af Tungſindighed og Galenſkab, men fandt fg nu mærkelig 

forbedret, ja takkede Gud for den Dag bun faldt paa at begynde dermed. Det 
mærkeligfte var, at hun af egen Drift og efter den foranførte Piges Exempel 

havde foretaget fig denne Cuur, og at jeg ikke fik det at vide, førend. nogentid 

efter, da hun felv talte derom. — EndfFiont hun vat faa gammel, indfandt fig ; 
dog menfes efter 3 Mars Udeblivelfe, og ffiont hun fiden hår haft Anfald | 

… af ſtæerk Hofte om Vinteren, har dog Galenſkaben og ** gemnme — 
forladt hende. 

5) Et Par Aar efter havde ſamme Menneffe vredet fi n god, ſom over⸗ 
maade ophovnede, men ved at drikke af Vandet i faa Dage, og toe Foden 
med Oder-Yorden, ſom det gyder af fig, blev hun i kort Tid reſtitueret. 
4) En Dreng O. H., 25 Aar gammel, ſom længe havde været plaget - 

af: Tungſindighed, foretog fig ig efter mit Raad at driffe 4 å 5 ftore Studsglas 
om Formiddagen, og holdte ved éi 14 Dage, da Curen blev fluttet med en Pur⸗ 

gang. Virkningen deraf var denne, at da han tilforn pleiede en Gang i hver 
Madned at lægge fig i 14. Dage, uden at tage fig noget for, fandt han nu fun 

nogle Anfald maanedlig 1 a2 Dage, Ellers indtraf under Curen ſterkt Regn⸗ ER 
veir, ſom meget hindrede Bandets Kraft. Havde dette Menneſke ſorſegt Eu 

ren paa nye, 04 havt noget at bruge om Vinteren, kunde han maaſkee blevet 
fuldkommen refitueret, men i Mangel deraf er han ſiden bleven Omtrent fom 

tilforn.- Jeg har og market ved ham og flere ſaadanne, at al Cuur er forgiæs' 
ves, naar de ei have noget at bruge til Præfervativ om Vinteren ſaaſom de 

ei taale — og desuden ofte behøve tienlige Purgeermidler. 
5) Min egen Kone blev mod Glutningen af ſamme Aar 1768 —— 

af en —— Tungſi indighed, ſom nærmede fi ER fil. —— altſammen ” 
foraar ·⸗· 

— Se 
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feraarfaget af detentione lochiæ i Barfelfengen. Hun brugte mangfoldige 
Midler, for at bringe menfes i Orden, men forgiæves, indtil bun faldt pag, 

endog imod mit Raad, i Februario, da Beiret var meget koldt, at drikke 22 
Potte Vand om Dagen, dog forud lunket, tog fig og tilſtrækkelig Bevægelfe 

i Under Curen. Imidlertid purgerede hun et Par Gange, og blev (File ved en 
utrolig Mængde Slim. Nu og da mærkede hun ligeſom Blodklumper, fom 
faldt ned i Underlivet, og alting begyndte at tegne fig vel; men en uforfigtig 
Kirkegang giorde igien dette Haab til intet; ja Afmagt, manglende Appetit og 
mange andre Tilfælde truede med en farlig Recidiv, fom og vift havde paafulgt, 
hvis hun iffe havde begyndt med Brondeuren paa nye; og da var det forunder⸗ 
ligt at fee, at ſamme efter 2 å 3 Dage gav hende fine Kræfter. igien, og da 

Ol menfes, fom i 4 Maaneder havde været borte, da indfandt fig igien, blev 

Hun efterhaanden reſtitueret, dog faa, at nogle Spasmi yttrede fig endnu, 
mod hvile andre Medicamenter, ſom bleve ſorſtrevne fra De Bergenife Docto- 
res, havde god Virkning, ffiønt en og anden Mindelſe af forrige Svaghed 

ikke ganſke afiod, førend hun begyndte at lave til Barſel igien. 

6) K. H., en Pine paa 27 Aar, havde i fang Tid, ja lige fra fit 14 
Nar, laboreret af obſtructione menſium, Bryſtbeſocringer, manglende Ap⸗ 

petit og Moderſyge. Hun begyndte med Aateladen, og drak af Vandet i 16 

Dage, fun en god Potte hver Dag, da hin ei formaaede mere. Purgantia 
vilde ei virke, hvorfor jeg nav hende en Vomitiv, fom ei heller fuldfommen ” 
… flogan. Kort ſagt, Curen tegnede fig ikke til Fordeel, og dog kom bun til 
bage en Maaned efter og forſikrede, at bun i i gte Mar ikke havde været faa friſf 
ſom nu. Siden har hun vel haft et og andet Anfald igien om Vinteren, meeſt 

foraarfaget af Forkiolelſe. Imidlertid er hun dog efterhaanden bleven bedre, 
ogßg nu 1776 da jeg ſkriver dette, ſom er gte Aar derefter, ganſke fri ff, | 

— Samme Aar (1769) i Julii Maaned brugte K. B., en Pige 30 

Sar gammel, Brønd-Curen iffun 11 å 12 Dage, et Par Potter hver Dag, 

"Dog uden tilſtrakkelig Bevægelfe formedelſt der flette Veir, ſom hindrede Hoſt⸗ 

Arbeidet. Purgantia vilde iffe virfe, Nogen fuldkommen Cuur kunde alte 

faa iffe ventes. Imidlertid blev Hun dog ulige bedre; og da hun tilforn iffe 

ne tiene ſet Svagheds Skyld, har hun ſiden beftandig været i Tieneſte, og 

Ø gg | befindes 
— 
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befindes for nærværende Tid, ligeſom den forrige, donſte friſf. Hendes Eng 

dom var Moder-Paſſion og Tungſindighed. 
8) 1770 i Auguſti indfandt fig hos mig J. D., en Quinde 58 Aar 

gammel, der var tungſindig og ſyntes at hore mange gruelige Ting. Hun 

blev aareladt, ſpanſk Flue blev far hende i Nakken, og Purgermidler virkede 
godt, Hun ſyntes under Curen at forbedres kiendelig, og da hun i gte Dage 

havde drukket 25 Potter daglig, blev hun næften fuldkommen reſtitueret. Mod 
Vinteren indfandt fig vel nogle Anfald igien, men de bleve ved Purgeermidler 

fordrevne, og endſkient hun af og til fandt Mindelſe af fin forrige Svaghed, 
blev hun dog fledfe bedre indtil fn Ded, ſom paafulgte 4 Mar efter, 

9) Samme Aar i September brugte R. J. J., en Dreng paa 24 Aar, 
Brond-Curen i 12 Dage, 2 Potter hver Dag. Hans Svaghed var Tung: 
ſindighed, Hierteklappen og Afmeegtighed. Aareladen og Purgeren vilde ei ſyn⸗ 

derlig lykkes; og da han ligeſom tilforn blev liggende en Maaneds Tid til Sengs, 
uden at ville tage fig noge: for, ſyntes Curen, ſom og varede ale for kort, 

ganſke at ville mislinge. Imidlertid aflod dag Hierteklappen, og. efter en 
Maaneds Tid ftod han op og traadde i Tieneſte, hvori han ſiden er ſorbleven 
med temmelig Sundhed. 

10) E. 8. en Mand 50 War gammel fra Vand⸗Elv Yræftegietd, af thk 
og bleeg Udſeende, ſamt tungſindig, drak ſamme Aar af dette Vand i 16 
Dage, et Par Potter hver Dag, blev aareladt og purgerede, men uden til⸗ 
ſtrekkelig Virkning. Desnagtet blev fan efter fin Hiemkomſt meget forbedret; 
og ſom der ſagdes friſk; ikkun et han Aaret efter hovnede over fit ganſke Le: 
geme, uden Tvivl af Vatterſot; hvilfer hans Udſeende gav Formodning om. 
Dette vedvarede faafedes nogen Tid, men affod igien fort for hans Død, fm | 
ſkeede meget pludſelig 1771, da han falde fom i en Befvimelfe, medens han 
fod i fit Hof - Arbeide, og dede famme Dag. Her formoder jeg iffe uden 
Grund, at Vanddrikken har formeret Vatterſotten, eller givet Auledning til 

Slagflod, da Legemet iffe forud ved Medicamenter var blevet beredet, og Bled: 
karrene iffe aabnedez men, ſom ſagt er, de ſterkeſte Purgantia vilde iffe 

virke, og til andre Forberedelſer, med bittere Salia eller t belige ; haede — 
ken Tid, eller jeg — Eſtertanke. 

11) 
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Dar) N O., "en Mand nogle og 40 Aar gammel, fandt fig befværet 
af er en giftagtig Sygdom, fom yttrede fig med Vork i Ryggen og for Bryſtet, og 
giorde ham ganſke uſkikket til Arbeide. — Ham blev raadet at. drikke af Vandet 

og toe fig med Ocher⸗Jorden, og fandt fig efter fort Tids Forløb kiendelig for 
bedret, faa han ftedfe fiden har forrettet fine Gierninger ligeſom tilforn. 
7 12) B, V., en QOvinde paa 30 Aar, blev ganſke forkiolet efter Barſel⸗ 
ſengen, fik Beklemmelſe for Bryſtet og Heshed i Halſen, der giorde hende 
næften maalles, brugte Brond-Curen paa egen Haand, fkiont efter mit Raad 
i et Par Ugers Tid, og blev efter egen Tilftaaelfe kiendelig forbedret, da hun 
aldrig havde tenkt at fane fin Helſen og Mæle igien. Bed Aareladen fik man 
ei hendes Blod at. løbe, og ARE gener vilde Gun ei age ind; derfor blev in 
tet ſaadant brugt. ” 

<= a3) FT. Ben Mand nøgle og 40 Aar gammel, fom 1774 til mig og 
klagede, at han foruden Spedalſkhed, ſom han nogentid havde været plaget af, 
var gevaaden i i Tungſindighed og Sovnloshed, ſom faldt ham tungere end alt 

andet,” Jeg lod ham purgere og aarelade, famt bruge Brond-Curen i 13 

Dage, da han hver Dag draf 25 Potte, og fif de flefte Aftener ct kiolende 
Pulver. Virkningen deraf var, at Tungfindigheden inden faa Dage foregif, 

" Gøvnen indfandt fig og efterhaanden, og da han reifte herfra, ſaae ban i An— 

ſigtet faa godt ud, at der var Formodning om, at endog Spedalſkheden ved 
dette Middel funde været hævet, om han vilde have igientaget Curefi de efter: 
følgende Aar. Imidlertid ev fans Tilſtand indtil nu, ſom ev 2 Aar ſiden, 
ikke bleven forværret, — Dette maade jeg endnu lægge til, at da han fom andre 

Spedalſke ftedfe har haft Værk i Fodder og Lænder, lod jeg ham og flittig toe 
fig med Vandet felv ſaavelſom den hosliggende Ocher⸗Jord. 

| 14). IT. F., en Pige henved 20 Mar gammel, fom var plaget af Mo: 
derpaffion og faldende Syge, og ellers af ſamme Beſkaffenhed ſom No: 1 
Hun draf 27 Potter daglig og holdt ved dermed i 10 Dages hun fluttede med 
en Purgantz og har ſiden været fund og friſk. 

15) O. O… en Mand 40 Mar gammel, tilligemed hans Sen 13 Aar 
"gammel, ſom begge fandt fig befværede af flet Fordeielſe og Bryſtbeſvoring, 

drak i.14 Dage af Bandet paa egen Haand, dog efter min Forſkrift, og bleve 

ceurerede. Hoe Se har Sygdommen dog indfundet fig igien, men hos 
GR G89 3 Sonnen 
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Sonnen ikke. Ellers gav jeg dem begge for i Veien et Digeſtiv Puloer og bag 
efter en Purgantz. 

16) 8. O. fra Nordfiord, en Pige 40 Aar gammel, kom fil mig 1795 
og beflagede fig for Hiertevee, Krampe i Hovedet, og deflige, ſom giorde 

hende uſkikket (& at forrette noget. Jeg lod hende purgere, fatte hende fpvanfe 
Flue i Nakken og havde fadet hende garelade, hvis hun ikke ſels havde været 
Derimod, af Aarſag, at hun aftid havde befundet fig ilde derefter. For Res 
ften holdt hun ved i 3 Uger at bruge Brond-Curen og drak 2 Potter hver Dag, 
fik og ofte fiølende Pulver med Cremor Tartari, fom jeg i det mindſte vidſte, 
ikke at vilde (Fade, Endſkient nu alt dette ikke ſyntes at frugre nieget medens | 

hun brugte det, fÉrev hun mig dog til, efterat hun var kommen hiem, at hun — 

nu fandt fn kiendelig forbedret, ſkiont ikke ganſke cureret, og ſiden har jeg ikle å 
hørt noget fra hende. » 

Diffe ere de fornemſte Forſeg, jeg hidindtil har giort med dette Vand, 
hvoraf i det mindſte fees, at eudffiont det hverfen er bleven drukket i behorig 

Mængde, eller med fornøden Forberedelſe og Underftettelfe af andre Medica⸗ 

menter under Curen, og altſaa meget er blevet forſeet med mange baade i Hen⸗ 

ſeende til Curen og Diæten, faa har det dog udrettet langt mere, end man 
ved en faa flet Omgangsmaade funde vente. Vil nogen ſperge, hvi jeg ikke 

har gaget mere methodiſk til Verks, da maae jeg ſoare, at de fleſte ikke have 

haft —— til at blive hos mig faa fænge, ſom til en Forberedelſe, end ſige 
fuldkommen Cuur har været fornøden. Man ſkal desuden holde dem i fit — 
Huus, give dem Koſt, og havs Opſyn med dem, hvortil ikke altid gives Tids 

man (fal give dem Medicamenter, ſom man her ikkun eengang kan ſorſyne fig 
med for det hele Aar, hvorover de ler Fan gaae opog mangle, naar fornodent 
gieres; ikke at tale om den BanfFelighed, at bringe dem paa de Tanfer, at 
noger fan cureres ved blot Band, og at formaae dem til at drikke det i behørig 

Mengde. Desuden har de fleſte været plagede af Tungſindighed og Miltſyge, J 
ſom altid er en vanføelig Sygdom at curere. En Feil er det og, at de fliſte 
iffun have drukket af Bandet, men ei badet fig deri, eller toet fig Dermed, fon 
deels maae tiltErives min Forglemmelfe, 5 deels — Patienters Forf — — 

— 
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ſi ig af bette Band , deels at toe fig med for Frat og Updſſet, deels at drikke deraf 
for Obſtructio menſium, fom derved altid er blevet hæver, i det minde 
for en Tid. eg felv har i lang Tid været plaget af Hierteklap og flet For: 
doielſe, og har fundet mig m ærÉelig forbedrer,  fiden jeg begyndte at bruge Dette 
Band, fom. engang ſkeede temmelig methsdiff, men Aden paa denne Maade, 
at jeg ſtedſe har betient mig deraf i Thee, og ved Midſommers Tid drukket oms 
trent en Potte deraf raact om Morgenen, og imidlertid ta; get mig Motion. 

Endelig maae jeg og regne Hr. Etatsraad Collin, om ikke blant de Pa⸗ 

tienter, ſom ere curerede deraf, faa dog blant dem, der have brugt Det til Dræ- 
fervativ mod giktagtige Tilfalde, og fundet fig vel deraf. Han forfitrede, ſaa— 

ſnart fan havde ſmagt det, at det fmagede effen fom det varme Bad ved Bath. 
i Engelland, fFient ci faa ſteerkt; hvoraf jeg ſſutter, at imellem vore mineral 
Be Bande og de udenlandſke ikke ev nogen vaſentlig 

Sule end det, fom bidindrr er ſagt om Hrens Kildevand, ikke an— 

— rigtigt nok, til at giore meget Bæfen af, fan fan dog Følgerne maaffee 
fortiene Leſerens Opmarkſomhed, og den er det jeg nu vil have den Are at 
fortælle: Jeg havde iffe faafnart faaet Kundffab om dette Band, førend jeg 
erindrede mig, at fave feet 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 iffe ugrundet; thi jeg 
ikke allene Fandt ftrar efter 2de andre Bande ber paa Praſtegaarden, omtrent af 
ſamme Beſkaffenhed, og uden Tvivl af ſamme Kilde eller Udſpring, ſom alle 

tede fagt er, men fif og fort Tid efter Kundſkab om et Mineralff Band paa 
Gaarden Fiffage i i Bandelv-Præftegicid, og Det ved følgende Anledning: Jeg 

"fif juſt Beſeg af Sognepræften der i Kaldet He. Otto Schrøder, og da vi 
blant andet kom paa Tale om Hrens Kildevcdd, og den gode Wirfning min 

Kone havde fundet deraf, erindrede han fig ofte paa fin Annex⸗ Reiſe at have 
"feet et Vand af ligeſaadan udvortes Anſeende, ſom jeg beſkrev dette. Da nu 
"min den Tid værende Informator i Huſet Monfr. Friman fort efter fulde 
reiſe der forbie, formagede jeg ham at beſoge Hr. Schröder, og lade ſig Ste— 

"Det anvife, for at tage Prove deraf, Dette ſteede, og jeg fif ved den Anled— 
— ning 

— 
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ning mere at vide, end jeg ventede, Jeg havde nemlig et Dar Aar tilforn til⸗ 
(revet Klokkeren der i Kaldet, ſom en mig beklendt vittig Mand, at han paa 
Jernvaerket Fiffaae, ſom da var i Gang, vilde efterſee, om ingen Bande . 
fandtes der af de og de Kiendetegn, fom jeg da kortelig beffrev, Dette havde 
han og giort, men iffe agtet Sagen værd at indberette, førend nu, da han fil 

at høre, at den paa nye blev efterſpurgt, da han fulgte med og anviiſte en 

Kilde paa bemeldte Gaard, ſom han havde lagt Marke til. Jeg fif ſaaledes 
Prøve af begge diffe Vaude, og befandt Ar. Schroders ringere end Orens 
Kildevand, fFiont af ſamme Art, men det af Klokkeren anviifte langt ſterkede, 
da det med Galæble - Pulver fif en fortrød Farve (colorem atro-purpu-' 

reum) vet fom god red Viin. J de andre Prover jeg anſtillede, "forholdt det 

fig omtrent ſom Orens Kildevand, dog faa, at det med Violſhrop blev mere 

merkegront, og med Solv⸗Oplosning rødgraat, ſterkt blandet med brunt, ſaa 
den brune Farve tilſidſt fif Overhaand. Flere Prover har jeg ikke haft Anled—⸗ 

ning at anftille ved dette Bands thi endſkiont jeg et Par Aar efter lod hente en 

— temmelig Mængde deraf, i Tanke, at underføge det noiere, holdte det Dog 
den Gang fun meget flette Prøver imod der forrige. Man fan og let forefile 
fig, at et Band, fom hele Dagen har været udſat for Soel og Hegn, bliver 

mod Aftenen hældet i en maadelig vel tilproppet Bouteille, føres faa en Miil 

til Lands og to til Saes, maae endelig tabe noget af fin Kraſt. Imidlertid, E | 

da det forſte Gang holdte faa gode Prøver, Mmaae deraf fluttes, at det er et 

TEN 

ſterkt Mineralſt Vand, ſom, taget lige af Kilden, maatte efter Rimelighed 
have faaet med Galæble-Pulver en Blakfarve, hvortil dens Beliggenhed nær 

ved én Jerngrube ogfaa giver den ſterſte Formodning. — Aaret efter ſkeede 
- en anden Opdagelfe af een af Skoleholderne ber i Kaldet, der har viiſt Færk 
Lyſt til Medicinen, og jeg derfor formaaede, ved de Species, jeg gav ham, 
at prove adffillige Bande i Annex⸗Sognet Orſteen, hvor hans Skolehold var. 

Af de adſkillige Prøver han tilbragte mig, befandtes nogle fun foage, men ifær 
ade paa og nær ved Gaarden Mæle temmelig gode, da de, efterat være baarne 
en Miil og ſkumpede i en Bouteille, gave med Galæble- Pulver en mere blaa 

eller violet Farve end Orens Kildevand, og vare altfaa mere Jernhaltige. 
Saaſnart våre diſſe Kilder ikke fundne, førend en bequem Leilighed tilbod ſi — 

at prove deres Lægefræfter, En ung Kone kom til mig⸗ da jeg beſegte min 
Auner⸗ J 
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ørnen Kirke, og beklagede fig over en ſterk Moderpaſſion, ſom betog hende 
alle Kræfter til Arbeide, og nodde hende de fleſte Dage til at holde Sengen, 
Da jeg nu nylig tilforn havde faaet Kundffab om de 2de Kilder pan Gaarden 
Mæle, omtrent en Miil fra hendes Boevæl beliggende, henviiſte jeg hende 
til een af dem, ſom det lettefte og nærmefte Raad, hun kunde bruge, og fores 

førev hende den Maade, bun (Fulde bruge dem paa. Dette lovede hun at ef- 
ferleve og vi ſtiltes add. Men en Maaneds Tid derefter kom hun i mit Huus, 

og takkede mig hiertelig for det gode Raad jeg havde givet hende, uden hyvilket 
hun ikke havde blever i Stand, at forrette fit Heſt-Arbeide den Sommer, Hun 

berettede, at hun de forfte Gange bun drak deraf, blev faa afmægtig, at alle 
raadede hende fra at driffe mere, men at hun dog i Tillid paa mine Ord, og 

fordi Møden drev hende, blev ved og fandt fig Dag for Dag forbedret. Her— 
over maatte jeg defto mere forundre mig, ſom jeg fif at høre, at hun fun havde 
"hentet Vandet pag en Flaſke hver Sondag (da hun andre Dage iffe havde haft 
Leilighed for Veiens Længde og Hoſt⸗Arbeidets Skyld) og havde der ſaaledes 
ftaaende hele Ugen igiennem, ventelig ogfan flet tilproppet. Jeg viifte 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 
Curen med; og fi ſiden har hun, ſaavidt jeg veed, været frie for denne Svagfed, 

Dette er nu de vigtigſte Mineralſke Bande, jeg felv har faaet Kundſkab 
om; thi en Deel ringere, ſaaſom de der give med Galæble - Pulver iffun en 
brun Farve ſom gammel franſk Viin, vil jeg ikke nævne Men derimod fan 
: jeg ikke undlade at melde noget om endeel andre, ſom nogle af mine Ordens- 
"brødre have haft Lykke til at opdage, faafom at Hr. Meldal paa fin Gaard 
Ratvigen -i Borgunds Sogn har fundet en Kilde omtrent af ſamme Beſkaf— 
fenhed ſom Ørens Kildevand, og paa Gaarden Ekrol i Skoue-Sogn et andet 
langt ftærfete; ligeſaa, at Hr. Krogh i Nordfiord, har paa Eydet fammes 
ſteds fundet et Band, der med Galeble⸗Pulver bliver fort fom Blak, og. lug— 

ter fom af raadne JEg. Diſſe Vande ere og allerede tildeels- førte i Brug, 

iſceer det forommeldte paa Ekrol, hvorom Ar. Meldal i et Brev af 28de April 
"2773. har tilmeldt mig, at det hos: nogle, ſom efter hans Raad have brugt 

det, hav viift en meget god. Virkning i adtfillige Svagheder. Da nu ſaa 

mange Mineralſke Vande i kort Tid ere opfundne, blot * man har begynde 

Sd Saml, I. 3. 566 at 
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at ſoge efter dem, ſaa giver jeg enhver Fornuftig at betenke, hvor —— flere 
der endnu ere nopfundne. Sa, efter de mange udvortes Kiendetegn og Anviis⸗ 

ninger at dømme, ſom her findes i alle Bygdelave, tør jeg forſikre, at intet 

Land fan være rigere derpaa end Forge, - ifær hvad den Nordenfieldſke Deel ans 

gaaer, Hvor vitriolffe Myrer og Jern⸗Moradſer, hvorfra flige Vandkilder have 

Deres Udſpring, uden Tvivl ere almindeligere end andenfteds i Landet; og om 

man end vil fætte, at de fleſte ere lider betydelige, ſaa mage dog iblant ſaa 
mange findes de, der ere af beſte Art. Jeg henſtiller derfor til. alle Kyndiges 
Dom, hvor nyttigt det vilde blive, om alle diſſe fommei Brug paa Landet, 

om Almuen blev oplyſt Derom, og om vore Læger udgave ved offentlig Tryk en 

fort og tydelig Underretning om Maaden ſaavel at prøve ſom at bruge dem paa. 
Mon ſaadant et Skrift ikke ligeſaavel ſkulde fortiene at være i enhver Embeds⸗ 

mands Eie, ſom D. Henflers Anviisning til de vigtigſte Redningsmidler for 
"Dem, ſom pludſelig ere blevne livloſe eller foæve i yderſte Dødsfare, og af Kon⸗ 
gelig Naade er fFiænfet til almindeligt Brug? Maaffee dette ogfaa vil blive 
et værdigt Formaal for den oplyſte Eftertid, om hl end for vor Alder maatte 
ſynes at komme — tidlig. 

g.8. —— 
Var det for gemeen Mand en nyttig Sag, om man kunde PRS diſe 

Bande i almindeligt Brug, da fan vel iffe heller nægtes, at det jo vilde blive: 
en ikke ubetydelig Handelsgreen, i Fald man funde transportere dem til Kieb— 

ſtederne og derved fpare en Deel af de ſtore Pengeſummer, ſom aarlig gaae ud 
af Landet for udenfandffe Bande, iſeer Pyrmonter- og Seltzer-Vand. Jeg 

erindrer og ikke rettere, end at den i fin Tid Patriotiffe Procantzler Pontop- 

pidan i denne Henſigt lovede at ſkaffe dem et auferligt Preæmium, ſom kunde 

give Anflag paa Indenlandſke Mineralffe Vande. Jeg har derfor villet for 
fone, hvad Haab man funde 'giøre fig om noget faadant af de hidindtil ops 
fundne, til hvilken Ende jeg iffe allene har ſendt til det Kongel. Landhuus⸗ 
holdning s Selſkab en tilſtrakkelig Prøve af Fiſkaage-Vandet, men jeg har 
og i ſamme Henſigt med Hrens Kildevand anftillet følgende Forſeg. Jeg 

fyldte 1771 midt om Sommeren tvende Bouteiller deraf, tifproppede og beſeg⸗ 
lede dem vel, og lod dem ſtaae paa et sæ i mit Sammer, Hvor Solen ikke 

. ffinnede, 

silende — 
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ffkinnede. Eſter 14 Dage aabnede jeg den eene og befandt, at Blakſmagen var 
borte, og Lugten raaden, hvorimod jeg og til min Forundring fornam, at det 
med Pulv. Gallar. og Syrup: Viol, holdte fuldfommen faa gode Prøver, 
fom for, om ikke bedre. Den anden Bouteille aabnede jeg efter en Maaned, 

og da var Lugten og Smagen den ſamme; men Couleurene med foranførte 
Species langt ſoagere. Da jeg nøiere eftertænfte Aarſagen, hvoraf den raadne 

Lugt kunde komme, kom jeg under Veir med, at der i hver af Bouteillerne lage 
en fordærvet Prop igiennemdrnkket af Viin, ſom de tilforn havde været fyldte 

mied; jeg tog. derfor en nye og ganffe reen Bouteille, paa ſamme Maade fyldt 
og tilproppet, og lod den ftaae en Maaned. Da jeg uu aabnede den, vat 

 Bmagen:vel doven, men derimod funde aldeles ikke mærfes nogen Raadenhed 
Tenten i Lugt eler Smag. Med Pulv. gallarum gav Bandet nu en ſmuk brands 
guul og med Syrup. Violar. en fvag gronagtig Farve. Ellers fornam jeg 
nu fom tilforn, at en Hoben Luftblærer holdte fig i det overſte af Halſen, og 

+. ht Luften gik ud med en ſterk Suſen og Viben, da Proppen efterhaanden blev 

ooopitroekket. Flere Forføg i den Henſeende har jeg iffe giort, og diſſe faa. vil 
— maaffee endog af mange anſees for overflødige, fiden man veed, at flige Bande, 

ved at holdes tillukte og (Fumples, inden kort Tid tabe deres Kraft, og lade fig 

altſaa iffe med Nytte tranfportere ſom Pyrmonters og Seltzervandene, hvile . 
Hal — dette forud. 

F bu] 

$. 9. 
Lige ſom jeg nu i det foregagende har ſamlet alt, hvad jeg Gar fundet er⸗ 

Ls — fare om diſſe Vande, i Henſeende til deres Natur og væfentlige Beffaffenhed, 

ſaa foreſtiller jeg mig og, at det ikke vil blive Leſeren ubehageligt, at vide no— 
ag get mere om Jorders Beſkaffenhed, ſom de have deres Løb igiennem og Ud— 

— føring af. Jeg har allerede tilforn erindret, ved Beſkrivelſen af Ørens Kilde- 
vand, at hvor det øverfte Lag af Ocher aflader, følger et Lag fort vitrioliſk 

Jord og tilſidſt groo Sand og Leer blandet. Dette giorde jeg mig i Begyn— 

delſen ingen videre Eſtertanke om, men fornam dog fiden, baade at-diffe Af— 

verlinger af Jordlagene ere mere almindelige ved flige Varde, end jeg den Gang 

—…m fænfte, faa og at de fremvife et og andet Gærfyn, ſom fortiener en Naturfor⸗ 
kers Opmerkſomhed. Thi da jeg opkaſtede den Myr eller Myremoſe her paa 
— SE CM (NER MER Wræfte- 
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—— ſom jeg tilforn $. 2. har meldet om, for at ſoeſoge det Ming 
valffe Band, ſamme gav Tegn til (7), fane jeg til min Fornoielſe, at Jord⸗ 
lagenes Ufverling kom noie overeens, . allene med den Forſkiel, at de i Myren 

vare ſtorre eller tylfere, og at man ikke kom til den nederſte faſte Sands eller | 

Grundjord, førend man havde gravet en Favn dybe Den forommeldte forte” | 

vitriolſke Jord udgiorde altſaa et tredobbelt tykkere Lag i Myren, end i Kilden, | 

hvor Marken var tørrere og mindre dyb, Dog dette forbigaaer jeg nu, og vil Å 

kun fornemmelig befÉrive, hvad jeg anmerkede ved ſamme Myrejord og den dere 

under liggende Sand og. Leer. Hovad da Myrejorden angaaer, da fandt jeg 

den ganffe Kulſert og tillige meget myg at føle til, ſaadan ſom den i Alminde⸗ 

lighed er, ſom man: her falder Svarte-Deppel, og bruges til Sveerte paa 
den Maade, fom jeg paa et andet Sted har givet fornøden Underretning om. 

Ikke nok dermed, jeg befandt og, da den hele Vinteren og Vaaren havde væ 
ret udfat for Luften, at den var bleven overdraget med en hvid. .Hinde, fom e£ | 
Riimfroſt, hvilket gav en meget ſkarp og ſammenſnerpende Smag, ſom Vitriol 
eller Alun. Endfſkiont nu dette Minerale i fan lang Tid havde ligger blot for | 
Snee og Regn, og derved ventelig tabt meget, holdt jeg dog Umagen værdt at 

underſege, hvad og hvor meget det vilde give af fig, og fyldte derfor en liden 
Fuſtage deraf, hvilfen jeg ſendte til en god Ven i Kiebenhavn, med Begiering, 

at den af en kyndig maatte paa en chhmiſt Maade blive underſogt. Men dette 
ſkeede dog ikke, — jeg ſiden fik at vide, fordi Vedkommende ei vilde giore fig 

Umage dermed. Jeg beſluttede derfor at prøve den felv, og optog til den Ende 

det Mudder, ſom havde famlet fig i Bunden af den opkaſtede Brønd, bedere: 

fede den vel for Suee og Regn, dog faa, at Luften havde frie Zilgatig' dertil, 
og lod det faaledes ligge Vinteren over, Vaaren og Sommeten efter viifte fig | 

det hvide Salt atter ſom — ovenpaa, men befandtes endnu ganſfe ſmag⸗ 
loſt 

Dette ſkeede ogſag for en år Deel af den Aeiſag, at Ovæget, va ifær Heſtene, ſom 
havde viiſt fig faa begiærlige efrer dette Slags Vand, kunde her faae en nye Brond 
at drikke af, fiden den forrige: var dem betaget ved der Skiul, jeg havde bygt ders 
over. Pigen, fom her paa Gaarden vogter Qvæget, har og forfiffret mig, at alt 
Slags Ovæg angt begiærligere driffer af dette Vand, end noget andet, ventelig før . | 
Saltets Skyld, hvoraf følger, at Qvæger i Norge ofte drikker — Vande, 
og viſer ſig bedre Kiendere deraf end —— 
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løft og faa lidet, at jeg nok fane, intet deraf til Fordeel vilde udkomme. Jeg 
—————— derefter at opkaſte en nye Grøft i famme Myr; men da ſamme 

opkaſtede Jord fiden ikke viiſte noget ſynderligt Tegn til Salt eller. Vitriol, blev 

jeg kied deraf og fod mit Forſet fare. Hertil maae jeg endnu føie nogle faa 

"Anmærkninger i Henſeende til den med Leer blandede Sand, fom fandtes under 
Myrxejorden, og da forefom mig, ſom mærfværdigt, at meget deraf, da det havde 
ligget Vinteren over, var blevet til Steen, endſkiont jeg ikke faae ringeſte Tegn 

dertil, den Tid Myren blev opkaſtet. Af diſſe Steene vare nogle blevne ſteen⸗ 
haarde, men andre endnu faa loſe, at de fmulnede imellem Fingrene, — For 

Reſten vare de alle tynde og flade, og ſammenſatte af tynde Lag eller Fletſer; i 
og af en graa glimrende Farve, Jeg fane nu heri gienfonlige Beviis paa, at 
Steene efter Mineralogiſternes Meening virkelig fan avles og tilvore, og da 

denne Steenart fyntes at have ſtor Lighed med den Svenſke Sielfraatſteen, 
ſom ſaa kaldes, fordi den fortæres af fig ſelv, og her i Landet paa adffillige 

Steder itehes, ſoreſatte jeg mig at forſoge, om jeg kunde uddrage noget Salt 
"eller Salpeter deraf, ſom den efter de Svenffe Mineralogiſters Meening ſkal 
indeholde. Dette fFeede dog iffe førend Aaret efter, da den allerede funde have 
: tabt meget. For Reften var min Omgangsmaade denne, af jeg ſtedte Steenen 

— til&Gand, flog deftilleret Band derpaa, varmede og rørte det vel om, for at fage 
Saltet til at ſmelte. Siden filtrerte jeg det ved lind Varme, for at uddampe, 
og ventede, at en Salthinde vilde fætte fig derpaa, men forgiæves, Imidlertid 
moerkede jeg dog, da Bandet var evaporeret, at den tilbageblevne fine Leer, ſom 

havde ſat ſig paa Bunden, af Mangel paa neiagtig Filtrering, havde en ſalt 
Smag; jeg flog da paa nye lidt Band derpaa, ſiede ſamme af, og fandt, at 
det med Solv⸗Oplosning gav en rød Kugel⸗Lak⸗Farve. Dette viifte nu tydelig 
nok, af der varet Slags Salt deris men af hvad Slags, fan jeg ikke neie bes 
femme. Den fine Leerjord gav intet Tegn til Mergel, og dette er da alt hvad 

* RG nærværende” AD veed derom at fige, . 

— 

* —— - 
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———— 
over i 

Syrenes Forſodelſe, i Beſynderlighed over Soldeter og | 
Saltſyren. 

ved | 

D. Lorenz Crell. 
* 

— — — — 

M Nan fan i meere end en ——— regne Syrenes Forſedelſe med florſie 
Ret under de merkverdigſte Serſyne i Chymien. Hoad for et heftig 

Indtryk paa Tungen. giore ikke for Exempel de mineralffe concentrerte fuure 
Salter! De foragrſage ikke alleneſte den hæsligfte og afſkyeligſte Smag, 
men endog forderve Nerverne i Bund og Grund, og dog foreenede med Biins 
geift, forandre de deres bidende Egenſkab til det fødefte og meeſt velſmagende 

Leegemiddel. Imidlertid fortiene hine Forføg, ikke allene: fra denne Side bes 

tragtede, al Opmerkſomhed, men de ſynes og at tiene til det tydeligfte Beviis, JA 
at vi ved Konften kan omſkabe et Legeme til et andet, eller frembringe Pro: — | 

dufter, da vi af Syre og Viingeiſt, ſom begge ere meget opløfelige i Band, 
berede en fand Olie. Jeg veed vel, at anfeelige og berømte Chymifter ere af 

en imodſat Meening; de paaftaae, at den i Viingeiſten værende Viinolie als 7 
lene bliver ſkilt fra Viingeiftens væfentlige Vand formedelſt Syren, ſom ved 
fin ſtore Concentration træffer Bandet af Viingeiſten til fig, og juſt derfor ved 
fit Slagtſkab til Vandet fætter Olien i en frie Tilſtand (a). Dog med af 7 ) ASSR | — 5311 

" (a) See Beaumé Did, fur PEther å Paris 1751. Macquer Anfangsgruͤnde der Chemie | 
1Th. S. 219. 23. &. 670. Diction. de Chym. Ed. 2. T, 2. p. 88. 
—— inſtit. chem, p. 147. 
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Hoiagtelſe for diffe ftore Mænd, ſom har paaſtaget denne Meening, maae jeg 
reent ud befiende, at jeg iffe fan bifalde deres Theorie, - Man fan føre mange 
Grunde og Forføg an mod ſamme: De meeſt afgiorende af alle ere de, hvile 
man fan hidlede af den Maade at berede Salpeter Naphtha paa, ſom Cen af 
de ſtorſte nu levende Chymiſter Hr. Prof. Blak i Edenborg har fært 08. Han 
ander nemlig meget forfigtig noget Vand paa den rygende Salpetergeiſt, og 

atter med ſelvſamme Forſigtighed Viingeiſt vaa Bandet: Blot ved at denne Blans 
ding ſtaaer ſtille, danner fig Salpeter Naphthen, og ſoommer oven paa. Blev 
ikke her Salpetergeiſten ſorbundet med Bandet, førend den kunde trænge ind i 
Viüingeiſten, eller virke i ſamme? Falder altſaa ikke den gandffe Grund bort, 
hvorfor man forudfætter, at Salpeter⸗Syren ffulde træffe det væfentlige Band 
til fig af Viingeiſten? De forffiellige Naphthers Grundſkilling, og den tydes 

lige Fremlæggelfe af deres Syrer, fom jeg har beſkrevet (c), ſynes og tilſtrak— 
kelig nok at bevife, at Syrene er en væfentlig Beſtanddeel af Naphtherne. 
1. Om man og iffe vil nægte de ældre Chymifter al Kundffab om Syre⸗ 

nes inderlige Foreening med Biingeiften, faa er det døg tilforladeligt, at man 

forſt i dette Aarhundrede egentlig har lært at kiende den rigtige Beredelſe af de 
forſkiellige there og Naphther⸗Arter. Froben beffrev 1730. den 'førfte 

Art af ſamme med Bitriolſyren (4). Herpaa fulgte Salpeternaphthens Til: 
lavelſe ved Blaͤnding, ſom, naar man undtager dens Anmeldelſe hos Kunkel 

(kleine Schriften S.167.) du Hamel 1740. forf beffrev (e), og Henkel 
tillige medBouges () 4ærte og at berede den” vet Deſtillationen. Den 
i — van⸗ 

) See Chem. Journal T6. 1. 6.50. Hr. L. MA. Fiſcher Abhandlung in den neuen Schrit⸗ 
LE ten Der Churf. Bayer: Akad. B. 1. 9.391. M. Entdeck. in der Chemie 

SES, Gr 51 . 
(€) See Chem Journal Th. 2. S. 62. —— 
)Iblon he, fom har giort fig meeſt fortient ved at lave denne Naphtha henhorer Hr. 

SÅ Begumé (3, a. O.) Cadel (Sammiung aus Rogier Beob. B. 1. S. 304, faa og 

Mem de Par A. 1774.) (im Chem. Journal. Th. 4: S. 160.) og Hr. D. Dehne 

Chem. Journ. Ih. 3. S. 108: 

€e) Den beſte Tillavelſes Maade lærte 0% Sebsftiani (Dif de Nitro & modo naphtha 

— parandi Erf. 1746.) Navier (Mem. de l'Acad. de Par, A. 1742. Beaume und 

"Hr. D. Dehne (Chem. Journ. Th. 1. S. 44.) 

i C5) &. hans D. de Naphtha Nitri etiam per ignem elaboranda Erf. 1761. Bouges 

er in Sammſ. aus Rogier Beeb · D. 2. 6.352. 

r ”S 
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vanſkeligſte Tillavelſe af Naphtha har været den af Saltſyte med Viingeiſt. 
Hr. Maho (g) paaftaaer aldeles at have giort Naphtha af meget ſterk 
Galtfyre og Alkohol; men dette Arbeide? er ikke uden Vanſkelighed, og Hr. 

Beaumé viifte næften fun ved fine Forſog Mueligheden deraf. Lettere frem⸗ 

bringes Naphthen ved meget concentrerte metalliſfſe Opløsninger i Saltſyre. 
Sebaftiani betiente fig dertil af Spidsglas Smør: men ſom har den Feil, 
at Spidsglaſſets Deele et lader fig igten -gandffe udffille, og Courten- 
vaux (), eller meget meere for ham Hr. Muhlenftedt (2) betiente fig af 
den rygende Libavs Geiſt; denne Salt-Naphtha beholder ofte en. ſnerpende 
Smag, fom foranlediger den Mistanke, at der undertiden bliver noget Tin 

i famme. Hr. von Bormes (A) betiente fig af et ikke faa fordægtig Metal, 
han opløfte Zinkblomſter i Saltfyre, og afdeſtillerede Vædffen til den fierde . —4 

Deel, fatte den halve Deel Vüngeiſt, mod Syren at regue, denn lod den 
otte Dage digerere og derpaa deſtillerte ſamme. 

Frembringelſen af Saltnaphthen, ſom en konſtig Olie bade ike blot 
allene fin Vanſkelighed, men og ſelv Saltſyrens fædvanlige Forſodelſe, for at 

frembringe en Geiſt, ſom ligner den forfødede Salpetergeiſt og Hofmanns 
ſmerteſtillende Draaber, fFeede ikke fuldfommen: Toertimod naar man og toeg 
8 Deele Biingeiſt til en Deel af Syren; fan blev dog den Vedſte meget 
merfelig fuur, ſom man erholdt paa den fædvanlige Vey ved Deſtillationen. 

Dette bragte Gmelin (/), efter at han havde overveyet de Forføg, form han 
hidindtil forgieves havde giort, paa den findrige Methode, at gyde Viingeiſt Å 
paa Kiekkenſaltet, og efterhaanden hertil at dryppe Vitriololie, for at foreene 
den herved uddrevne Saltſyre, concentreret og Form af Dampe med Viins 
geiſten. Ved Deſtillationen bekom man en meget behagelig Vædffe; denne 

bleendet paa nye med nogen Viingeiſt, og over Biinfteenfalt afdeſtillert, gav 4 | 
en Geiſt, ſom var ſlet ikke fur, havde en meget vederquegende Sugt, dog 

vara 

— (2) Analect. circa aeaut — Salis ejusque Naphth. Argent. 1772. 
(6) Mem. preſent. T. V. | 

(i) 5. År. Prof. Kram ehficin Ankuͤndigung in anne Beytrågen im den amt. 
264. Nachr. aug dem Reiche der Gelehr mkeit, A ig t. 

Ck) Mem preſent. * VI. en ht ſa 773 S 33. 9 

(7) See Chen. Journ. Th. 4: 8. 12. 
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var den —— med noget af Flofimanks ſmerteſtillende Geiſt. Ligeſom 
en lykkelig Tanke opvælfer den anden, faa foranledigede og År. Profeſſors 
Gmelins Methode, at en meget duelig Chymiſt He, Weftrumb' i Hameln 
forbande en anden dermed 3. han føgte at befrie Saltſyren fra fir eget Breen⸗ 
fare, ſom maaſkee forhindrer den neiere Foreening med Viingeiſten; has 
blandede derfor efter Scheeles Anleedning (744). tvende Lod pulverifere Bruun⸗ 

ſteen med 4.Lod reent Galt, og overged dette med en langſom berede Blanding 
af 6 Lod Vüngeiſt og 2 Lod Engel Vitriololie: Heraf gik ved en gandſke 
lind Ild 4 Lod over af en meget behagelig lugtende Bædffe., fom for endnu 
at giere den bedre, blev gydet tilbage paa Levningen. Eſterat 4 Lod af en 
"meget behageligere Vædffe var afdraget, fulgte et Lod ſom gif over i feede 

Striber, efter. Denne forfødede Saltſyre havde intet af Lugten, ſom til: 
kommer den Hofmanniffe ſmerteſtillende Geiſt: men lignede meer i Lugten den 
forſedede Salpeterſyre; den lugtede allene bedre, og havde endnu mindre 
Spoer af nogen Syre i fig. Ged man Band til ſamme, blev den melkagtig, 
og der falde en meget tung og lyſegron Olie til Bunds; et meget merfværdig 

Særfon 5 Olien var meget behagelig, aromatiſk, og havde nogen Lighed i 
Smagen med Nellife Olien. Levningen ſmagde ſom Luudſalt, dog ſyrlig, 

Augtede ſom Saltgeiſt „og Bruunſteenen var gandſke hvid. Jeg fandt alt 
det hos Produkterne, ſom Hr. Weftrumb havde tilſendt mig; Imidlertid 

var dette Særfon mig alt for merkveerdig, at jeg ikke (Fulde have overbeviiſt 
"mig om dets Rigtighed ved egen Erfaring : : og jeg fandt virfelig Felgen, fom 
den var angivet. 

Den eenefte Ubiehed, ſom kunde forbindre at indſore denne lette, ei 
koſibare og InÉfelige Maade i Apothekerne, var, om Tilfætningen af Bruun⸗ 

ſteenen iffe havde givet den forſodede Geift noget fFadeligt , en Underføgelfe , 
bvortil iffe allene min egen Drift, men ogſaa Hr. Weftrumbs Ønffe ops 

a —— mig; ——— —— ſyntes det, at vere klart, at 

OM Tilſet⸗ 

Neueſte Enidedumg. in der Chemie, Ti. 1. S. 130. 

Nye Sem, H.B, 
Yii 



426 Fr. Om Syrenes Forfodelfe. 

— ikke kunde have foraarfaget noget ſkadeligt; vi kiende den nu ale 
noiere ved de beremte Svenſke Chymiſters, Hr. Ridder Bergmans Hr. 

Scheeles, og nu for nyelig ved Hr. Ilſenaus i Clausthal deres Underſo⸗ 
gelſer. J Folge af den fidfte indbefatter dette Mineral: fornemmelig Bitters 

ſalt⸗Jord, et ſtaalfarvig Halvmetal, Kaaber, et Spor af Jern, noget bræns 
Bart og Luftſyre. Luftſyren vilde faa lidet være fFadelig i Mengningen, ſom 
det Brenbare: men dette ſidſte bliver i Steden for at afffille fig, endnu for 

meeret ved meere Brenbort, ſom kommer til, hvilfet: den hvide Farve i 

Levningen viiſer; Bitterſalt Jorden er faa ildfaſt, at den ſelv lader Syren 
fare, fom har været forbunden med den, og bliver reen tilbage. — Kaaberet 
er vel i fig felv fEadelig, men ligeledes faa ildfaſt, at Syren ligefom ved 
eryſtalliſeret Spanføgrøn gaaer reen over; det ſelvſamme gielder og om Jer⸗ 
net; Forbindelſen med Salmiak undtagen: men Jernet felv, om det og 
blev foreenet med Geiſten, vilde iffe være fradelig ; der egentlige ftaalfarvige 
Halvmetal er ligeledes faa ildfaft , at dets Kalk, nok faa ofte ſmeltet med 
Gjlasfætninger, dog beholder den Egenſkab at farve hiine red, 

Gaa flor og denne, ja faft til Vished ſtigende Sandſynlighed er, ag J 
" intet af Bruunſteenens Beſtanddeele er gaaet over i Deſtillationen med den 

forfodede Saltgeiſt, ſom funde forhindre den. at være et filter Legemiddel: 
faa er dog Sundheden af en for hei Verdie, og Slutningerne af de theoretie 
ffe Grnndfætninger alt for flibrige, at man ikke fulde vælge —— til den 
afgierende Skilsdommer. Jeg anſtillede derfor følgende Forſeg. 

Jeg deſtillerte i en nye og reen Retorte 4 Unzer forføder Saltgeiſt ved 
fvag Lampe Ild; Da intet meere gif over, fandt jeg Retorten gandffe ter, 
og uden al Levning , hvilket ikke ſaaledes forholder fig med Produktet af Li⸗ 
bavs Geiſten, begge Slags af den forſodede Saltgeiſt forholdt fig fulbfommen 
paa ſamme Maade ſom i de ovrige Forſeg. 

Til en Unze af vores Saltgeiſt lod jeg denppe efterhaanden en ANE — 
oploſt Biinfteenfalt , men der fulgde flet ingen Bundſtyrtning; 3. jeg fod denne 

Blanding digerere i tvende — men — kunde og ingen Been merkes. 
Omend⸗ 
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Omendfriont det nu ſyntes afgiort, at ikke noget fremmed Legeme kunde være 
oploſt i Saltgeiſten, fan anftillede jeg dog endnu nogle Forføg, hvorved begge 
de metalliffe Legemer, ſom ført nogenledes kunde formodes i Blandingen, 
— Kaaber og Jern kunde viſe fig, 

Jeg blandede efterhaanden en Unze vandagtig Salmiak Geiſt med en 
Unge forſodet Saltgeiſt, og da ingen Forandring fulgte derpaa , digererte jeg 
"ligeledes Blandingen nogle Dages men her fulgte og hverken Bundfald 
eller Forandring af Farven, Thi Salmiafgeiften kunde her giore dobbelt 
Tieneſte forf (om Alkaliſt Salt, hvormed Syren heller foreener fig end med 
ethvert Metals faa og for det andet , ved det at dette Salt ſadvanligen er i 
Cum: til at forraade det mindſte Spoer af Kuabee, 

> For at opdage Jernet, ſom giver fig faa let tilkiende ved den forans 
drede Farve ſormedelſt en Infuſi ion af. ſammenſnerpende Plante-Deele, 

blandede jeg en Jnfufon af Galdæbler med den forfødede Saltgeiſt, men 
derpaa fulgte iffe nogen ſaadan Forandring i Farven, For at bevife at 
denne: Infuſion maatte virkelig have tilkiendegivet noget oploſt Jern i vores 
Saltſyre om den bavde været der: faa kom jeg 2 Gran Blodſteen i den 

» forfødede Geiſt, og fatte den tolv Timer i Varmen, men desuagtet laae 
endnu næften halv Parten uopleſt paa Bunden ; dog ſaaſnart ſom jeg (od 
falde nogle Draaber af derne over Blodſteenen ſtagende Saltſyre i Galdable⸗ 

Vandet, ſaa viiſte ſig ſtrax den fædvanlige Forandring af Farven. 

Af denne reene forſedede Saltgeiſt kunde man altſaa vente den ſelv⸗ 
ſamme medicinffe Virkning, ja en bedre end af den ſedvanlige, de Deele— 
en her eve ſaa inderligen foreenede med hinanden ; imidlertid giordte jeg dog 

et Forſog ført paa mig felv ; jeg tog 20 til 60 Draaber af denne Saltgeiſt, 
og fornam ſelvſamme Virkning, ſom om jeg havde nydt ligefaa meget af den 
 forfødede Salpetergeiſt. | 

Jeg kunde nu da med aft dkomnere Vished anordne denne forfedede ås 

— for de Syge, og Jeg fandt at den giorde meget god Tienefte under 
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de ſelvſamme Omſtendigheder, hvor man cie have ven den forfodede 
Salpetergeiſt 72) . 

| Denne Tillabelſes Maade af den forfødede Saltgeiſt, ſom ikke allene 
er lettere og bedre Kieb, men endog Geiſten ſelv bedre, gav mig Lyſt til ag 

<forføge , om man paa ſamme Maade maaffee kunde fuldkommen forføde Sal⸗ 
petergeiſten; mit Øievieed derved var endnu at underføge , om Bruunſtee⸗ 
nen iffe funde fledfe have en egen Virknings-Maade pan Viingeiften eller 
Syren, og derved altid frembringe en tung kunſtig Olie: Thi jeg befom og 
en tung Olie paa følgende Maade : Jeg blandede nemlig denne Bruunſteen 
med Viinſteenſalt, ſom var mættet med deftilleret Citronſyre, god en Blans 

Ding af Vitriol⸗Olie og Biingeift over denne Mengning, og deftillerte ſam⸗ 
me 5 hvorved jeg befom en god forfødet Citrongeiſt. Naar man ged Band 
til den forſedede Cirrongeiſt, bundſtyrtede fig nogen tung Olie. Jeg fore⸗ 

tog endnu følgende Forføg for videre at beftemme de to ovenmeldte Hie⸗ 
merker. 

Jeg blandede 4 Lod af den beſte — Solpeter med tvende Lod pul⸗ 
veriſert Bruunſteen, bragte det i en Retorte, og overgod det med 6 Lod 
Viingeiſt og 2 Lod engelff Vitriololie, ſom var mænget med behørig For⸗ 

ſigtighed. Bed at ſlaae denne ſidſte Mangning paa Salpeteren og Bruuns 
ſteenen, opkom ingen Hede, men de foreenede fig uden at give noget ſynligt 

Kiendetegn, at de virfede paa hinanden. Jeg begyndte Deſtillationen med 

en lind Grad Ild, eg den gandſke for ſi fi g uden nogen Gvolning, 
Seks eller 

fa) Sad den funge på ——— Olie anbelanger ; faa har jeg ikke dermed giort me: 
dicinſte Korſog men nogle Chymiſte; den bede Viiugeiſt oploſte tvende Deele 
Olie, Maar man god Band dertil, blev Blandingen melkagtig, on Olien 
ſank igien under, Fire Deefe Saltgeiſt løfte en Deel Olie op, fom hverken 
Cand, eller Vünſteen kunde ſtille derfra igien, — Biinfteenolien, giorde Blan⸗ 
dingen melkagtig og ved Overvægt af Alkali fandt man en Bundſetning ſom 
var ſebeagtig. Fire Deele Salmiakgeiſt funde ikke opføfe een Deel Olie. Van: 
ber giorde iffe Oplgsningen uklar, men dette giorde Saltgeiſten. 
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eller andet Kiendetegn at elaftiffe Dampe udviklede ſig. Forlaget blev 
forandret, da en Unge var gaaet over 3 den bekomne Bædffe lugtede fom den 
beſte forſodede Salpetergeiſt: Smagen var endnu meere behagelig , aromas 
tik, og uden al Syre; naar man ged 2 Deele Band til ſamme, ſkillede 
fig en Scrupel af en guul Naphta derfra, ſom ſoommede oven paa og havde 
en faa deylig, reen og kiolende Smag, fom jeg iffe endnu har fundet hos 
nogen Naphtha. Den derpaa følgende Unge havde ſamme Egenſkab, ſom 
"Den førfte, og gav lige fan meget Naptha. Da jeg fortfatte Deſtillationen, 
indtil Levningen var gandffe tør og hvid, fandt jeg endnu i Forlagen 1 Lod 
ga Qventin af en Vedſke, ſom fmagede endnu meere aromatifÉ , men gav 
"bog iffe meere Naphtha, end de forrige Portioner. Denne Adffilling er 
meget merfværdig , da ingen Naphtha lader. fig adffille ved Vand af den 
ſedvanlige forfødede Salpetergeiſt. Vadſken, hvorfra Naphthen var File 
Tet, ſmagde vel aldeles ikke fuur 3 imidlertid ſorſogte jeg dog, om der iffe 

endnu kunde fFilles nogen Naphtha derfra: ved Tilfættelfe af Viinſteenſalt. 
Dette Salt foraarfagede nogen Opbruſen, og jeg fatte faa længe til af ſam⸗ 
me, indtil denne Opbrusning ve op; men der viifte fig ingen Napbtha 
— 

Begge Maader , at forføde Salte og Salpeter: Syre pan, har uneg— 
telig ſtore Fortrin for den almindelige Omgangss Maade. — Den indvortes 
Godhed af diffe forſedede Geiſter overgager merfelig de Geiſters Godhed, 
fom laves paa den bekiendte Maade. Paa denne nye Maade ſtaae Deelene 
i en noiere Forbindelfe med hinanden 3 der findes mindre Syre, en krafti— 
gere og mere aromatiſf Smag. Denne Tifllavelfes: Maade har og des— 
ſoruden det Forfrin, at den er bequemmere, fortere og bedre Kieb. Hvad 
De tvende ſerſte Omftændigheder angager, er det tydelig af fig ſelv; thi ellers 

maatte man ſorſt berede den rygende Galt: og Salpetergeift 5 et Arbeide, 
ſom er moifommelig nof , og hvor den befte Deel befværlig holdes tilbage , 

da Dampene trænge igiennem Tilkliningen. Ci at tale om, at Dampene 
ſelv ere fFadelige for Sundheden; Men havde man nu og beredet fig diffe 

Bree med Moiſommielighed „ſaa maatte man førft pan en beherig Maade 

a Yi 3 blande 
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blande dem med Viingeiſten, og paa nye deſtillere Blandingen. Her der⸗ 
imod behøver man fun cen Deſtillation, ſom ikke udfordrer megen Opmerk⸗ 
ſomhed,, og undgager de befværlige Dampes Tab. Bedre Kieb er denne | 

Omgangs-Maade, da man enten (Fal kiobe den dyre rygende — 
eller maae berede den med Tab paa Tid eller Kul. 

Jeg vil ingenlunde anbefale denne Maade, at giore Salpeternobh⸗ 
then af vores forſodede Salpetergeiſt, ſom den ber ffulde være beſt Kieb, 
omendffiont den Tillavelſes Maade maaffee kunde være den befte af alle, 
Man fkulde neften troe, at den: forbenævnte Blafiffe Maade , at giore 
Salpeternaphtha paa, (Fulde være den, ſom er letteſt og” giver meeſt; 
men jeg vil endnu anføre en nyere Tillavelfes- Maade, ſom ſynes af (ove meere 

og endnu ei er offentlig bekiendt. Man afvener 24 Lod af den færge Viin⸗ 
geiſt i en rund Flaſfe (om folder 5 til 6 Pund, og i et andet mindre Glas 
18 Lod rygende Salpetergeiſt: man fætter dem begge 2 til 3 Timer i Snee, 

og lader dem ret blive igiennemkolde. Herpaa gyder man paa eengang den 

giennemkolde Salpetergeiſt til Viingeiſten, propper Flaffen tær og meget 
haart til med en god Kork, ſom man endnu hellere maae binde gandffe 

faſt. Der yttrer fig ftrar et Praſſeln paa Bunden i Flaſfken, men man 
fornemmer iffe nogen merfelig Varme. Man ryfter det imellem hinanden, 
og fætter det endnu en Time i Sneen, Derpaa buinger man det paa et 
noget varmere Sted, og tilſidſt et varme Kammer; da! finder man om 
Morgenen Naphthen fraſfilt. Derfom man fader SPtængningen ſtaage i 
Kulden, ſaa kan det vel vare 2 til 3 Dage, førend den fraſkiller ſg. Man i: 
gyder da Naphthen med den evrige Geift i en liden Retort, ſlager 4 Lod 
Deftilleret Vand i Forlagen, og overdeſtillerer Naphthen ved find I: 
Heraf faaer man fædvanlig 18 od og undertiden noget mieere af en mild 
Napfrha , fom er ſtrageguul. Til Levningen fan man flaae & Lod af den 
befte Vingeiſt, og gyde ligeſaa meget Vand til fom forrige Gang, da faner 
man 3 til 4 Lod Mapbtha , ſom iffe ev guul, men feer gandffe hvid ud. 

Paa denne Maade befommer man af 30 Lod Viingeiſt og 18 Lod Salpe⸗ $ 
tergeiſ 21 til 22 Lod Naphtha, mr er af — og finefte Slags, frie fra 

FL" 
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al Syre: —— taber mindre ved Deſtilleringen * ved at forſede den 
med Vünſteenſaltet. Levningen deraf er noget ſyrlig. Af det i Forlaget 
foreflagne Band erholdes ved nye Afdeftillering 5 Lod god forſedet Salpeter- 

geiſt ; fattes Sneen betiener man fig af Band blandet med Salmiak, Salpes 
ter og dodike til — 

Gaa fimpet Com denne SBebandlings: Maade ſhnes ſom Dog udfordrer 
en — og erfaren Mand, fan gives der endnu en meere ſimpel Maade: 
Man blander efterhaanden * Exempel 4 Lod af den beſte Viingeiſt med 2 
Lod Vitriololie, og gyder da denne Blanding paa 6 Lod renſet Salpeter. 
— * Salpeterens Mangning med Blandingen af Viingeiften og Vitriololien 
følger ingen Varme , ingen røde Dampe og ikke heller nogen ſynlig Ges 
vegelſe: men ſaaſnart man fætter Retorten fun et Qvarteers Tid paa en 
maadelig- varm: Kakkelovyn: fan er den inderlige Bevagelſe ſteget til en 
meget merkelig Opbrusning s da gior man beſt, at tage Retorten bore af 
Ovnen. Man har derved den Fornoielſe at ſee en Deel Naphtha uden 
Heede at gane over i Forlaget ved den indvortes opvofte Bevagelſe. Har 
denne Bevægelfe lagt fig, fan bringer man Retorten igien i en Varme, 

ſom efterhaanden giores frærfere. aa denne Maade befommer mar; 
omtrent 13 Lod guul Naphtha, fom ſoommer oven paa, og noget over 

2 Lod forføder Salpetergeiſt. Imidlertid er dog denne følgende Methode 
den fimpelfte af alle og ſynes iffe at taale Megen meere Simplification. 

Man bringer 6 Lod renſet tør og ———— Salpeter i en Netor- 
fe, fom er giort varm og gyder derpaa 3 Lod ſtark Vitriololie igiennem 'et 
langt Rer ſom rekker ned til Retortens Bug 5 man ligger frar et temme- 
lig fort Forlag for, hvori der er fylde 4 Lod af den befte Biingeift, og 
tilkliner ſamme. Man giver i Beunndelfen en meget lind Ild, og da 

"forandre De rode Dampe fig ſnart til Draaber, ſom følge langfomt paa Gin 

"anden og opvæffer bvergang et temmelig ſterk Praslen, naar de falde i Viin— 
geiſten. Dampene tilbageholdes uden megen Meie ved Leer Kliningen, 
fordi den foreſlagne Vadffe opfanger Dampene. Ilden giores Tid efter 
BR: anden 
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anden ſterkere, og man bemerker et meer eller mindre Praslen under den 
ſtorſte TW af Arbeidet. Tilſidſt fan "man give den ſterkſte IId, ſom 
udfordres til Salpeter-Syrens Deſtillering. At Arbeidet er letteſt om 
Vinteren, naar Recipienten ev lagt i Vand og ſaaledes beſfiermet for 

at blive feed, forftaaer fig af fig felv, uden jeg har nødig at erindre 
det, Efter at Arbeidet er forbi, finder man i Forlaget omtrent 3 Lod 
Naphtha, ſom fvommer. oven paa; man kan enten ved Stille: Tragten 
ſtrax fraſkille ſamme Naphtha, ſom Herefter Can forſodes ved Viinſteen⸗ 
Salt, og fager man af hiin Leonings Deſtillation endnu forſodet Gal: 
petergeift : eller man fan forføde Naphtheu, ſom oven for er melde, ved 

not engang at deſtillere det gandſre Product. 

Denne: Tillabelſes » Maade, fom jeg har — at giore * ſim⸗ 
pel og faa godt Kiob ſom muelig, overlader jeg gierne til meere ind⸗ 
ſigtsfulde Chymiſters Omdømme, hoorvidt den fortiener Fortrin * de 
— brugelige — Maader, at tilvirke eee paa. 

— 



forrude 9 m Beder 
* Biedtog fir o åt — — om vore Tiders Danſke Bon⸗ 

de, det er den, der ſidder paa Faſte Gaard og Jord, hår Pres 
ſumtion om Friehed for fig, eller imod fig? og i Folge deraf, 
mom han anderledes, end ſom Ledings og Landværnsmand, ſamt 
anderledes, end blot i Forpligt mod Almeensvæfenet, og. "dettes 
4 nl dÅ Kongen, , Fan agtes at — være ſtavnbunden? 

— ved 

Hi Rothe. 

Svo der er —— bekiendt med den — Tids Lovgivning, veed, 

hvor ofte dn Forlegenhed overkommer os, at vi ei beſtemt kunne for— 

—* eet og andet Ord, hvorved Ciafferne af Statens enkelte Meyneſker og 
diſſe enfelte Mennetbers borgerlige Vilkaar: jeg meener, deres ftørre eller min⸗ 
dre Friehed, famt Bærdighed, antydes, Dette fan leede til mangen betydelig 

Feiltagelſe; thi naar man i Tanken blander Perfonerne af adſkillige Claffer 

med hinonden , hvor let fan da en hoiere Claſſes Haderlighed og Gyldighed 
lide ved det, at Lemmerne af ſamme regnes lige med Lemmerne af en anden - 
Claſſe, hvis Rang i Staten har. været mindre, og hvis Rang ved et og andet 
Lovſtykke forfyndes os af have været mindre 2 

rn: Saadanne Feiltagelſer ere i fær betydelige for os Nordiſke, og. for de andre 

Curopæer, blandt hvilke den lovgivende Magt var fordum hos det egentlige Folfs 

kiende vi ikke, hvorledes Menneffene. der i de Lande vare fatte i Rang og i 

" Gyldighed, da fade vi ei dennem tydeligen i Syne, hvilfe egentligen havde 
Deel i Staatsfinrelfen , og da forfeile vi den rigtige beſtemte Idee om Con⸗ 

ſtitutionen og RNegierings- Maaden. Det kan (Fee, at Menneſker, hvilfe 

ye Saml LB KEE ; Lovene 
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Lovene tillegge een og anden i vis Grad vanrrende Forpligt, fættes ved Siden 
af dennem, der deelede Magt med Regenten; men da, hvor let kunne de vinde 
Seyer, hvilfe føge at foreftille den gamle Nordiſke Statsſtyrelſes Maade ſom 
et Vrimlen, i hvilket ringe Menneſker, og de, hoilke vi i vore Dages Sprog 
faft regne til Pebel, kunde fane Overhaand, og-ofte , fordi de vare de flefte, 
havde Overhaand; men o den falffe Foreftilling! og gid den fun ikke ſtundom 
liſtigen giordes, paa det andre (Fulde troe , at Odelsmands Tid var uhæderlis 

gere og uhældigere , end Lehnsregierings Tid, og at man faa i Følge deraf 
ffulde troe, det gif vel til, da Folfets de egentlige Repreſentanter, jeg mees 

ner , de frie Jordeiere og Odelsmænd, efterhaanden tabte deres ——— 

og tilſidſt aldeeles maatte taale ſig Foeden ſatt paa Hals. 

Tydſkland har havt Gfribentere ; hvilfe paa Folke Haderens — 
have vildet hoyne Feudal Indretningens og Adels Syſtemets re; Men der 
trænger nu Sandhed hardt frem, ſiden man ſkriver Hiſtorie med philoſophiſf 

Geiſt, ſom Schmidt og fleere der gior, ſamt fiden man faa kyndigen og med 

faa frie Siel begrunder de gamle Tiders politiffe Beſkaffenheder, ſom Moſer 
det gier, Saa lærer man nu, hvo die Wehren: hvo die Hehrmaͤnner 
vare , og dermed vinder Folfefrieheds Tiden Wre: Stuart i Engelland og 
de Svenſkes Lagerbrink have ſtridt for Odelffabs Tidens JICre, og de ere 

kraftige Mænd i den Striid ; hos os derimod kunne Talerne endnu ſtundoem 
ilyde, fom var Odelsret til Friehed aldeel:s tabt for vor Bondeſtand: følges 

ligen, st hvo der er nu, det Landboe og Bryde var før, han har Prefumtion 7 
sm Friehed imod ſig; men naar faa dette galdt fom Sandhed , og Landets 
Dommere antoege det ſom Lovprincip, da hvilfen Yder, den vi maatte giere 

os om Almeens Folket, og hvor maatte vi iffe med fraurig Haables hed om 
Bondeftands Fremgang mod Hæld, Hæder og Gavnlighed for Fædrelandet, 
fee vore Brødre, de ærlige Pfovmænd i Hine! Sa hvis den omtalte ufiers 

lige Sætning galdt, faa blev det begribeligt , at en Tiid havde været," 
da Konge og ſtore Jorddrotter afgiorde Bondens borgerlige Skiebne danne 
Hadfpurgt, ſamt åt det da blev holdt for Ret, at hvo der vilde unde dem af Den 

uſſe ufrie Flok Grød, han kunde une dem paa hype med bLivegenſkabets 4 

— kk 
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Slaget: dette Magi: dette Baand, denne — denne ald id Mennefes Rote 
tigheds Affauelfe, uden hvilfen ubeftemt Tieneſte eller Hoberie paa ingen Maade 
fan tænkes ſom antagelig: til Varighed. Saadanne Feiltagelſer (Fulde vel und— 

gages, naar man Paffede fig 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 adffillige Tiders Love, og hvorledes Agerdyrker— 
ſtanden aldrig blev. foragtet af Lovene, endog naar den meeſt maatte. føle fig at 

være dybeligen nedtryft ved vandhaldigen indført og paa Mriftofretiffhed grundet 

Brug. Agtedes dette, da fulde man baade rigtigen ſelo indſee, og rigtigen 
kunne underrette andre om Maaden, paa hvilken Folket tabte Frieged og Gyl⸗ 
dighed: ſaaledes tabte den, ag ved Raadflagning om Statens Tarv ei tænftes 
paa HG) og ei paa nogen egentlig R eprefentant for Folket. 

Jeg ti [ftaaer, at ved diſſe forudfendte Anmarkninger figtes til at vinde 

nogen Opmerkſo mhed paa det, der i denne min korte Afhandling ſkal ſiges om 
Binydningen af Ordet Bryde, og om de i vore Love mødende Bryders bor⸗ 
gerlige Vilkaar. Det er ikke en blot philologiſſ Underſoe gelſe, hvilken jeg her 

fremlegger for det heivcerdige Selſtkab; tvertimod, efterfom 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 kiende: forſt, at der vare frie Menneſker i Staten, hvilfe, uag— 
tet deres Friehed, ei toege Deel i Statsforvaltningen: derneſt, at ingen, fordi 
han ei beſad egen Jord, men boede paa andres, var lovligen ufrie eller livs 
egen. Den ſorſte Slutning kan leede til at — et lyſt og hædrende Begreeb 
om Odelſkabs eller Bonde Tidens Conſtitution: den anden kan leede til Over— 
beviisning om, at ikke vor Agerdyrkerſtand, omendffiønt den vel for ſtor Deel 
nedſtammer fra Landboe og Feftere, er født til Livegenffab, eller har faaet fig 

Livegenſkabs Toingſelen paalagt fra fan lang Tid af, og ved en ſaadan i Con: 

ſtitutionen voedfæftet Lovgivning, at det kunde fynes, og med nogen Rimelig⸗ 

hed ſiges, at andre i Staten havde faaet Preſkriptions-Ret og lovlig Hævd 

> gg denne éi egen. Jord beboende Stands Friehed. 

Oſterſen ſiger: At efterdi Bryder ei ere nu i gemeene Brug, 
— i ———— Roe, faa se ufornodent om dem at handle eller 

KER 2 trette 
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trette (a). Dette bliver Sandhed, for ſaavidt Underſogelſen og Tretten fun 
angik Lovenes Anvendelſe i de nu henlobende Tider, og deres Anbringelſe 
i virkelige proceſſualſke Sogsmaal; men andet er, at behandle Sagen med 
den Henſigt, hvilken jeg allerede har angiven, og hvilfen er den, at jeg ved 
Kundſkab om de forfFiellige Borgerclaſſers Kaar og Rettigheder vilde finde 
Conſtitutionens Vaſen og rette Form i ſamt Folkealmuens Rettighed. 

Koeſod Anker ſiger: At det Sporsmaol, til hoilket Slags 
Bønder Bryde ſtal henfores, ikke allene i vore Tider, men endog for 
fang Tid fiden har været vanſteligt af opløfe (5). " Jan, ſom en grunde 

yndig Lærere, giver os i denne Fald, ſom i mange andre, de gavnligſte 

Oolysninger og Hielpemidler, ved dem man fattes i Stand til af Oldtidens 

Love. at drage Slutninger, der vie Conſtitutionens Natur og Menneſkenes 
forſkiellige borgerlige Vilkaar. Ingen erkiender med flørre Agtelſe end jeg 

Vardien af denne benævnte Læreres Arbeider: og her i ſer ſkaͤffer der mig 

megen Tilfredshed, at Mandens Meeninger, for ſaavidt angager det væfentlige 

i Sagen, harmonere med min: af den anftillede Underſoelſe dragne Slut⸗ 

ninger: ja dette betrygger mig, ſaavel ſom det, at Hertsholm er mig 

med: han, den eeneſte Skribent, der i Sammenhæng og pia ſyſte matiſt 

SMaade har handler om Bondeſtandens Rettigheder, for ſaavidt de kiendes | D 

vore gamle Lope. Men om jeg da viiger af fra diſſe Mænd i en og anden” 

Biepunkt, det fan ei opvæffe nogens Misnoie: havde jeg intet andet og intet. 
meere at fige end hine Mænd, ou ſkulde jeg da hdi — og igientage hvad 

de have ſagt? 

ære Biybie, Bryde, reffer langt op Sagde, og dets Brug DM 
tilat betegne et viſt Slags af Statens Menneffer har varet ved indtil Tider,” NR 

hvilke ere 08 nær, rå Beam te retnet ove hilre det (c): ligefan i den gamle "ØB 

: enge ORM 

Ce) Gloſſ. Ord: i Byte: 

(6) Lov; Hi. I. Del Sid. 514. 

ic) Hagen RR Guhlet. Lov. Manhelge Bale, Eop KE Hagen —9 Ses 4 

ſtet. £ov, 13 — Cap. 21 : | 



Oſtgothe -Lov (d) : ligeſaa i Veſtgothe⸗Loven (e): i Skaane Loven ( F): i Iyd⸗ 
fre Lov: i Siellandſke, og ſaaledes fan man ſige, at det findes i hver og een 
af Lovene; fiden møder det i vor Friderik I. Forordninger( 2). Ja end i 
en Liigtåle over Laſſen, holden 1624. findes det ; (A) men ved en (an ved: - 
varende Brug bliver Ordet vigtigt, og naar man ſaaledes meder det” beftan: 
Digen, da kan det vel være fornødent at opleede dets rette Betydning; i 
Denne Fald yder jeg her hvad jeg formaaer, dog viffeligen følende hvor forlegen 
man fan gieres derved, at Ordets Bemerkelſe den lange Tid igiennem har maat⸗ 
tet undergaae og hav undergaaet adffillige Forandringer: ſaaledes, at der tales 
om Bryde, Fælligs: Gryde, Frie⸗Bryde, Selveyer-Bryde, og andre flere. 
Naar man har hørt mig til Ende da vil der gielde, om jeg har beviiſt, at det 
væfentlige af Ideen er, at Bryden var paa een eller anden Maade til Deels 
med Bonden, og at han, for faavidt angaaer Tiderne efter den virkelige Teal: 
doms Ophævelfe, ſom ofteft fad paa Jord og brugte Jord til Fælligs paa een 
eller anden Maade: Dette fkal blive forflaret, og fom jeg tør haabe, tillige 
viift, at Bryden, naar han var Træl og ufrie,da iffe var dette fom Bryde , men 
fvertimod, at han ſom Bryde, ffient hun. fad paa anden Mands Jord, og 
ſaaledes ftod i Vaſalſfab, dog var frie Mand, ſaavidt ſom man efter da giel⸗ 
dende Sæder og Stats-Indretninger kunde være det uden at ene egen Odelss 
J us ne 

Goilken Betydning, man tillegger Ordet Bryde, faa bliver ders Af> 

flammelfe let at fiende, At være til Deels med Bonden, det var at være 
Fans Bryde,” ligefom det at være til Deels med Egtemanden var at være hans 
Brud. Vel kunne Tankerne leedes hen paa det, at naar Odelsbonden gav 
en Deel af Almindingen, ellev af hans nopbrudte Odelsjord til nogen, og 
denne opbrød Jorden, ſamt fiden gav Landſkyld deraf, faa blev denne Affids 

dere Bondens Bryde, ellev det der i Saxernes Lov kaldes Ruoda: Jorden 

han fad paa, var ci hans, men Bondens; dog var han til Deels med Bonden; 
HD DERE AN SE RES KEE 3 han 
Cd) Drapmal. B. Cap. 14. ibid, Vindsøre B. Cap. 12, 

Ce) Veſtgothe Loven, Ai fda B. Fl. 12. 
CF) Sfaan: Lov, heele XV "Cap, 
(gg) Danffe Maga. IV. p. 224. | 

(6) Ibid. VI, p, 32. ef, Hofmans Laſſens Fund, p. 32: 
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Gan fad paa Bibdeland, og hau blev Bryderen: han blev i dobbelt Forſtand 
en Bryde: han fad paa Almindingen, og denne kaldes ofte. i nes Breve: | 

Brydie Marken. 4 

Som cu ſaadan Bryde kunde Trallen benſattes, og da ve »dblkve at væres 
Træf, om han ellers for havde været det. Tacit, naar han taler om Øer; " 
manernes Træfle, da giver han os det ſande Billede af flige Bryder (7), 09 
han er i dette Stykke, fom i mange flere, en god Ledſagere, den vi Nordiſke ei 
bør flippe, men hellere viſeligen eene ham med vor Snorro, og da ffaffe 06 

Dobbelt Tryghed påa vor Bane igiennem Oldtidens Morke. Na, om da Træl 

vel ofte henſattes paa fligt nye Land, derfor funde og frie Mand paatage fig 

at opbryde en Deel af Alminding eller øde Jord, og faaledes blive Bryde; 
var det nu ſaa, ſom i de ældfte Tider har maattet være ſedvanligt, at den Frie ; É 

eller Friegivne var fattig, og ei felv eyede det, hvorved han kunde befætte; — 
Gaarden, og at han derfor maatte have Hiclp fra Bonden, da blev ikke al⸗ å 

lene Jorden Bondens, men og en Deel af Boen tilhørte denne, og ſaaledes 
fad Bryden i dobbelt Forftand til Deels: Dette fan tiene til at forklare ad ⸗ 
ſkillige Lovſtykker, hvilke tale om Bryden, fom den der ikke allene ei var. —" 
Boens Varge, men end iffe havde noget at hefte ved; man fan her tænfe paa” 4 

de Friegivne, hvilke Erling, ſom Snorro ſiger (x), henſatte paa ode Steder, for 
at fane opryddede Marker, og det fan begribes, at Erling har beholdt Haulds⸗ 
Ret over dem, da Jorden var hans: men det fan og tenkes, at han har givet 
mangen een af dem Forſtrokning af hvad der udfordredes til Jordens Bedrifts 
faaledes kan det forſtages klarligen, hvad Siell. Lov figer (D): at ingen 
Bryde maade lene Jord bort, . med mindre Bonden ved Thinge — yſt hul DA 
til fin Verge. ) 
Drer er et Sted i Hagen Adalſteens LSubletings Lov, bvitfer man i 

Haſt funde antage ſom et Bevlis, at hver Bryde var ufrie; men Lovens Ord . 
indeholde ikke et ſaadant Beviis: der ſiges, at de beſte eller haderligſte 

blandt de, for hoilke Bonden hævede — og om NL det Looſtylke egentlig 
Fa i taler 

(i) Mor, Gorm. cap, 25. Fe RE NE Bred SER 

(k) p. 364. — | hær 
(1) IV— Is: 

' 
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taler, vare Thion og Bryde, ligeſom blande Qoinderne Sata og 
Deigia (mm) . Ingen af diſſe Ord medfører væfentligen Idee om virkeligt 
Treldom: Sæta var ſom Huusmoderen, der foreſtoed Huſet: i Edda betyder 

det endog Adelkonen (727) . Deigien var Meyerſken, Bodeyen, ſom Pavs i 
hans Anmerkning til Loven rigtigen ſiger. Thion, betyder ei det, at man 
var Træl, og ingenlunde ere Ordene Hion og Livegen og Tienere eenstydige. 

Man biev Tpion, Hion, ved at høre til Slegten, hvad enten den egentlige 
vHuusflegt forſtoedes, eller og den Samling af de der boede paa Bondens Ford, 
dg hvilfe han var Borgen for, ſamt beſkyttede, imod at de vare hans Vaſaller, 
Horige, Vordnede, og derved fan man da forklare det, at i mange Breve og 

gamle Akter Hion fFilles fra Tienere (0). Her i denne Fald er det nyttige 
vat fee hen paa: de i Nedertyſkland — — Tiden igiennem værende 
Hyen: Hoden, hvorved betydedes et Selffab, der var indrettet og fluttet, 
pan det at Lemmerne hver for fig kunde nyde Varn og Tryghed ( b).… Som 
der er Liighed imellem Navnene Hyen og Hion, faa var og Tingen i fig ſelv 
den ſamme. De, hvilke ſtoede under Bondens Skyts, udgiorde det Hion, hvis 
Sjoved han var: de vare — Hien, men derfor vare de ei hans livegne 
Trælle. 

Saavidt om Thion, og Hion, og det korteligen: Sagen fortiente vel 
at afhandtes for fig om det med nogen Udforlighed; thi ogſaa derved kunde 

man vinde Rigtighed i Begrebene om Lehnstidens Menneffers borgelige Til 
ſtand; men fligt at afhandle ev uden for diffe Betragtningers egentlige Gien: 

—— og fan holder jeg mig til det der angaaer Bryderne. 
Adalſteens Lov, hvilken her omtales, efter at den haver nævnet Thion, 

nævner Bryde; dens Meening er, at hvem Bonden havde henſat fom Bryde 
— og betroet ſin Jord, han var den ypperſte iblandt dem, for hvilfe Bonden 

indeſtoed fom Borgen, eller den ypperſte blandt dem, hvilfe hørte til Bondens 

j Slegt, og vare en Vaſaller. Den figer iffe, at hvo der var Bryde, han 
; var 

ed) Woenhet— B. Cap. 48. 

BES DA Kenning Ovinders. 

(0) Suhms Saml. 2 Bind 1 Hefte p. 134. 

ce) Möſers Phantaſ. I. N. 42. III. N. 66. 
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gar derfor Trel; men om Træl var bleven Bryde, ba var Gan ſteegen Ver⸗ 
dighed, og Bederne for Drab eller Vold paa ham vare og forhoiede Jeg 
har ei acegtet: jeg hav et Behov at nægte, at Bryde kunde være i Bondene 
egen Gaard: adſlillige Steder i Lovene antyde flige; men denne Bryde funde 

og være til Deels med Bonden, fÉiønt paa anden Maade eud Boelagsman-— 
den, hvilfen Oſtgothe Lov omtaler, og fætter faa høit, at for ham fEulde bø; 1 
des, ſom for. Bonden felv (g) . Bryden fan i denne Fald havt meere eller 
mindre Jord af Bondens, hvilket han drev med Bondens Kreer og Plus 
redſtkab, imod at han ydede Bonden enten den. eller den Tieneftesmaade: 

han var da ei Boelagsmand; men han var Bryde, ſom en Hunsmand, der 
enten har Jord tif fit Huus, den Bonden driver for ham, eller ſom en Tieneſte⸗ 

Karl der faner fin Løn i Sed. For ſaavidt fad han til Deels, og jeg ſporger, 
om denne Maade at lønne Tienefte ei har maattet være ſom den eenefteide 
Tider, da Penge ei havdes, og Penge lidet behøvedes: Ogſaa dette forflarer 
at frie Mand kunde være Bryde og det i Bondens Gaard, og ſaghdes at big | 
var ringere end Boelagsmand. . | 

Det der er ſagt om Bryden i Gaarden, kunde gierne være nok; thi 
førft nævnes det Slags Bender fielden i Lovene, og derneft fører det, hvilket Lo⸗ 
vene fige om dem, ei til betydelige og brugelige Slutninger: ja det ſynes endog, ; 2 

ſom blev Ordet Bryde i denne Forſtand fun: brugt for de ældfte Tider; men 
omendſkiont "dette er, faa bør dog endnu advares imod den Vildfarelſe adſkil⸗ J 

lige ere faldne i, at de uemlig have iilfærdigen forklaret Ordet Bryde, ſin 
betydede det intet andet end een for vig Løn tienende AvlsÉarl eller Redefvend, 
Denne Vildfarelſe fan have leedt dem felv og andre med til den anden, at de 
ei have feet meere i Bryden end en ringe Tieneve : : en Træl for den ældfte — Å; 
og en Livegen for den ſeenere. 

Men fandeligen, der er meget at betænfe, før man antager, at — 

Bryde i Gaarden forſtages egeutlig en Medefoend og Aolskarl: forſt fan man J 
ei tænfe, at Lovene ffulde agtet paa, hvorledes Bonden brugte fin Treél eller 
Livegne, naar ellers ikke deraf fulgte noget nyt Forhold imellem Staten og UI 

den enkelte Mands dl fan dette tænkes om hine mer da Bonden var al⸗ SÅ 
deles. 

(4) Drapmal. B. XVI fl, i 
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— re i fe Huus, og Lorgiveren paa ingen Maade blandede fig i hane 
huuslige Handeler: mig ſynes, at denne Anmerkning har nogen Vegt, og af 
den leeder til at ſege noget andet-i de Lovſtykker, der tale om Bryder, end 
"Det, at der, ffulde. tales om cen eller anden Maade, paa hoilken den eenerdadk 
ge Bonde brugte ſi ſin Træl og Livegne; derimod bæves ald denne Tolblraodig⸗ 

bed, naar man tanker, at Bryderne vare de frie Mænd, hoilke paa een eller 
anden Maade. forbandt. fig med Bonden, og Elle, altſag ſortiente at Lovene 

j beſtemte deres Kaar. 
2 Naar hoer Bonde fe. nlodelſe at tage fi fig en Biyde, (om Kong Eriks 
.Forordniug.af,1282 (7) medfører, da ér Det, klart, at ber pan ingen Maade 

- skan, fortages. Redeß fvend. eller Aolskarl. Oſtgothe Loven taler om Kongens 
Bryder iUpſela Sde com Jarls og Hjereugs Bryde: om Biſkops og Bon⸗ 
Des. (5) 5 men. enhver indſeer, at Loven ei taler om tibetydelig Tieneſtekarl. 

Sud. denne Artikel af Oſtgothe⸗Loven harmo onere Skaanſke Lov (t) oa Jydſke 
200 (2)e Sa, endog Landboe maatte tage fig en Bryde efter Sfaanffe Lov (X). 
Zydfſke Loo ſeiller udtrykkeligen Bryde fra Redeſpend: den figer, at fil Thinge 
sffal lyſes hvo der. er. Bryde, og bvo Redeſvend ()). Siellands Lov taler 
heel tydeligen, naar den ſiger: Er Bonden ſelf hiemme, eller Brittien, ther 
Felle har lagt med Bonde (re Videre Fuhde cen være. Bryde med Bon 
den, my dog ſels have Gaard, i hvilfen han havde Bryde (a): ſaaledes Tæfer jeg 

Alrtikelen, og den bliver da aldeles tydelig for mig, ſom jeg da og derved und⸗ 

ugaaer 0 at. finde. Textens Forandring nødvendig, og af laſe med Hertsholm (6) 
og Koefoed (c) haver han. felp anden Gaard og er deri Bonde ꝛc. Det 
dar ikke felv, der var mme i hans egen Gaard; men der vat en Bryde, 

NR — gen ler og 

: BØN — Lav: bif I, p. 1%. ; 
ing Sy (5) Dropal, gt, 14 

— KR ODER | 
ar 514197 Hu), U 560 57. y 

an CO) XVII 5, 
= ) HU. 71. 67. 

"AZIOV. TS: 
m (288 Syd ee — 67. 
(06) Parerg. de fervit, p. 125 

| ) Lov: —— I, p. — 

Ayr Gam, II %, Ka , 211 
* 

— 
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og Cieren blev —— for den Gaard, ſtient han var Bryde paa andet 
Sted. 

| Snorro taler om eu Birger, hoilken var Harald Gormſens Bryde (d) : 
denne Birger bemægtigede fig et YflandfE Skib, der ſtrandede paa Kyſterne, 
og derved tildroeg han fig det, at Jiſſenderne qoædede bittre Nidviifer om Kat: | 
Man feer af heele Fortælningen, at denne Birger hav værer en anſeelig Mand, 
og ingenlunde fan her tænfes paa nogen Redefvend eller" vinge Tienere: Gom 

en Lehns-Mand fan han have været, og hvorfor da iffe havt fin Deel af Ind: 
komſten, men da og af hvad Vrag der faldt? Gamføres hermed at gamle Siels 
landſke Lov falder Kongens Foged Konungs Brutiæ (e), da bliver dette biin Å 
Birger vedkommende aldeles forftaaeligt, og man indſeer, hvorledes i imellem 
ham og Kongen virfeligen var et Slags Felledſkab, da Fogeden i Almindelig⸗ 
hed, faavel ſom Lehnsmanden, toeg ſin Deel af Sagefald og anden Indkomſt. 
Clauſen haver da ei urigtigen i. fin fordanffede Snorro faldt den omtalte 

Bircer Kongens Befalningsmand (f) og herved leedes vi til ret Idee om Øre 
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 Sell, da bliver Ideen endnu tydeligere: han var Kong 
Oles Armadr, Umbutsmand, Foged paa Augvaldsnes, og raadede for Gaar⸗ 

den: hans Herkomſt var tinge, men han havde ſkaffet fig megen Unfeelfes 

Asbiorn falder ham ved det hæderlige Nabn Bonde, og man feer af alt, at 
han funde handle, fom han vilde; fom en ſaadan maase vi foreftille os Bry⸗ J— 
den Birger, og da forfaae vi Kronikens Saqn. SA 

3 Fra ſaaledes at være Kongens Bryde, Armadr, Umbutsmand, "Foged, å 

til at være Bondes, ja Landboes Bryde, det var og maatte være fremgaaens 
de Gradations men bør man og ikke ſlutte deraf, at Benwvnelfen Bryde et 

førte noget haanligt med fig; 59 dernæft, at Bryde vår noget andet end den 

ringe. Tieneſtekarl i Gaarden, 3 faa Fald ſkulde en Birger og en Thorer Sel 
| Alle SR 

(d) Ole Trygv. — Car. 35, i 
(e) TIL 13. anført af Koefod for: DE pag. Ban, 
CF pet Ps" ik i 
(8) Cap. 128. - 
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| ile ladet ſig tillægge. — Benævnelfe… Dog omendſkiont, ſom jeg us fagde, 
vidt Rum "har været imellem Kongens Bryde og enkelt Bondes, faa cv dog 

"Dette ej meere eller andet, end at der var vide Rum imellem de Lehn, hoilke 
en Jarl kunde have, og de andre ſmaa Lehn, Tenures, Knigth- Fees, 
Feedum militare, efter. Lehnsſproget, bpilfe en Bedingsniand, Styres⸗ 
mand, Banna! iſt, Hermand, kunde have, J denne Fald giver blandt ane 
det en Artikel af Oſtgotheloven os god Veiledning (4): den uxvner Kongens 
Bryde, og Jarls, og Biſkops, og Lagmands, og Bondes; diſſe anſcettes 
med forſkiellig og ſtigende Værdighed, ſaaledes at for Bondes Bryde bodes 
"3 Mark om han dræbes: for Lagmands 6.3 for Biffops og Jarls 9.5 og for 
Kongens 40. Legges mu hertil, at endog Landboe efter Skaanſke Lov kunde 
have. Bryde —— ſamt og, at. den, der felv var. Bryde i en Gaard kunde 

efter. Iyhdſke Loo (k) have Bryde paa en ånden ham tilhørende, Gaard, faa 
bag: vi her den heele Gradation af Bryder, efterfom de vare i Rang. 

Naar ſaaledes Ordet Bryde henføres til at betegne den der fad til Deels 
ken Sonden. men ei den, der var Aolskarl og Redefvend, Da er dette ingen - 
nye Meening og den tilhører iffe mig ſom mit Opfund. Hertsholm og Koefod, 
de, tvende Mænd der med meeſt philoſophiſt Geiſt og. Kritik have underføgt de 

| gamle Loves rette Forſtand, og derefter handlet om Menneſkenes forſkiellige Vils 
kaar og Rettigheder, de ere begge mine Forgiengere. Hertsholm ſiger, at 
fordi Anders Suneſen haver faldt Bryder Villici, derfore har Oſterſen Faldt 
dem Wvlsfarle; men at denne ſidſte Benævnelfe er aldeles urigtig (1). Koe⸗ 

fod taler meget beſtemt i. denne Fald: han ſiger (7), at det ev klart af Los 
vene, at der forjtaaes ved. Bryde een der var i Fælledffab med Bonden, og 

ikke en Avlskarl: han figer, at Ofterfon og Anders Suneſen begge have over— 

ſat Ordet urigtigen, den eene ved Avlsfarl, den anden ved Villicus. Han 
ſiger — at it Bryden fad i Felledſfab med Bonden, drev Fælleds Avling 

LIL 2 med 
Drapa Be Fl, XIV. 

Gi) XVIL 5. 

) II. 67, 

KO) Parerga p. 120. 

Cm) Lov: Hift. I. P. 515: 
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med ham og nod 3 god af Fords Greden ſaavelſom Bondens Wltefle henbiſer 

den Lovforklarere paa Hadorf, hvilfen er den tredie merkelige Mand, der har 

tænkt ſom jeg nu tenker, og hoillen figer at Bryde var den, der bru gte Gaard 

til Helften (22) . 
"De vare hidtil faa blande os, hvilfe henvendte deres BibdetifFabelige 

Meie og Grublen paa at udfinde Middelalderens Loves rette Forftand, for 

ſaavidt diffe Love beſtemme deres Vilkaar og Re ttigheder, hvilfe udgiorde det 

egentlige Folk: havde vi ikke Hertsholms og Koefods Arbeider, derhos Oſter⸗ 

ſens mindre til at oplyſe de gamle end de nu gieldende Love ſigtende Gloſſarium, 

hvad havde vi da i denne Fald? Altſag hvad bliver at enſfe, naar man tør 

fige med Cicero: mihi qvidem nulli fåtis eruditi videntur, qyibus 

noftra ignota funt (0) ? Saadan er vor Trang, men hvo der minder om 
den, han være billig, og han betænfe, at fordi Folkealmuen, den agerdyr⸗ 
kende Stand i Staten ved Lehnsveeſeuets Magt aldeeles fattes ud af fin Bær 
dighed, derfor fPeede i Almindelighed med Underføgninger om Bonders Vil⸗ 
kaar, Friehed og Gyldighed, ſom Oſterſen ſiger om Bryder, at fordi de. fig 

ei ere i gemcene Brug, ſom i formere Tid, faa ſynes ufornedent om dem. 
at handle (2). Man fade fur i Benddine den Livegne ufle, fra Lovgive⸗ 
ren boriſtodte Flok, og hvo fFiettede, hvad Bonde og Landboe og Bryde før 
abde været? De alle vare mu eet, og de alle vare med Livegenffab betyngede 

uſle Meuneſker. Jeg har ei ſagt for meget i Dette Foregagende, ihi monne 

iffe endnu de ere mange, hvilke agte det ſom en for Statsſtyreren ubrugelig og 

uanvendelig Underſogelſe, naar der handles GM fordums Gøuder, Landboes 
og Brydes VBilkaar? Men det være nu,” at jeg drømte, da jeg ved at tale: om 

Nordens Statsforſatning talede om Live egenffabet og om vore Smadlandes 

Vordnede: det være og at jeg ligeſag dro! nmer her, ſaa ſiger jeg dog frit hen 

og for alle, at efterfom jeg Fan tænfe om mir Fedrelands Tarv, fan holder jeg 
alt det for vigtigt, hvilket kan beviife, at ikke allene Adelbonde, men og Lands 
hoe og Feſtere, — end Bryde vare frie —— i Saren, og havde i i en Fald 

; — 
— Cx) Gloffar. ved. SÉane ; Bog. 

(0) De fimb, bon. L, I, cc. 2, 

(2) Gloff, Ord: Bryde. 
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Conſticution og Lovgivning for fig, om end Tider og Tiders Brug henſtodte 
dem fra Lovene og fra deres ved Lovene upaafierede og uforkrenkede Rettighed, 
Den Kundſkab og de Sætninger, naar de efterhaanden giores Plate, fan de 
faae overbevifende Kraft, da kunne de bruges af en Landsfader og hans ædle 
patriotiſke Raadsmend, naar eengang vores og Folkenes Gud giver det Hald, 
at Statens ſtore ing ere geraadede derhen, ſaa ingen taber virkelig R Velfoerds 
Deel ved det, at Baandene bortkaſtes og borthaanes, hvilke tynge paa den faa 
ærværdige ſom overalt andet nyttige Bondeſtand; jeg ſiger: jeg bør af Bars 
ſombed igientage Sagnet: at her tænfes og her tales om Tid, naar ved Ret; 
telfen ingen tabte Velfærds Deel, men fun" tabte det, hvilfet Herſkelyſt og 
Drem om Ariſtokraties Tid Skionhed kunde giøre ham kiert: — naar ingen tabte 
Velfærds Deel, men fun det, hvilfet han enten ſormedelſt Mangel paa klare 
Begreeb, eller ſormedelſt Mangel paa Folelfe af bliid og heimodig Godhier⸗ 
tighed, denne Kilde til Sieleadel, foreſtillede fig fom et onſkeligt Klenod, og 
maaſkee gav Navn af. koſtelig Herlighed. 

Jeg flager nu ved den anden Punkt, hoilken fulde bibſee denne Af⸗ 
Bandling: Den Punkt er: for mig af ſtorſte Vigtighed, thi den udgier egent⸗ 
figen de Setuinger, hvilke jeg nys angav at være brugelige og anvendelige; men 

efter Brugeligheden bør dog hver Vidſkabs Deel vurderes, Jeg fkal viiſe, at 
Bryden, ſom Bryde, war ringere end Bonde: ringere end Landboe: ringere 
end Boelagsmand; men at han ſom Bryde ikke deſtomindre var frie Mand; 
ei Trel efter det eldſte Lovſprog: ei Livegen: er vordned Sven eller Tiener 
efter ſom Ordet Vordned he Betydelſe i Lehnsbeſens og Ariſtokraties Tid: 
Fager jeg beviiſt dette, da har jeg tillige beviiſt, at paa vor Bondeſtand ei laane 

formelig og ved Lovene paabuddet LivegenfFab: jeg fralda torde fige med end meere 

Vished end i Bogen om Nordens Statsforfatning ſkeet er, at hvad der 
Binder Dannemarks Bonde ved Ploven, anden enkelt Mand til Gavn, det 
ver Brug, hvilfen Lovene efter Tidernes Beſkaſſenhed have taalet, men hvil: 
Fen de i ingen Maade have paabuddet. 
SL: At Bryde var ringere end Adelbonde det tør jeg ei bed at beviiſe, thi 

- Dit ligger klart hen i Lovgivningen; ban havde ei Stemme paa Thingene, -og 
faa var der ved de Samlinger intet for ham at giøre, Som Bryde havde 
Ban ei La nens og Fé funde han ei have Wang med Bonde, JIydſke 

; | CE 3 Lov 
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Lov giver det keaftigſte Beviis i denne Fald: den ſiger, at Nebninge fulde 
tages af Adelbonde; men ei Bryde og ei Landboe maatte være det (q IM 

Bryde var ringere end Landboe: det figer og Iydſke Lov udteykkelig 9— 
Capitlets Overſkrivt er, at Landboe er felv. Hosbonde for ſig: Naar Herverk 

. føcede paa den. Gaard, hvilfen Landboe havde, da var det Dennes egen. Kiære 3: 
han toeg felv' Boderne; men var der. Bryde paa Gaarden, da blev det Bon⸗ 
Dens Kiere, og Bryden ſelo uden hans Hosbonde deelede kun det, eller toeg 
ſels Beder for det Herverk der: føfeede van hans Lemmer, eller hans Kone eller. 
hans Barn, Deitte forkynder vel Brndens Ringhed under Landboen, men det. 
forkynder og, at han var andet end Træden, der toeg kun en tolvte Deel af. 
Boderne, naar paa ham bredes Kirkeſfred, Thingfred og. Gildefred, da Al 
Herren toeg de andre 43 Dele (s).- 9 ovrigt forklarer Iydſte £ov ſig ele 
paa det auførte Sted: den ſiger, at Landboe var Hosbonde: han fad paa Gaar—⸗ 
den; brugte den heel og ydede Eyeren vis Landgilde; ſaaledes ſtod Landboe 
for heele Gaarden, men Bryde var i Fælledifab med Bonden, og ſom Koefod 
ſiger (z): fun een kunde være Bonde i Huuſet. Derfor naar det endog tik 
legges Felligs-Bryde, at: han maae tage Rans Deele, ſaa fremlyſer dog hans 
mindre Rang end Landboens idet, at Bonden ſkal befale ham at deele de 
Deele (74) d: giere Sogsmaal for den Sag. ; 

— Bryde var ringere end Bolagsmand: Det. ſ iges utvetpdigen i ge 
gothe-Loven (x), og Bolagsmanden agtes der lige med Bonden, for. ſaavidt 
Bøder angif: Men hvo var Boelagsmand? det befvarer og Loven ( y): den. 
figer, at om Gods bedres, da bedres det for begge (Bonden og Bolags⸗ 
manden): ligeſaa, om det mindffes, da mindſkes det for begge: hvor fnderligt 
Dette end ſynes for —— ſaa Slet det dog, at Ban var ringere 

| end 

(D mM — sr. So L Ad ENE 
6) IT — 33. | — RE 
(5) Hagen Adalſt. Gohle "Bo. Manhelge. B. Cap: 4%. 

() Lov⸗Hiſt. I — p. 520, . 
(u) Ivdffe Lov II — 67. 
(x) Drapa B. Fl. XIVv. bud. 

G) Sverrigé Lands £. Jordeb. 33. 
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end vor eindboe: thi denne var efter Iydſke Lov ſels Hosbonde (2), og fligt 
var rimeligt, efterdi han var eene i Gaarden, og funde da være Hosbonde; 
"Derimod var Boelagsmanden e ei i den Fald: og ſom fun een funde være boende 
i — faa maatte Eyeren være det, og Boelagsmanden viige. 

"Saa laugt ned i Rang ſtoede Bryderne: de enede ingen Jord, og altſaa 
vare de hvederheftige: de fadde ei fon Hosbonde paa anden Mands Jord, og 
Lovgiveren funde ct tiltale dem for Boder, efterdi de altid kunde ſkyde paa 
Bonden, hvis- Gods de i viſſe Maader forvaltede, Derfor kunde Bryde ei 
vere Bærge (a), og ci være Nævning (6): Endog det at vorde Bryde, giorde 
Fam Udygtig" til at være Nevninge,  fFiont han var beſfikket dertil før han blev 
Bryde (2): J Tyosſag kunde han ei gade i Thog, eller Gorge for fig ſelo (d). 
Han var faa ringe, at endog Træl ſamt Friegiven kunde være Bryde, "hvilket 
jeg i det Foregaaende har viiſt; men derfor, fom jeg ogfaa har viiſt, medførte 
"Det at være Bryde dog ci Treeldo m. Det er fandt, hvad Suhm figer, at 
Bryder vare ei i Agt (2) og der er kun eet Sted i Lovene, hvilket ſynes at give 

. Bryden ſaadan Rang, ar han endog ſkulde verre over Landbde. Det er Ar- 

tikelen i Iydſke Lov, hvilfen ſiger at Falligsbryde kunde være Sandemand, 
men Landboe ikke (f Endog Koefod finder her en faſt uopløfelig Knude, 

og han figer at dette har giort vore Lovfortolkere ſaadan Vryderie, at de enten 

reent ud have, tilſtaget Modſigelſe i diffe Lovſtykker, eller de have giort Bryder 

ul Redeſpenne. Manden forklarer Sagen ved den hans Meening, at tvende 
Slags Bryder have været, men at Loven ei angiver Forſkiellen imellem dens 

Men, og det fordi Gagen hav været nokſom bekiendt, felgelig ei behevede For- 
klaring g). Jeg vil ſpersmaalsviis, og uden ſelv at beſtemme noget, frem⸗ 
ſceette ſom Fortolkelſes Maade, om ikke Fælligsbryde fan have været den, der 

Sd —* Bondens Fellig, Fælled, ——— Alminding ? At efterhaanden 
ett 

SLUSE My ——— 6 Å 

(6, TI ha AR åd 
' — 

Dr LEES > — 
KN (d) UW — 1094. 

ey Samlinger N. 13. P. 245: 
(ff) U — r. G 

€2) Lov⸗Hiſt. J. p. 519. 
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eet og andet Stykke indtoeges af Almindingen, det begribes letteligen, og 
derom tale Lovene paa mange Steder; men ſom Almindingen var Bondernes, 
fan bleve diſſe de rette Eyere af de optagne Sthkker. Mu kan det og begribes, 
at der Bryde, der fatte ſig hen paa en flig ode Gaardsſted, og maaſkee ſely 
fif at opbryde den ſtorſte Deel af Lodden, han maatte have bedre Kaar end Bry⸗ 
den, og end Landboen, der ſatte ſig pag allerede brugbar Jord: han blev. meere 

fin egen: nermede fig meere Bonden i Rang: fik maaſfee Arvefeſte paa Gaar⸗ 
Den, og ſcaledes f:viffe Maader ſom Falligsbryde havde Jord, hvorved han 
kunde hefte. daar Loven ſiger i Artikelen, at ingen, magtte være Sande⸗ 

mand, med mindre fan havde Eyendom 3 den Fierding han var. Sandemaud 

for, og naar den dg, tilſteder Fælligsbryde at være, Sandemand, da fones, mig, 
sat min Fortolkning er ſaadan, at jeg uden at ſynde mod Beſtebenbe⸗ tor ſelo 
anſee den ſom god Veiledelſe til at fage Loven tydeligen forſtaaet. Jeg ter 
endog meene, at man ved dette, fan fane Begreeb om, de haderlige Friebryder | 

og Selveyerbryder Folk, hvilfe omtales i Liigpredikenen over Niels? Jakobſen, 

der nedſtammede fra ſaadanne Bryder paa Fedrene og Mødrene Side, og 
ſiden blev Stammefaderen til adffillige ædle Slegter ()). Man fan tænfe, 
at en faadan af Almindingen eller Brytiamarken indtagen Jordlod kan af ons 

den være: overlade til. Bryden ſom Eyendom med de eller de Vilkaar: Bondens 
Gaard blev. derved ei øde, og fom Tiderne førte det med fig, at. Adelbender 

bleve mindre vigtige, efterſom de bleve meere trængte, ſaa har Trangen og 
Felelſen af deres Ypperligheds Mindſkelſe giort dem villige til flige Handeler: 
men er da Bonden blevet en ringere Mand, og er Bryden bleven Adelbondes 4 
Ligemand i viſſe Maader, ſaa er Landet blevet J— — og fra den Side. har 4— 

— vundet ved den Sedernes Gang. | VÆ 
r Hidtil er da blevet viiſt, at Bryde, ſkiont han havde liden — J dog Ek | 
var fir Mand i Staten; men naar da han var frie, fan maatte vel meere 
Landboe og de andre Jordbrugere være det, Jeg vil ikke ſammenhobe mange 

Beviiſer for denne Scetnings Rigtighed, thi faa kunne have nokſom Vægt, 
naar de fun ellers ere utvetydige og flares men ſaadanne give Lovene os til - 

Haande. Dog erert, hvilfet jeg ei Fan —— ber at berøre p for det der 
: — SE 

(5). Dante SMagafin VI. p. 32. ore i Ban FOD 
så 
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ſaare tiener til af gigre den baade her og andenſteds (3) om ten Danſke Bon: 
des ved gammel Lands Lov beſtemte borgerlige Stand. fremſatte Meening om 
tagelig. Det jeg hår i Tanker, er den faa ofte tilſtdelagde, men dog til at 
dømme om Middelalderens Sæder og Levgivning faa hoifornodne Idee, at 
man funde være Vaſal, Vordned, Hoerig, andens Mand, uden derfor at 
være tfrig og Livegen. 

- Den Stateforfatning, hoilken fandt Sted i Europas Lande, fan længe 
dige Lande ei bleve erobrede og indrettede af ſeyrende Fremmede: den indbes« 

fattede væfentligen det, og den grundedes paa det, at de, der eyede Statens For: 
der, de vare deeltagende i Statens Styrelſe: de udreedede Statens Landværn: 
De udreedede alt hvad krevedes til Statens Vedligeholdelſe. Som Jorden var 

Hoved Eyendom i de Tider," faa vare Bender, og allene Bønder vederheftige: 
de kunne være Borgen for fig og for andre: de funne være Dommere, Sande— 

mænd, og ellers hvad der medhorte at man i viſſe Tilfælde funde have at ud- 
reede Bøder, For de der ei havde Jordeyendomme og et vare virfelige Bøn: 

der, Odelsmænd, maatte diffe indeftaaes men deraf fulgte, at den jordloſe 

Mand maatte gade ind i Forbindelſe med Bonden, og paa en vis Maade gien⸗ 

gielde det Anſvar denne paatoeg fig: dog ikke allene Anfoaret fulde giengiels 
des, men og det Bærn og Bord, hvilfet den jordløfe Mand nød ved det, at 
den i Staten vigtige Bonde talede paa hans Sag og ffaffede ham Ret: faales 
des opkom Voerdnedſkab, og det at man var anden Mand hørig: "blev hans 
Mand, og Derved ftoed unter fam. Man agte fun, fom det fig bør, at hvo 
der ei havde Jord, han betalte intet til Staten: fan havde han og iffe Ret: 
uighed; men hvorfor ſkulde da de der vare i den betyngede Cleſſe, jeg meener 
Jordeyerne, have betalt, arbeidet, fegtet for de andre? ſom jeg ſagde nys: der 
maatte et Giengield gives af den der nod Velgierningen: han maatte give ſig 
til een ſom toeg ſig af ham, og fom ved at indeſtaae for ham, giorde, at Gaun 

kunde taales i Staten; ſaaledes kan det blive fatteligt, at ingen Fremmed 

maatte blive i Landet, med mindre han Havde Vert eller anden der borgede for 

"ham, og ligeſaa fonftanes det, at Verten var den man boldt ſig til for den 

Fremmede. 
Da 

(i) Mordene Statsforfat. 2. Livegenſkabet: Siellands Vordnede. 

Aye Saml IL, M mm 
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Da dette ligger faa klart og kiendeligt i de Efterretninger vi have om 
den gamle Europeiſke Conſtitution, faa fan man vel undre ſig over, at Kunds 

ffaben om den Punkt faa favnes hos de mange, der ville forflare Gæder og Loves 

men faa vanfe de og om blande Uforklarligheder, og de foreftille alle dem ſom 
Trelle efter Livegne, hvilfe ei fadde paa egen Odelsjord; men da, hvilken van: 
ærende Idee om Nordens Folk og Nordens Conftitution! for ikke at tale om 

de mange Steder i Lovene og Kroniberne, hvilke blive aldeeles uforftaaelige. 
Fra det, Tacit figer om Soldurier, til Alfreds Lov, at hver frulde lade 

fig indlemme i en Tything, bhviffet var et Selffab af 10 Jordeyere, eller og 
anfees ſom Fredløs: ligefoa til Carls og andres Capitularer, der Onde, at 
hver ſkal tage fig en Senior, hvilket man fiden har overfart Dom mere, Herre; 
ligeſaa tif der, at Oftgothe Loven taler om Kongens Mand, og Jarls, eg 
Biſkops, og dens der havde Stallare og Stekare (Å) : Ligefaa til den vor 
Valdemars Lov ()), at Kongen maae Mand tage over alt fit Rige, Hertug 
i fit Hertugdom, men Grever og Biffopper fun i deres Lehn eller Biſkops⸗ 
dom: dette alt udflyder fra eet Lovs og Regierings Princip: Det nemlig, 
at hver ffulde enten ved egen Jordeyendom være vederheftig, eller have anden. 

Borgen for fig, hvilfen indeftocd for ham: En ſaadan, for hvilfen anden bor⸗ 
gede, Gan blev denne andens Mands men hvo vil fige, at han blev derved 
den andens Livegne? Diſſe Jagttagelfer, naar de giores med vigtigt og redeligt 
Sfiennende, da viiſe de, at man funde være andens Mand: være ham Ho⸗ 
tig: være hans Vordned efter Ordets forſte og uforvendte Betydning, uven 
at være hans Livegen, og uden at være Stavnbunden: ligefaa feer man, at 
kandboe, Feſtere, Boelagsmæend, Leylendiuger, Falligebryder, og andre 
Bryder kunde være frie Mænd, ſkient de ikke havde Mang med Bonden, og 
ffiont de ſtoede i Vafais Forbindelſe med Bonden, eller med Jarl, Biſt op — 
anden ophoiet Mand, 

Jeg grunder diſſe Anmerkninger paa Idcen om den Mordiſke Bovaiv! 
nings rette Bæfen: Jeg har derved fundet Middel til at værne om Folkenes 
og om den hæderlige orne: franes re; og har jeg da end maattet ſee i Hi: 

ſtorien, 

(k) Drapab. Fl. XIV 
AJ LØ GE eee 28 
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ſtorien, hookledes denne Forfatning vanhaldigviis aabnede Dor for Lebusve⸗ 
ſens Magten, faa at man fif forvendt Betydningen af Ordene Vordned og 
Hørig, og derefter fif giort ect af at være andens Mand og at være hans Liv⸗ 
egen; dog, ſom den der ſeiller taalet Brug fra beftemt bydende Lov, formee— 
ner jeg, at ingen hos os far: have fanget Hævd paa Bondemands Friehed: og 
jeg mener, at naar Landeværns Forpligt ſettes af Tanker, eller naar den ei 
meere fandt Sted i nu værende Form, da var Preſumtionen for Bonde, naar 
han paaraabte fin Borgerfriehed. J øvrigt, ſom jeg her maae legge meget 
tif Side af hvad der funde ſiges, faa henviifer jeg for ſaavidt Ordet Vordned 
angaaer til det jeg har fagt med meere Udforlighed i et mit andet Arbeide (772). 
Hvad Ordet Horig angager, da henviiſer jeg til den agtbare Moſers patrioti- 
ſke Phantaſier (72), og ligeſag benviifer jeg med megen Sfæde til en vor egen 
Mand, nemlig Herts holm. Han frem for mange andre trænger ind med 
Skarpſindighed til vor Lovgivnings rette Geiſt, og derfor viiſer han tydeligen, 
og paaftager modigen ved mange Leiligheder, at vor Bondeſtand langt fra iffe 

ér bleven faa nedtrykt ved Lovene, eller faa forfordeelet ved Lehnstidens Sæder, 
fom andre CuropwæifÉe Landes ev blevet, SS Overeenſtemmelſe med denne hans 
vigtige Yndfiat, forklarer han Ordet Hørig, hvillet findes i Chriſtian III. 
Receß, ſaaledes, at det ey betyder Troldom eller Livegenſfab, men en bor; 

gerlig Forpligt og Lydighed mod Lovene, hvilken paffede med det, af man var 

en andens Bafal, og fad paa hans Jord, ſamt betalte ham Landſkyld af 
famme (0), Sort da med Den Fortolkning, at hvo der lover ved Feftebrev 

eller paa anden Maade at være hørig og lydig, han derved erkiender fig at være 

en livegen Tienere, eller en ſaadan, at anden Mand kan kalde ham til at 

pleye Fedeſtavn! hvo der ef vil begribe dette, han tage Norges Byxel eller 

Feftebreve for tig, og han forflare, hvorledes det bør. forftaaes, at den frie 

Normand. (over at være horig og lydig mod den paa hvis Jord han fidder, 
Mmum2— eller 

(m) sr NR 
(4) [IT, p. 187, 

Ce) Parerga de fervit, p. 154. ie loqvendi modus (Harig oa Lydig) nunc de- 

notat civilem qvendam obedientiam legibus, Canoni & conditioni qroſi 

Clentis propriam & convenientem, 
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eller mod hans Landsherre, ſom og ſiges i nogle Byrelbreve. Jeg ſporger, 
om Normanden fan tænfe paa at ville være Livegen? og dermed fætter jeg | [ 

ikke et eeneſte Ord meere til. for at beviiſe, hvor uretteligen man føger Livegen. 
ſkabs Forpligt i det at være Horig? 0 

Saa er da ved det Foregagende blevet forklaret, hvorledes de af Bon: f 
deſtanden, ſkiont de fadde paa andres Jorder, kunde være frie Mænd i Stæ 1 | 
ten, og det den hellige Eyendoms Ret, ſamt ellers hver Mands Rettigheder i 
uforkrenkede: det ſtager Da nu tilbage at anføre et og andet Lovſtykke, hvilfet 

egentligen handler om Bryder, og hvilket i beſtemte Udtryk tildeeler dem den 
frie Mands Rettigheder. Veſtgotheloven, naar den taler om Bryde der faer 
af, da forbyder den det iffe: den paaftaaer fun at han ei maae have Løn 
boe (p). Oſtgotheloven figer, at om Bryde er i Gaarden, og han er deus 
Træl for hvis Boe han er Tilſynsmand, da ſkal han dog Kieb giere (7). Saa 
klart ſom det er i Folge af dette Lovſtykke, at Træl kunde henfærtes fom Gry 
De, faa klart er det og, at Bryden, fom Bryde, ei var Træls thi i den | 
Fald havde jo Loven ei angivet fom en fynderlig BefFaffenhed hos Bryden, | 

at han funde være Treel. Intet kan være tydeligere og meere beviiſende denne ” 
Fald, end Kong Albrets Forordning af Aar 1375. hvilken Hadorf har ved 
heftet fans Udgave af Biarkee Retten: den Forordning taler om alt Frels 

Hion, hoilket tilherer Ridderſoenne og Frelſesmend, og hvilfet Frels Hion 
er Bryde og Landboe. Man erindre forf, hvad jeg oven for har (agt om 
Ordet Hion, at det nemlig betydede dem, der udgiorde Slegten, (familiam) 
Samlingen af de Menneſker, for hvilfe den eller den Bonde var Hoved, Var—⸗ 

ge, Borgen, — Derefter bemxrker man, at Bryden, faavelfom 

Landboe faldes her Frels: det er frie; men. dette ſiges ſaaledes endog i de 
Tider, da Lebnsoæfenet havde ke, tvængt Bondeſtanden, 02 berøvet den 

megen Verdighed. 
Det kunde viſſeligen ei beſtaae med Traldom, eller med det virkelige Liv— 

egenſkab, at ſtient Manden var belagt med denne Toingſel, faa kunde han 

dog paa ſamme Tid fættes i Claſſe med de i ald ———— frie, og ſettes dem ved 
Siden 

FEDDERSEN ESS Sens 

— 
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Givn i men dette — Bryden ved klaͤre og beſtemteſte Cove, og altſaa 
var han en frie Mand: ſad han end ſom Bryde paa een Gaard, fan kunde han 
dog felv ene en anden: være der fuldeligen fin og Gaardens Vaerge: felv deele 

Rans Deele: et ſtage tinder nogen, men være Bonde i Gaarden: aft Bette 
figer Iydſke Lov udtrykkeligen (7) , og man fan deraf kiende den Bryden ved— 

hængende Friehed: eller med andre Ord, at Bryden perfonligen var frie Mand 

i Staeten, men at hvor han fad ſom Bryde, der var en anden Bonde, og 
"Lovene havde fun, ſom rimeligt Mir "forbeholde denne, anden Bondes, eller 
Husbonds Rettighed. 
Altſaa, naar Iydſke Lov figer, at Bryde maae ingen Mands Varge 
være, fordi han ei er hans egen Bærge, da, naar dette retteligen forklares , 
faa bliver det ei Beviis for Brydens Ufriehed. Fledføringen, hvilfen i ſam⸗ 
me Looſtykke omtales, eyede intet felv: havde intet, hvormed man kunde hefte: 

altfaa funde han ci være Borgen eller Bærge og ei indeftaae for Boder; Bry— 
den, ſom allerede oven for er viiſt, havde et heller faadan Jordeyendom, eller 

urorligt 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 Varge. 

Bed dette her anførte forflarer jeg og den tilſyue værende Modſigelſe, 

hvilken findes i Lovene, naar de tale om Bryder; men ved min Forklarings 

Maade faaer jeg une Overbeviisning om, at man et tabte borgerlig Friehed, 
wed af vorde Bryde. Felligsbryde kunde være Sandemand (5): kunde og 
forære Jan (2); men Bryden, der ei var Fælligsbryde, han kunde ei være 

Bærge (2), ei være Mævning (%), ei eengang Borge for fig i Tyos-Sag (y): 
"her ligger ZorfFielien i det at være Falligs og iffe at være det? men det at 

være —— beſtemmer ti Vil kaorene: Fælligsbryde havde det man kunde holde 
Bom mt 3 ved : 

— (Ul — 

" (5) Jydffe Lov —1. 
(7) ibid, IE — 67 

(&) ibid. I —= 37, 

BY ibid TE 5 så, 
(5) ibid, MH ie 
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ved: han, havde boelagt med Boiden han havde maafkee taget ot Gan 
elier Torp i Alminding, og der ſkaffet ald Befætningen og Indgodſet: folge⸗ 
lig havde han noget at hefte ved; men blot Bryde havde ei fligt, og derfor, 
men ei for det han var Gryde, anfattes han af Lovgiveren ſom J—— 
han maatte anſees ſom en ſaadan. 

Er Sted møder i Iydſke Lov, hoilket indeholder, at om nogen var 
faldet til at sære Nevning, og han derefter bliver Bryde, da mane han ei 
være hiint (2). Nogle ville maaffee anføre dette Lovſtykke ſom et Slags 

Beviis mod Brydens Friehed, eller i der mindfte, ſom et Vidne om hans For⸗ 
agtelighed: de ville maafÉee fige, at han, ved at vorde Bryde, fattes ud af 

den frie og agtede Mands Rettigheder, og at. han da Fink Bryde ei var frig 
Mand: Jeg derimod finder i Lovſtykket et vægtige Beviis for. min fremſatte 

Meening, at nemlig frie Mænd bleve Bryder, men at denne deres nye Stand 
ei virkede paa deres perſonlige Stilling for ſaavidt de vare Lemmer af Almeens⸗- 

Vaſenet; Manden, der blev Gryde, var af det Slags der kunde være Nævning: 
altfaa var han frie Mand, og ftoed ei under andens Herredom eller Verge⸗ 
maal; dette meener jeg ev uimodfigeligt Manden blev Bryde: det er, at | 
han nu gif ind i Forbindelfe med en anden, og det faaledes; at man ei kunde 
viide, hvad der var hans Ehendom: han havde ei Sæde, Huus eller Gaard, 
hvor han funde findes ſom Bonde eller Huusbonde: faalænge dette var, maatte 
han anſees ſom uvederheftig, han var den, hvilfen Bonden ikke ved Thinge 
havde lyſt til fin Verge, ſom Siellandſke Lov taler (2) 3 men denne Bryde, 
naar han havde Gaard andenfteds, faa man kunde viide, hvad der var hane, 

da blev han Bonde der i den Gaard (4). Saa have vi da Manden fom Bryde - | 
og uvederheftig paa eet Sted og i cen Fierding, men denne famme Mand fom 

" beflæd paa ſamme Tid med alle de Rettigheder, hoilke udgiorde den frie Mands 

Stand: han var Bonde: han funde fare af fra Stedet hvor han var Bryde: 
drage i fin egen Gaard, eller og paa anden Maade end den, blot. Bryde⸗ 

contract medførte, fefte Gaard, og dermed tænktes nu ei mere paa at han i 
ate i 

(z) II — 67. 
(1) IV — 15. 

(6) Iydſte Lov II — 67. 
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havde været Bryde, Jeq ſporger, om ikke Manden der blev Bryde vedblev 
at være frie Maud? jeg ſporger om det, Loven faftfærtter i denne Fald, ikke 
beviſer, at den ei feer paa Brydens Kaar fom I noget der bænger ved Perſonen, 
og fom noget, der udgiør hans Forhold med Staet og almeens Zæfen? Som 
frie Mand bfev han Bryde: faa var fan Bryde: nit. ſoed han af at være 
Bryde: faa war han igien den ſamme for Staet og & vgiver: dette er mig 
nok, og dette har jeg fundet at være Lovenes Meening. 
Hoo der kan forlade det Sted han beboede: hvo Der kunde hæve den 
Forbindelfe han ſtoed i med fin Contrahent, og derefter være (Fil: fra Contra— 
henten: en faadan var ei bunden til Contrahenten med uopløfeligt Baand: han 
kunde ei håbe Loven imod. ſig, raar han forloed den Grund, det Huus, det 
ſamlede Jordegods, eller den Ejn, hvilket hans til da værende Medeontra— 
hent evnede, eller opholde fig i; en faadan maatte £aldes frie Mand, i det rette 

Lovfprog: faa frie en Mand, ſom nogen Landets Søn det funde være: han 

var frie form Bonden, Odelsmanden, Adelbondenz men han var fun ei faa 
gyldig i Staten, eller ſtoed ſaa hoit i Rang: fun til Staeten var fan bunden 
og til Staetens Overhoved; men ei til nogen Medunderſaat: Saadanne vare 
Bryderne eſter vore Love; Saadanne vare Landboe og Feftere efter Nordiſk, 
"følgelig og DanfÉ Lovgivnings rette Meening og efter dens vel ofte fonfigen 

forvendte, ved Mangel af Kundſkab og Tænffombed misfiendte og ellers. af 

Brugen overvældede, men dog uryggelige og med Naturens Ret, ſaavelſom 
med Menneſke og Folkefrieheden harmonerende Principer. 
—34 hav aldeles intet andet ſagt her, end hvad paa utvetydigſte Maade 

findes anfort og ſormeligen paabudet i Skaane Loven (c); mig maatte da til: 
É lades af cemmentere noget lidet over dette Lovſtykke, fiden man neppe Pan op— 

viiſe andet, der er faa tydeligt 02 faa beſtemt. Loven figer i 2 Art.: at om 

man fefter fig til Bryde pos anden Mand, og vil et tilfare, da bode 
6 Øre: fremdeles, at om man har ført noget til i dens Harſtab, til 
hoilken man fefede fig, Da om det et var meer end eet Las, og vil et 
—— faa bøde 3 Mark. Her miaae jeg i Forveyen opholde mig et lidet 
ved Ordet Dent ſkab, hvilke: forekommer i —— og jeg haaber at kunne 

meddeele 

0 XV. Bog 
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meddeele nogle i Almindelighed ci unyttige, men i ſer min — Ma⸗ 

terte oplyſende Anmxerkninger. Af Senior, hvilfen faa ofte nævnes i Capitu⸗ 
(årerne fom den der var Vaſallens SefFytte ig og hans Lehnsgivere, har mam 1 
giart Seigneur og Herre. Ligeledes er det Feet med Tyſklands Ord Hehr⸗ Å 

mann, hoilket betydede Bannaliſten, Ledingsmanden, ham der ſtoed for at 
udteede de, hvilfe af hans Sfegt, Hyen, Hion, Farnilia (Fulde ſkaffes til at 
følge Banneret. Endnu er det ligeledes ſteet med vort Herman, dette med 
Hehrman aldeeles eenstydige Ord, og hvilfet for Soetieneſten udtryktes ved 
Styresmand: Endelig er det ligeledes (Feer med Ordet Herſkab, hvilket her 
moder: Fordi de ſmaa Vaſaller, og Vordnede, og Hion ved Trængfel fra 
Saderne ſtodtes hen i Livegenffab, derfor vilde maff i Senior, Hebrmann, 
Hermand, Herſtab finde en Herre, der vaådede med. fuld Magt. Hvad | j 

Ordet Herſkab angaaer, da veed jeg intet der bedre vetter dets forvendte Be 7 
todning, end Looſtykket jeg hav for mig. Der ſees, at han, der iLovens an; 

Den Artikel kaldes Herſkab, han kaldes i Siette Artikel Hosbonde og Bonde 6 
det fees og, at Ordet ei fFrives Herſtab med et C, og ſom hentydende paa 
vort nu brugelige Herre og Herremand, men det: ſtrives med RC, og det bli⸗ Kl 

ver da henindende paa Her, og Hermand. Endeligen fees at dette Herſkab å 
ei ſtrakte ſig videre: ei var et fuldere Dominium: ei var en fuldere Po- 
teltas, end at jo den, der havde indført fit Gods i Herſkabet, kunde be⸗ — 

tænfe fig, drage ud af Hoerſkabet, og ſige den Mand, der var Hoved for 
HærfÉabet og Hionnet, Farvel, Han funde gaae ind i Slegten (Familia), 7 
ſtaae i Hærffabet: være Vordnede: være Hion: nyde Skyts: have Mand, der "| 
paatalte hans Ret: høre til den, af hvilfe Bonden ſkulde udreede Leeding; 
men han kunde ophæve alle diffe Forbindelfer: med eet Ord, han kunde fare 7 

af. Det figer Loven udtrykkeligen, og hvad bliver da af den Betydning, 
»hvilfen mange have tillagt og mange endnu maaſkee tillægge Ordet hvorom | 
her tales, alt for at leede til Tanken, at alle de, der ſtoede i Fordindelfe med. TI 

Odelsmand, Bonde, Jorddrot, de vare hans Tienere, og han havde over dens Fl 

dette Herredemme, Dominium, Poteftas, hvilfet bandt dem uoploſeligen 
til ham. Man lade Ordet beholde fin rette Betydning, da fÉal foruden man⸗ U 
gen anden nyttig Oplysning ogſaa den fages, at man forftaaer, hvorledes den | 
Horige og Lydige Mand kunde være andet end livegen Tienere. | M 

' Efter É | 
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Efſter at have fremfat diffe Anmerkninger, gaaer jeg til bet i Lovſtyk⸗ 
tet, hvilket egentligen angaaer Brydens Kaar, og neſten kunde det være nok at 
høre Lovens Ord, for deraf at drage klare Slutninger. Saa figer Loven (23: 

” Bil Bryde flilles ved fin Husbonde, da ffal han fige denne til; vil 
Bonden et lade ham bortfare, fordi han er en gocd Bryde, eller Bon 
ben vil have hans Fo, da fare Bryden til tvende Thing ,vg lade legge 
til Kobſteyne, at hans Husbonde maae ſtifte med ham; vil Bonden 
ei endda ſtifte med ham, da fare han til tredie Thing, og ſige til, og 
paa det Thing ſkal nevnes goede Mænd, og de fEal rette ved at fÉifte 

imellem Bonden og Bryden. Tager Bonden noget fra Bryden, fiden 
ſtiftet er, da er det Ran. Her nævnes (ſom vel bør agtes) Bryde, uden 
at der tillægges, ham nøgen ſynderlig Egenſkab; altfaa meenes Bryde i Almin— 
delighed: han var i Bondens Hærffab; men Han funde fige op, og fare af: 
han funde frafalde fin Brydecontrakt, endog uden at gaae-i Bondens Gaard; 
hvad han havde, Det var hans: det var hans Fe: hans Ting: hans Eyen⸗ 
dom : hang rørlige og urorlige Fæ eller Sods. Han var i den Grad haand⸗ 

heevet af Lovene: i den Grad. agtet for Borger eller Medlem i Staets⸗Selſka⸗ 
et, atom Bonden tilvendte fig eller toeg noget af hans Eye, Gods, Fæ, da 
var det Kan. Som en faadan betegnes Bryden i denne klare Loo, og mon 
jeg da iffe ſyndede mod Agtelſen for dem der nu velvilligen høre mig, og mod 

Agtelſen for dem, der fiden maaſkee læfe min Afhandling, om jeg fatte et eene⸗ 
ſte Ord hen, for end ydermeere at viife, hvorledes Loven anfeer Bryden ſom 
frie Mand, men ingenlunde ſom Livegen, Stavnbunden, ufrie Tienere. 
eg filer mod min Afhandlings Ende, og billig Frygt for at trette deg 

heivcerdige Selffabs Opmærffomhed paalegger mig dette ſom en Pligt; men 
derhos betengger de anførte Vidnesbyrds Beffaffenhed mig og ſaaledes, at 
kun endnu nogle faa fættes hen og det i ſammentrengt Ferdrag: J vor £an- 

gebeks Antegnelſer, hvilke den for vore Muſer koſtelige Mand, Suhm, efter fin 

almeen bekiendte Belvillighed har meddeelt mig, har jeg fundet bemærfer et 

Diplom af 1358, i hviler ſiges. Kronona Almanninga, fom er Brytia 
Marken ocandra fleere: heraf fres, at Almindingen var Brytia-Marken, 
— IKT Sa | . Aa og 

i (d) 6 Art. 
Nye Saml. 11, B. Nun 
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og man fan flutte, hvorledes Bryder bar fundet ſtippe til & den at faae Gaard 
fom fin Eyendom; men es andet for mig end merkeligere Diplom viiſer, at 

Bryder virfeligen ere blevne anfeete fom Eyendomsmend: Diplomet er af 5 

1461, og i ſamme figes: Tha foarade meenige Thing (Ventz Herred) der: 
til, Bonder og Brydhe, beſynderlig the ældfte og the wiſeſte. Her 
et Bryden med paa Thinget, og han ſoarede der tifligemed Bonden, men flige 
fan ingenlunde tenkes, at have gieldt om ufrie og Livegne; de kunde & 
ſoare, og de kunde et fade fig vreprefentere ved nogen af deres eget Middel. 

Hvo fan tenfe, af Lands Regieringen nu forhører Feſtebonden om Chatter 

og Paalæg? Hvo kan tenfe, at Denne felv har at foare? Men naar. ſaa er 
endnu i vote Tider, at Regieringen intet hær at handle med den til- Fedeſtavn 
og Feſtejord bundne, hvo fan da meene, at flige (Fulde fundet Sted i hine 
Tider? Altſaa have Bryderne, Landboe, Feſtere da været anfeete ſom Frie: 
Vil man fige, at Tingene i Følge heraf fynes at være gangne frem til det verre? 
Jeg befvarer ei dette, der ev uden for min Materie: jeg undertrykker hvert 
Ord, der funde i denne Fald fortolke hvad jeg føler: nok har jeg i det, for - 
ſaavidt min Tales Gienſtand angager, at Bryde, og Landboe og Feſtere, ſid⸗ 

dende paa andens Gaard og Ford ere af Lovgiveren og Regieringen, diffe Cone 
fiitutionens fande Organer, blevne anſeete fom frie ubundne Mænd. Om andre. 
kunne blive ſorlegne ved dette,” fom noget der haver Bondeſtand, det rører. 

mig iffe, og de fane ſels at leſe Knuden for at reede fig ud af Forlegenhed, 
| Og dermed vil jeg endnu fun henviſe paa de Bryder, Friebryder, Selo⸗ 

eyerbryder, om hvilfe tifforn et talet, og fra hvilke det var hæderlige at ned, 
ſtamme for Niels Jakobſen, ben Mand, der blev: Hoved for: fleere end een 

agtbar og æde! Slegt. Ei i vort Sprag og ei t noget andet Sprog kunde 
indlemmes de Udtryk frie Træl, frie Livegen; det var at ſmelte tvende Modſi⸗ 
gelſer ſammen: det var at giore cen Idee af tvende indbyrdes ſtridende, upar— 

relige, og hvilke den eene maatte sphæve den anden: fligt er mod almeens 
Menneſke Forſtand, bet er mod Natur: ſolgelig om Order Bryde havde op⸗ 
rindeligen, ufigurligen, og paa beſtemte Maade betydt en Træk og en Livegen: 

"eller om det havde medført, at hvo der var Bryde, han maatte være Livegen,. 
Stavnbunden, faa kunde Ordet ei være blevet fammeubundet med Ordet Frie. 

Vil 

— 
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Era man —— at vi fige Friebonder, og deraf drage den Slut | 
ning, at Ordet Frie kunde ſaavel tillegges Ordet Bryde, fFient dette ſidſte med⸗— 
førte Ydeen om Ufriehed, ſom det ſiden ev bleyen ſammenfeiet med Ordet Gone 
de; hvilfer i en vis Tiddrum, og maaſkee endnu i manges Forſtand medfsrer 
Ideen em at være, Stavnbunden? Jeg fvarer feieligen , at denne Judoending 
ſkulde forraade Utcenkſomhed; ja end. meere: jeg tør paaſtaae, at denne Ind— 

"vending: fan uden Sopbifterie omdreies, fan den gaar dem paa, bvilfe ville 
giere Bryden til ufrie Mand. Her ere mine Grunde: aldrig har Ordet Bonde 
havt uhæderlig Bemarkelſe i vore. Love: aldrig nevnes i beſtemt Loogiver 
Sprog uftie Bonde; end mere; aldrig tales om Friebonde for den Tid, da 
den ærværdige Bondeſtand forliife ſin Hederlighed, og en flor Deel af denne 
Stand faa maatte boye fig under Livegenſkabs og ubeſtemt Hoveries Tvingſel. 
Forſt fra da af fif man at bore on Friebonde, ſom den, der havde hav: Hæld 

tilsat. beholde Adelbondes Værdighed og Rettighed 3 tilforn var Bonde Bande 
Staeten over, og til hans Titel funde inter Bieord feyes, hvorved han fulde 
pinde Rang: Endeligen betyder Friebonde Den, der er frie for at fraae i Ho⸗ 
veries Pligt, og altſaa fin i tin Fald: medfører det Ideen om en hans borgers 
lige Forpligts Modification; men naar faa er, da fan Benxvnelfe Friebonde 
ei gielde ſom Modbeviis i den Gag ber omtales: havde Bryden fom Bryde 
været ufrie, faa kunde han ei ſom Bryde kaldes frie. Han var frie Mands 

omen han funde være Bryde uden at have beſtemt uverligt Eye: han kunde og 
have erhverver Eyendom paa. den af Almindingen eller Brytiamarken optagne 
Deel: han kunde derefter faldes Selveyer⸗ Frie: Bryde. Fordi Ordet Bryde 

gi medførte Idee om Trældom, Livegenſkab, borgerlig Ufriehed, derfor kunde 

Ordet frie fammenfoies med det, dog uden at have Henſigt til Mandens Pers. 

fon: det havde. Henſi igt paa den Ford han fad paa, og boilken blev frie for 

at yde den, eller den Afgivt og fælleds Deel: ligefaa, — Bonde ci med—⸗ 

- førte Idee om Liyegenſkab og borgerlig Ufriehed, derfor kunde Ordet Frie fam: 

menfo ſes med dets dog uden at have Henſigt paa Mandens Perſon. fom Bonde 

tilſtoedes han at. være frie Mands men han blev frie for at udreede Hoveries 

Pligt: han blev en Frie⸗Bonde ligner med ſtakkels ubeſtemt Hoveries-Bonde: 

men funde han fare af eller foer af fra Stedet han beboede, da var ban Bonde, 

var — Mand: behevede ei den Bunſt at kaldes Frie-Bonde. 
Nunz2 Og 

a 
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Og dermed legger jeg andre fleere Beviiſer, hoilke uden Vanſkelighed 

funde anføres, til Side. Jeg ſlutter friemodigen med den Paaftand, at naar 

Bryder, diſſe, der ſtoede langt neden i Rang: diſſe, der vare under Landboe, 

og end meer, under Bonde, at naar de vare frie Mænd efter Ihydſke Lov i - 

XII. Aarhundrede, og i XIV. efter Albrets anførte Forordning, fan paalig- 
ger det enhver, der far Moed og Hu til at foreftille vor Bondeſtand ſom lob⸗ 
ligen dømt til Livegenſfab, at han beſtemt og uden Sophifterie, og uden Has 
bulifterie vaaviifer de Lovſtykker, i hvilke Agerdyrkeren ſom Landboe og Feftere 

er formeligen og anden Mand i Staeten til Fordeel dømt fra frie Borgers Wre 

og Rettigheder. Gaa fænge dette et (Feer, faa længe fan man legge aldt det 
Ordſpil og de Sophismer til Side, ved hvilke een og anden vil giøre eet af der, 
at Bonde ffulde være frie Mand og at Jorddrot (Fulde mifte noget af fin Eyen⸗ 

- Dom; men og, faa fænge far man Grund til at ſkille imellem det, af være Stavnbun⸗ 
den ſom Landværnsmand, og det, at være Stavnbunden fom den, der fidder pag 
"andens Jord. FJ øvrigt tie eller tale hver i Sagen, ſom han det vil, og finder 

flogeft at være! men tager han ved at tale, da føle han Sandhedens Magt, 
og boie fig under dens Bud! Ci lade han fig aaqſte, om end det at tale Bons 
deſtanden til Wre, derhos den gamle rette Nordiffe Conftitution og retre 
Nordiſke Lovgivning til Wre, kunde maaffee. giøre ham mishagelig for een 
øg fleere; vel ham den Skribent og den Talere, naar han ved fin Adfærd bider. & 
Hiertet ſtemt til varmeligen og med Lys i Begreebene at enffe Fædrelandets og 

ders almeen Folkes Lykſalighed og Ere! Skeer dette el: da tenke fan, fm 
ogſaa jeg her tenfer med Rommeren: 2 

Pulcrum eft benefacere reipublicæ : : etiam benedicere 
haud abfurdum. | 

Sad da 
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KLA Jupiters og Marss Oppofit tioner med Solen 

i Aaret 1781, 

arme. ved 

Thomas Bugge. 
— 

) net i Nærheden af Solen; de Gamle have af den Aarſag ikke kundet 
obfervere Planeternes Konjunktioner med Solen. Nu derimod fan Aſtrono⸗ 

"merne obfervere 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 
Mord en ſtorre Deklination end Solen, og er meeſt oploftet fra Soelſtraalerne. 

De overſte Planeters Oppoſitioner mod Solen har de aldre Aſtronomet 
fee — men def er dog ikke at nægte, af man med vore nærværende 
og uendeligen fuldfomnere Uhre, Kikkerter, Tranſit-Inſtrumenter og Mural⸗ 

Aubadranter fan bringe diſſe Obſervationer til en fange heiere Grad af Fuldkom⸗ 
menhed og Paalidelighed. JOppoſitionens Oieblik er Planeten fees fra Jors 
den net op 1807 eller 6 Himmeltegn fra Golenz og altſaa vil Jorden og, Pla⸗ 

nefen feet fra Solen have ſamme Længde eller med andre Ord Planetens og 

Jordens heliocentriſke Længder ere lige ſtore. Vinkelen ved Planeten, eller 

ſom Kepler falder det Planetbanens Parallaxis, falder aldeles bort og de faa 

— , fom endnu maatte være tilbageiĩ Planetens Theorie, angagende dens 

— N nm 3 Aphe⸗ 

F Kitterterne bleve opfundne var det aldeles umuelige, at fee nøgen Pla⸗ 

pe J—— 
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Aphelium, Eecentriecitet og rette Aſſtand fra Solen; hvilke ellers komme ind: i AL 
Beregningerne, ſom nødvendige Elementer, fan ikke under diffe Omftwntigs —4 
feder fave den mindſte Indflydelſe. 

Aſtronomerne anſee derfor Planetetnes Ophoſitioner, ſom de paalide⸗ 

ligſte Punkter, i hvilfe de fan obſerveres, og efter hvilke Planet-Tavlernes 
Godhed fan prøves, Saaledes har den ſtore Engelſke Aſtronom Halley felv 
prsvet fine Tavler, førgad de bleve bekiendtgiorte, og han hav været meget å 

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 Obførvationer paa Planeterne Saturn, 

SVupiter og Mars , og Beregningerne derover efter Halleys og de la Landes 
Tavler, ſom jeg har den Ære at forelægge åd | 

Es i — I. 

Saturns Creehition med SOS SML 28 mer de 

Zeg fFar alleforſt anføre Obſervationerne * de til | Busgningen fo 
nodne —— 

| [bande Sub] 5 obferverte ka — HULT — 
1781. minations geocentriſſfe geoe. Brede 

| | Tiid. Lengde. ad nordlig. | Mayers Tavler. | 

SSuni. [12F. 50 — 160.4121" 19, 360. 17" Te 50330) 7”. 

I 9 QJuni.|tr. 47. 58 |8. 16.23. 49'| T- 35. 48 NER 19. 18.36 

—— 43- 34 8 — 5— ln 20. 25.45 | 

Saturn kom i Meridianen den zte gren sæ ſand gid — — — 
den 9 Junii 11", 47 583 og i 4 Dage er den kommet 17. 48 tiiligere, ſom 

ſor hver Dag udgior 4. 27 — * ſom forløber: imellem tvende paafol⸗ 
De grine: 

Længde efter 



— 
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—* Gaturns Kulminativer er da 23, 557.33" af fand Tid. Naar man fra 
Den obferverte Længde den 5te Juni drager den obfirverte Længde den ote Juni 
finder man, at Saturns Længde imellem diſſe 4re Kulminationer har aftaget 
27", — * Altan ellem tvende Kutmination 4923“. Ved felgende 

2 Ferheide de 
17 ogh, 551, EN ERE YDE es — 

Tadet fig — at Saturn i en (and Soel Dags forandrer Am Længde 4. 23, 8“. 

J ſamme Tid ſorandrer Solen fin Længde 57. 20; og Gaturns Bevægelfe 
til Oppoſitions Punktet bliver = 4', 23, 8" 867. 20" == 61, 43,8" 

udi en ſand Soel Dag. 

Den Juni 12b. 8. 46 var Suunmm obſerverte Længde 8%, 169, 41', 21 
Til famme Tid ban SE VIE 8. 15. 30. 7 

— — — | 

Solurns Afftand fra Oppoſitions Punftet i Bue 0% 29% 11,147 

Heraf fan man da beregne, hvor lang Tid Saturn anvender paa ag 

igiennemlebe denne Bue og hvor langt Planeten i fand Tid —* fra fin Oppo⸗ 

dkk med S Solen. =Borbbldeu er følgende: 
: 61, 43, BR aab = 1%, 117, 14" a x. 

SD SOnmeldie Saturns Lengde var obferveret . d. 5 Juni 12b. 57,46” 

Saturns Aſſtand fra Oppoſi tionen lægges til. 0 0-0 "4, 27. 41, 58 

Sunu fande Oppoſitions Tid . ……. 2781, den 6 Juni 15P,47',44" 

— Beregningen fan man og føre af Saturns obſerverte Længde den 9 Juni 
F 47 35800 Saturns Afftand fra Oppofitionen i Bue var * 29, 54 47" 

"Til at igiennemvandre denne Bue udfordres i Tid 2 Dage rok, 58.75 og 

Mat dette, drages fra Obſervations Tiden * 9 Juni 11P, 477, 58”. finder man 

Oypoſitionen at være ſkeet den 6 Juni 156. 49.. 57. Imellem begge diſſe 

Bi ſtemmelſet er en Forſkiel af 27. 13” jeg haaber, at ingen ſom kiende aftre« 

nomiſke Obſervationer vil lægge mig den til Laſt; og den fan ingen Virkning 

bave til at forandre Saturns Sted, eſterdi denne Planet i 2" i Tid iffun for: 

vandrer fin Længde 10 Terſer, hvilfe vel ingen Aſtronom tør paatage fig at ud- 

— med noget Inſtrument. Vairliget Bindrede at anftille Obſervationer 

É Men, — 
paa 
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paa Oppoſitions Dagen ſelb. Den forſte Beſtemmelſe, ſone er Odroſttlonen | 
nærmejt bør auſees for Den paalideligfte | 

af Saturns daglige — i amt ALE — eve kr ig — 
hvor meget Lengden forandres udi Mellemrummet fra en given Tid til Oppo⸗ 
fitionens Tiden. AM | å 
Saturns Længde den ste Junii 12b. SAGE LEE ENS EAR —— 

Mfragelfe i Længde udi . 27,417, 58" —* Han "Ha 

Fra Obfervationen til Oppofitionen —55 se 4 

Saturns Længde véd Oppoſitions Tiden . — 8. 16. 36. 14 
Paa farme Maade kan Beregningen fores af Obſerwattonen den ode 

Junii. Nemlig: 
Saturns Længde den ode Juni maret sn ker ERE dage ES i: 

” »Tilvært udi Længde i . ……. - 677, 58'. 7”, ($. 2 Wi gns sn oh s1es 33 

Saturns Længde til Oppofitions Tiden +. —8. 16. 36. — i 

— AMEN oa 

De anførte Obſervationer udviiſe at — har forandret ſin Brede i 
dagligen 7", Heraf kan man beſtemme Breden til BUN tions Tiden. é 
Saturns Brede D-5 Juni rab, — NE 4 29,36", 17 nordl. J 

Aftagelſe udi... — 276 .41. 58 — — — Fre J 

Saturns Brede til Oppoſitions Sen RBR Se on 36.9 9" 

Saturns Brede d.9 Juni 11b. 477, 58” RE RR Be 48" nordie 

va 

| Tilvert J 676. — — 22 

Saturns Brede til Oeeſ tions Biden msn es ala Lg J 

— id An — F AE i å å 

, Af alle diffe foregaaende Beregninger uddrages da den endelige Slu ” | 
hingt: at Saturns: Oppofitions mø Solen er indtruffet 1781. den SEE 
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Juni efter fand Tid i Klobenhabn 157, 477.44”. af Saturns obſer 
verte Lengde til Tid var $% 162. 38. 14“, og dens nordlige Brede 
Rn De 308 gl kg 

Maar man nu —— diſſe OG ttvarioner med Halley's Tav⸗ 

ler, og man antager Gaturns Perturbationer efter Ramberts Beſtemmelſe 
— — 249; og Aberrationen og Nutationen tilſammen — 4 4“, ſaa er 
Saturns Længte til Oppoſitions Tiden — 3. 168. 30. 4793 og altſaa de Hal⸗ 

leyſke Tablers Feyl i Længde — 5.. 277," Breden vil man ie arie 
18. 35". 43”, og altſaa de Halleyſke Tavlers Feyl i Brede — +26", 

Hr. De la Landes Tavler derimod ville feyle udi Længden — 11', 8”, 
og udi Brede + 10"; faa at Halley's Tavler over Saturn have et merkeligt 
Fortrin frem for de fa La: ndeg Tavler over ſamme Planet, Dog maae man 

” bære faa billig at bemærfe, at År. de [la Lande felv iffun opgiver dem for paas 
lidelige fra 1740 til 1770. og at pan anſeer dem for mindre paalidelige for de 
bogene Tider 

—— Ku * 
— Oppoſition med Solen udi Many 1731. 

6. 6. 

—— Obſervationerne, paa hvilfe Beregningerne grunde fig, ere følgende: 

: Tiden 2 fande Kul: 2 obſerveerte * obſtrveer⸗ Solens Længde | 

É -2781, minations Længde, te Brede! efter Mayers 
SEE Rg DE | | nordlig. Tavler. 

13 Man [210.577 10"|72. 229,26. 38] 19% 91. 197|1% 239. 25': 49" 
BE 14 Man rr. 52.45 |7. 22. 19. 2 ltr Gk læ fra 2428 24 

I så ne Im 8r 15), Ses 30 8900 ——— 

F. 7. 
Jupiters Giennemgang igiennem Merldianen var den 13 May 11P, 57. 10" 

og den. 14de Man. 1Ib. 52. 43“3 og den ev i 1 Dag kommet 4", 27" tiiligere. 

Nye Samt. . B. Ooo Tiden 

DEN 
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Tiden imellem tvende paafolgende Kulminationer ev derfor — 236. 557. 33” af 
ſand Soel⸗Tid, i hvilket Mellemrum Længden har taget af 77 36", % Heraf 
beregnes; at den i en ſand Soel-Dag tager af i Længde 77.37,3.. Solens 
daglige Bevægelfe er — 57.47". Altſaa er Jupiters Bevægelfe imod Ops 

pofitionen =— 57'.47" + 7. 37" =65". 24". 
Den 13 Many 1781. efter fand Tid 1m.577,10” var Jupiters — 

Længde å i 75, 229, 26'. 38" 

Til famme Tid long. O + VE. å .… | 7. 23. 25. 49 

Jupiters Afſtand fra Oppoſitionen udi Bue . É o', 07.59", NU 

Ved følgende Forhold : . 
65'. 24" 8 (<J 246 — 59", TI e fe" . i 

beregnes, hvor fang Tid, der Udfordres til denne Bue; og altfaa 
Jupiters Længde obſerveret Den 13 Man 11P, FO 10 

Aſſtand fra Oppofitionen i Tid drages fra 2 we] 21. 43 7 

Jupiters ſande Oppoſitions Tid med Solen den May 147, 37 3" 

| Af Odfervationen paa Jupiter den 14 Man iP, 52", 43”, vil Bereg⸗ 
ningen udfalde ſaaledes. Til den Tid var Jupiters Afſtand fra Oppoſitionen 
i Bue 29. 47,22"; til hvilken at igiennemløbe vil medgaae I Dag vrb. 38. 22”, 
Naar dette drages fra Obfervations Tiden den 14 May 117, 52", 43”, findes 

Jupiters Oppoſition at være ſkeet 1781. den 12 Man 146. 14/21", 
Forſkiellen ev ikkun 17” og altſaa i alle Henſeender ——— da Jupiter J—— 
ſamme Tid iffun flytter fig 3 Terſer paa Himlen. — 

S$. 8. 
te de anførte Obſervationer ban Jupiter (f. 6.) fore n man ag denne Pla⸗ 

net fra den 13 til 14 Many tager af i Længde 2 36. Altfaa 
Jupiters: Længde den 13 May 11", 577, 10”? . 8.0 . 75, 229, 267, 38! 
Tilvert i Længde fra Obfervations Tiden til Oppofitionen tg 

eller i 217.43", 7”. ($. 7.) ; SER RE OR de 

Jupiters Lengde ved Oppofitions Tiden . . .' 7, 22. 33.30 
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Af Obſervationen paa Jupiter den 14 May ev Beregningen folgende: 

; Jupiters Lengde den 14 Man 1xb. 52", 43). REDEN EDR ru BODØ 
Tilvert i i Længde Fa Obſervations Tiden til Oppoſitionen 

see EDDA EN y — 4* 14.27 

Jupiters Længde ved Oppofitioné Tiden . . 7 22, 33.29 

| 9. 

Af Jupiters daglige Forandring i Brede — 7)" fan man finde Breden. 

Jupiters Brede den 13 Man rib. 577, 100... & I .9'.19" nordl. 
Til Oppofi tions Tiden ev Tilvexten + 6 

Jupiters Brede til Oppoſitions Tiden. "1. 9.25 

Zupiters Brede den 14 May 1ih, 52", 437 , 1. 29,97,12" nordl, 
Tilvert udi 457. 38'20” —— , .… . fe 13 
Jupiters Brede i Oppofitionen . +. 2 8 . 1, 9. 25 

§. IO. 

Af alle foreganende Beregninger og Obfervationer følger: år Jupiters 
Oppoſition med Solen er ffeet 1781. den 12 May 147.147. 3“. efter 
Aand Tid i Kiobenhavn, og at Jupiters Længde efter paalidelige 
Obfervationer bliver 7%. 222. 337. 30”, og dens nordlige Brede 
1? É 9. 25“. 

Naar man nu anſtiller efter Halleys Tavler: og tillige 
| efter Lamberts Beftemmelfer antager Jupiters Perturbationer — — 7", 31”, 

ſamt Aberrationen og Nutationen tilſammen — + 2”, faa finder man Jupi⸗ 
. terg Længde til Oppoſitions Tiden — 7%. 229. 33'. 24"; og altfaa de Hal: 

leyſke Tavler Fevl i Længde = + 6”; Breden vil Beregningen viiſe at 

være => 19, 10', 123 og ne er de Halleyſke Tavlers Feyl i Brede 
— — 47", 

NR 00 2 År. 
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Hr. de fa Landes Tavler derimod feyle udi Længde — 3', 327, og udt 

Brede — 115", Halleys Tavler over Jupiter, forbedrede ved Lambert, 
have derfor ct betydeligt Fortrin frem for Hr. de la Lande's Zaeler over 

ſamme Planet. Ra 

HL : 

Mars's Oppofition med Solen i Julius 1781, 

É 5. Ære 

De Obſervationer, ſom bruges til efterfølgende Beregninger, ere fore⸗ 

tagne den 19 og 20 Julius, da Himlen forſt opklarede ſig, efter at Oppoſitio⸗ 

men leger var forbie. 

[| Dagen agen |" fan fandeKul| obſerverte | dg obferver- [Solens Længde | 
— minations Længde, te Brede, efter Mayhers 

| Tid. | ir Sydl. Tavler. | 

18 Sali arb, 21',277198. 188 52. 30" 6?. 31.44135. 56 AOR 7 

J 19 Zuli 11 26. 15 |9. 18. 36106 4 58 |3. 27. 4%. 20 | 

| | 112. sr —— 
Eſter ſoregaaende Obſervationer kommer Mars den 19 Juli 57.12”, tü⸗ 

ligere til Meridianen end den 18de; og den har udi 237, 547.48”. taget af i 
Længde 16', 29", - Jen fand Soel Dag eller 24 Timer af fand Tid er eltſaa 
Torandringen i Længde — 167, 32"; og i ſamme Tid forandrer Solen fin Længe 
de 57'. 16", Planetens Bevægelfe. imod Oppoſit tions Punktet er == 57! 16" 
<m 16', 22", = 73" 48". 

Den 13 Juli of, 317, 27” ev Længden af Mas 20. 0 189, — 
Solens Længde + VIS, til ſamme Tid il gl (Er orn6 BO. TE 

Planeten Mars's Afſtand fra Oppofitionen Bue 0. 7. 37, 32 

For 
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J gor at me den % ti, fom udfordre il denne Bue gisres folgende 
| ETA 

mu øgle ggN 8 gh — 70 —— 
af Mars obſerveret 1781. den 18 Juli hirse TE, ar ret 

| Mars's Afſtand fra Oppoſitionen Tid . 4. …. 6Dage "4. 47. 30 

| Oppoſitlonens ſande Tid for Planeten Mars 178 1, 72 Suk 68,431 Kær 
Af Obfervationen paa Mars den 19de Juli fan Beregningen ſaaledes 

| indrettes, Den Igde Juli mP,267, 157" var Mars's Afſtand fra Oppoſitiouen 
I udi Bue ER ST JO”: og til af igiennemlobe denne Bue udfordres en Tid 
af 7 Dage 4", 44'. 16"; og altſaa er Oppofition indtruffet efter ſand Tid i 

| Kiobenhavn den 12 Julii 6", 41', 59", hvilfet hav en Forſkiel fra den førfte og 
paalideligere Beſtemmelſe af 11587, Deraf fan i Længden for Mars ikkun 
| fremfomme en Uvished af 25 Sefund i Bue, hvilfe man bog ikke ved Obfere 
| Nationen sed ——— Vished kan beſtemme. 

—— 

af de den 18de og rode Juli for Mars obſerverte Lengder fan man ſlutte 
"fig til Længden ved Oppoſitions Tiden. 

Den 18 Juli 117, 31.27" var Planetens Længde efter Obſervation 95.187, 527, 39" 
| Eilert, i Længde til. Oppofitions Tiden eller 

iz: 
É 

udi 6 Dage 46. 471, 307 ; … ++ 1 42, 11 

Langden af Mars ved Oppoſitions Tiden 2 + 9, 20. 34. 50 

Den 19 Juli ub, 26', 15" blev Længde af Mars obferveret 9%, 187,367, 10” 
—— i Længde fra ——— til Oppoſi itionen eller udi Sy 

7 Tage at, 44,16” J 

Ranger af Mars ved —— Tiden9. 20, 34. 48 

— | 

Beirliget og ſfyet Himmel har ikke villet tillade, at Mars kunde blive 

FM, —* den 18 Julii og altfaa 6 Dage efter Oppoſitionen. Om— 
J00 3 endſkiont 



Brede ganſke ujevnt; og tør man ikke af de obſerveerte Breder dén 18de og rode 

Juli flutte tilbage til Breden ef Mars ved Oppofitions Tiden ved Forholde 

Reglen, bvilken her ville give en Feyl af omtrent 5 Minuter, ſom i rede er 

en alt for ftor Afoigelſe. | i 

S.- 15. å 

Af foregaaende Regninger folge, at Mars har været i Opp oſition 

med Solen 1781. den 12 Julii 6b. 43. 57 efter ſand Tid i Kioben⸗ 

havn, og at Cængden af Maré da var 9%. 209, 34), so”, men at Breden —4 

ikke med Vished kan beſtemmes. 1 

| Naar man nu vil giore —— med Halleys æter „ſaa' J 

man befinde at de feyle i Længde + 1'.447. Længere hen i Julii Maaned er | 
Mars fleere Gange bleven obferveret og dens Feyl i Brede fundet + 1'. 47”, N | 

Efter Ar. de la Landes Tavler er Længden af Mars til Oppofitions | 
Tiden 95. 207. 35'.41%, Aberrationen og Nutationen tilſammen — 4“, og | 
altſaa Planetens ſynlige Længde 9". 207, 35.37”, og Feylen af de la Landes É 
Tavler udi Længde — 47", Den 18 Julii fandtes Feylen udi Brede 2910, å 

Det er da heraf klart, at de Halleyſke Tavler over Saturn og Judi⸗ 
ter have nærmeft fremmet overeens med Obſervationerne. Men derimod ere 

de la Landes Tavler over Mars meget bedre, og meget nær ved den — 
Fuldkommenhed. Det er ſaa meget angenemere at have udfundet dette, ſom til 
diſſe Tavlers Konſtruktion for det meeſte ere brugte Tyge Brahes Obfervario: | 
ner, og det er til denne vores udødelige Landsmands utrettede Flüd og Arbeide 

at Hr. de la Lande — lider fi E — ſtorre Noiagtigbed. RR 

— 

Our 
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Ek Galicia og Ladommi 
er ved 

P. F. Suhm. 

iſſe Lande have været temmelig bekiendte i Middel⸗Alderen, og komme eg 
1» fiælden for i dens Kroniker og Skrifter. Men i nogle hundrede Mar 

* de i de ſenere Tider at forfvinde i Hiſtorien; Indtil de igien ere blevne 
meget: betiendie ved den en Oſterrig har giort Peg dem. 

—— det — er vel et Landffab i Polen, navnlig Halicz, ſom beholde fit Navn, Deres Navne. 
og ſom regnedes til lille Polen, men dog forefom det ſielden i de almindelige Geo⸗ 
graphier og regnedes, naar det (Feede, ordentligen til Røde Rusland, (af hoilket 
Det i de ældre Tider havde udgiort en Part) da det dog var et Landſkab, Ziemia, 
for. fig felv, ſom henhorte til lile Polen, ligeſom Røde Rusland felvs udi de 
geographiſke Charter forekom det ey heller, ſom et Landffab, førend i de aller⸗ 

ſidſt udgivne, dog ſtod Byen Halicz i dem, hvilfen har givet Landet Navn. 
Korteligen, Landet var uden for Polen meget lidet bekiendt. Paa Po kal— 

Des Landet Halicka Ziemia (1). J Middel Alderen kaldtes det paa Latin 
Galicia, Halicia og Allicia, Navne", ſom den Polffe Skribent Kadlubko 
bruger i i Ylæng om hinanden fa). Af Græferne kaldtes det Galitza (3), af 

vore [€ Rorbiffe del Gallea eller Galatia (4), hvorved jeg ikke kan undlade, 
at 

1) Biifchinge Geogr. De nye Charter ø øver Polen · 
(2) Anonymus in 7 Hung. T, I c. 11. P. 9- ——— ib, p, 167. e. 98. Kad. 

, Jubko p, 29. 2 Somnnersberg Scr. Silef. ”T, 1.p.7. T. 2. P. Rn 47. 
8 Cinnamus Corp ———— 31,1. 3, p: 51. Nicetas ib. T. 12.1, 4. P. 68. 

(4) Orvar Odds Saga Cc 36. En Polſt Skribent i — Ser. Silef, T.I. p.8. 

; falder det og Galatia, 



Deres Belige 
genhed. 

6 — ap ie Flesh lak c. IT. ER: 9. 

J S. Om Galicia og Ludomiria. 

at giore denne Anmerkning, at ſaadant viſer, hvorvidt vore Forfædre habe vans 
ket omkring i gamle Dage, thi ellers Havde de neppe i Tider, da Charter og 
Geographier vare rare og ubekiendte, vidt Navnet af et aßd, der hrendſe⸗ 

De til Ungarn, og bvorhen de en kunde komme til Skibs; af nogle nyere 
ſkrives dette Land Halitſch (5). Hvad det andet Landſkab navnlig Lodomitia 
angager, da kaldes det af Ungarerne Lodomer (6), hvilfet uden Tvivl fFal 
være Wlodomir eller Wladimir (7); paa Latin bær det Navn af Lodomi- É 

ria (7), Ludomiria (8); og at Ungarerne have kaldet Wlodomir Lodomer 
beftyrfes og derved at Pray (9) falder en Fyrſte af Halicz i det rate Seculo 
Ludomirius, ſom Neſtor (19) derimod falder allevegne Wolodimirko; den 
Polſke Sfribent Kadlubko (11) falder det Laodimiria, hoilket er heel mærkes. å 
ligt, og paa et andet Sted (12) Ladimiria, og atter (13) Wladimiria. Bo i 
guphalus (14) en anden Pole Skribent kalder det og Wiadimiria, men kort 
efter kadmiria (15) + i 

Hus dl 
Hvad nu Beliggenheden af diſſe tvende Lande er angaaende, da ere ål 4 

fra meget gamle Tider blevire regnede til Rusland , og i fær til den Deel, ſom 
førte ſiden Navn af Rede-Rusland, hvisker var fFiftet i mange ſmaa Fyrfen 
dommer eller Ducatus ; ſaaledes fi ane ben Vonge Skribent ——— Øl 

lus" i 
—— 

ig id 

c(66) Schlåzer ib, Th. 1. p. 1,. Th. 2. p: 322: Neſtor p. 247. 265, "Timon; 
| Syn. nov, Hung, Tom, I, — 
ala) — neuer Brief; Wechfel Th.2.p. ÅL ”Neftor af Søjereré Overfættelfel 

187: 1909 212223, — 
(SY. Thure en Schwandt lib. 2, cap. 20. p. 104. e. 99. p. 107. ) 
(8) Nye Chart over Polen hos Homans de Ul 1775. 

(9) — åg 138. : 
(10) p 
(II) é re ndit Gedan, Ao ED Sol. 

12) pe Dg . 
(13) p. 
(14) — Script, Sileſ. Tom. 2. p. 46. 
(15)-ibid. p. 47. En Anonymus pag; 98. falder Bet Wicimnn. 

— — 

—— 
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lus 68), ſom ſkrev i det Trade Seculo, at den Polfke Hertug Kazimirus for⸗ 
eenede imod Slutningen af det rate Seculo nogle Ruſſiſke Landffaber, nemlig 

Przemyst, Wladimirien, Brezſe (uden Toiol en Trykfeil i Stedet for Belez) 
ae Drochiek, hvilfe tvende høre nu til det Weywodſßab Belez eller Podla— 

chien; En Anonymus fom var Archidiaconus i Gneſen, og førev vet 
Aar 1395, beretter (17), at ved Aar 1349. og derefter regnedes til Rusland 
Lutffo med fin Egn (det er Luck eller Luceorien, Hovedſtaden i den Luckiſke 

| Egni i Wolhynie n) Wiadimir og Lwow, det er Lemberg, ſom og at Aar 1378 
oprettede Pave Gregorius 9, og Ludvig Konge i Pohlen og Ungern de Biſpe⸗ 
demmer i Rusland, nemlig Przemysl, Chelm og Wladimir eller Lodomir, 

og det Erkebiſpedemme Halicz; ja det var fan bekiendt i Middel-Alderen, at 
Gallicia eller Halicz regn;des til Rusland, at endog den chriſtne Nubiſke Jord⸗ 
beſkrivere (18), ſom ffrev i det rate Seculi Midte, regner Gallifia dertil; 
Den Pole: Skribent Cromerus (19) ſom ffrev Aar 1586. ſiger, at Rede 

dg Rusland beſtod af tvende Palatinater Belez og Lemberg, og at den ſidſte i ſer 
bar Navn af Bede Rusland, ſamt at Chelm regnedes og dertil. Rode⸗Rus— 
Tand havde: imod orden Volhynien, og Hvide⸗Rusland (en Part af Lithauen), 

imod Sonden Ungern og Moldau, til hoilket den Deel kaldet Pokutien grænds 
ſede i ſer, imod Veſten Lille-Polen, og imod Oſten Podolien. Af alt dette 

er klart, at Landets Hoved Navn var Rode⸗Rusland, og at Halicz, Wladi—⸗ 
mir ſamt fleere iffun vare Fyrſtendemmer deri. Rusland og det Ruſſiſke 
Folk ſtrakte fig ellers fra Rode-Rusland igiennem Wolhynien, Podolien, Bras 

elaw og Ukraine lige til Dnieper⸗Floden og Byen Kiow, hvor Ruffernes Hoved; 
ſede var, ja langt Oſten for Dnieper, hvilfer altſammen er bekiendt, og kom— 
. mer ey mit nærværende Farehavende ved; Men endſkiont Halicz egentligen fra 

fin Beqgyndelſe ikkun var et Fyrſtendemme, faa fif det dog med Tiden Navn 

af; Kongerige, da det undertvang de ſmag angrondſende Fyrſtendommer i Rødes 

"Rusland, Bvorfor og den Polffe Skribent Starovolscius (20), ſom ſkrev 
É i Det 

8 — Script. Sileſ. Tom, 2, p. MAN 

67) Ibid. pi 98. 99. 112. 112. 
6) 5 Part. Climat 6. p. 262. 

i, 9) Ad Calcem Hiſtoriæ Coloniæ 1589. Fol. in de firu Poloniæ lib, IT. p. 483. 
(20; In Polonia pag. 451: ſom ſtal være 450, in Mizeleri Script, Hiſt. Polon. 

ye Saml, Il. B. Ppp mer 

* 
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i det 17de Seeuli Midte, retteligen ſiger, at Halicz var fordum der Ruſſiſke 
Riges Hoved, (hvilfer er ret, naar det allene indſtrenkes til Røde: Rusland) 

hvorfor Kongen der ogfaa egentligen kaldtes Rex Halicienfis og iffe Ruſſiæ. 
Korteligen: Haliez er egentligen en ne ved DniftersFloden, hvis tilhoren⸗ 
De LandfFab og i ſer den Egn deraf faldet Pokutien ſtrokker fig til Moldau og 
det øvrige til Podolien, Lemberg, det Ziemia Zydoczenka, og Ungarn, og 
Siebenbuͤrgen, ſamt de Carpathiffe Bierge, ſom man kan fre paa det nye Chart 
over den Oſterrigſke Deel af Polen udgivet af de Homanffe Arvinger, hvor 
man ogfaa finder, at dets ſterſte Længde er 25 tydſfe Miile, og ſtorſte Bros 
de 235 Saaledes er dette Landffab nu, men om det fra det aller ſorſte af det 

forefommer i Hiſtorien, nemlig det ode Seculi Sintning, har ikke været 
ſterre, ſfal jeg ikke kunde ſige, mig kommer det rimeligt for, at det den gang 

haver været ſterre og begrebet tilligemed en flor Deel af det Lembergſke i fig, 
efterfom det fader, at det paa de Tider ſtodte til Wladimir. Da det grænd- 
fer op til de Carpathiffe Bierge, ja da cen Deel af dem ligge endog i ders ſyd⸗ 
lige Deel, faa bliver det fatteligt, hvi Boguphalus (21) falder det Mon- 
tana Regna (Bierg Rigerne), hvorved han fynes og at forfaae-de Landffa- 
ber. Zydacz, SamboriP og Sanock, der ligge i den nævnte Orden og firæffe 
fig fra Haliez langs de Ungarffe Grændfer Veſter paa og ſom vel deels i de ældre 
Tider ere blevne regnede til Riget af Haliez og Deel

s til Fyrſtendemmet Przemyſtz y 

— 

Da der altfaa iffe fan være mindſte Tvivl om Beliggenheden af Landſkabet og 

Byen Haliez eller Gallicia, ſom Ungarerne falde det, faa maae man desmeere 

forundre fig over, at beremte Skribentere have villet finde det i Wallachiet (22) 
van Grund, at dette ſidſte Land ogſaa kaldes Ulak og Islak, og at de Nnger⸗ 

Fe — kaldte ſig Konger af ner boilket de — — giorde, men 
hvorved 

See så Pray Kunder Reg. Hung. Part, I, L, 2. p, 175: hvor han bes 
friver Galliciens mee 

Car) I €. p. 49. — 

(22) Herbelot Bibl, Orient, V. Gallikia — — Chron — Part, I pag. 59. 
hwoer han anfører, af Æneas Sylvius eller Pave Pius 2, far holdt Galli⸗ 
cen for — Leunclavii — — n, 71. 
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— de forfede Halicz, fom Timon (23) eg Lucius (24) vidne: Hvoad 
derimod Wladimir, ſom Polakker og Ruſſer falde det, angaager, da er dets 

Ravn ſaavelſom dets Hiſtorie merkere end Haliczes, hvilket fornemmelig kom— 
mer deraf , at Ungarerne falde det Lodemir, fan at de Ungerſke Konger fÉrive fig 

Reges Lodomiriæ; Den Ungarføe nye Skribenr Timon ffriver derfor 
udtrykkelig 1714. (25) 'Lodomiriæz regnum quodnam fit ? ne divi- 
nare quidem poſſum, nifi cam Cromero dicam Wuladimiriam 

— Ungaros corrupte appellaffe Lodomeriam; hvilke fidfte Ord findes 
virkeligen iffun fom en Gietning hos denne flove Pol fee Skribent (26). Pray 
| (27) den udførligfte af alle nye Ungarſke Skribentere nævner vel Lodomiria i 

et Verk, ſom er trykt 1761. men forklarer det ikke; Der bliver altfaa ingen 

anden Ben tilovers at udfinde det end at opføge der efter det Polſte Mavn las 

dimir. Øg da finder jeg, at den unævnte Archicdiaconus af Gneſen (28) 
ſiger, at Lithauerne fulde efter Aar 1349. ind i Ducatus Ruſſiæ og angrebe 
Wladimir og Lwow, ſamt indtoge de faftefte Befeſtninger Wlad imir, Byntz, 

(uden Toivl Buff) og Brescze (uden Tvivl Belcz), begge i Woywodfkabet 
Belez/ ſamt ſtreifede ind igiennem Egnene af Sendomir, Radom, og terra. 

Luthonienſis, ſom maaføce er forfFrevet og ſkal være Caftellaniet Lubaczow 
Hk i Palatinatet Blien Efter nogen Tid blev endeligen Fred ſluttet paa Vilkaar, 

at Polakkerne fFulle beholde Lemberg med fin Egn og Lichauerne derimod Wla⸗ 
dimir med fin Cqu; Naar man nu overvener Lithauens 94 Pohlens Beliggen⸗ 

bed, ſamt de ere, det nu ere nævnte, faa Fan jeg ikke falde paa anden . 

| Tante, end at Vladimir eller Ladomir, ſom Ungarerne falde den, er Wlodzi— 

mierz eller rettere kaldet Wledimirz med ſin Egn, ſom nu udgior det tredie Land— 

ſkab af W⸗ Ahhnien, og ſom fløder til Palatinatet Belcz; Hog den ungvnte 

— Sfribent, ſom i det 13de Seculo vor Notarius hos Kong Bela 4de (29) 

Pop 2 fore; 

— (24) De regno Dalmatiæ lib, 6, €.5. p. 457. in Schwandtneri Ser. Ung. T. 3. 

KN 
(26) Cromerus de rebus Polon. lib, 7. p: 128. col, I, 

b — (27) Annel, Hunnorum Gc. p 311. 
— Apud Somwersherg Tom, 2. p. 98: 99. 

(29) In Sehwandtneri Ser, Hung. Tom, I. p. g—10 e. 9—12 



476 F. Om Galicia og Ludomiria. 

til det nu værende Ungarn forſt ere komne og derfra til Gallicia, hvilfe begge 
Stæder havde hver da fin egen Dux og beboedes af Ruthener (det er Ruffer)s 
Da nu Gallicia er uden Tvift Halicz, faa ſynes dette atter at ftadfæfte, at 
Lodomer er Wlodomir, allerhelſt Ungarerne vare efter Bele Notarius 7 Dage 

—om at reiſe fra det eene Sted til det andet; Heraf ſlutter jeg ogfaa, at begge 
Fyrſtendemmer da grændfede ſammen og at Lodomer haver i det mindfte da be 
grebet Palatinatet Belej i fig, tilligemed endeel af Wolhynien, og Halicg 

Derimod befattet det gandffe Lembergſke, eller det egentligſte Rede-Rusland. 
Grandſerne af diſſe Lande og tvende Stater have ellers været meget forauders 

lige, fom de have havt Overhaand til. J Polens Deelning blev Byen Wla⸗ 
demirz felv ved Polen; dog ſtræekker den Keyſerlige Andeel fig paa cen Miil 
nær den, hvilfet viifer, at man fra Keyſerlig Side haver anſeet Palatinatete 
Belcz, ſom en Deel af det Lodomiriffe Rige; Af alt det hidindtil fagde følger . 
ogſaa, at begge Riger have Navn af Boer, hvilfe med Tiden have formedelſt 
deres Regenteres Magt meddeelt anfeelige Lande deres Navne. Begge Riger 
af Haltcg og af Lodomir nævnes ofte ſammen, og ſynes ofte at have havt fæl 
leds Regentere, hvorfore jeg og vil afhandle deres Hiftorie unter eet, Da 
Lodomers Navn er egentligen Wladimir, og man finder et Wlademir eller Wo⸗ 
lodimer i det fore Rusland, faa har jeg engang været af den Meening, af = 
Den var bleven anlagt af Folk fra bene vnte Bye (30), men nu jeg eftertænfer., J— 
at denne forſt er bleven anlagt af Storfyrſten Wolodimer eller Waldemar imed 
det rode Seculi Slutning, og at den Polffe Wladimir var i det mindſte til et 
hundrede War tilforn og maaſkee længere, faa falder den Gietning bort; Dog 

| 
| 

| 
ſecenne allerede Byen Lodomer, til hvilken Ungarerne paa deres Vandring i | 

kommer det mig troeligt for, at den bær Navn efter og er mueligt med af, eu | 
Fyrſte Wolodimir, ſom har —— i de — | 

| ss 5 Re | 
3 æidte Sangvidt jeg Fan ſpoere, have Sarmatiſke eller Sfavilfe Folk, fra de … 
zaanere løfte Tider beboet Egnene af — og Wolodimir, og rimeligen været af dér Å | 

Slags 
— | 

(30) Min Afhandling om Slaverne i det Kiobenhavnſke Selſkabs Skrifter, Tom. 12, 
| p. 2823. 

jf 
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Slags kaldte Vender, maaſkee og at nogle Finſke Folke Slægter have opholdt 
fia paa de Kandter, i det miudfle er det vift, at det Vendiſke Sprog er og fra 

umindelige Tider har været hlandet med meget Fine s det ev ogſaa vig at 
Tacitus figer, at Vender boede imellem Peuciner og Fimer, af hvilfe de førte 
hvede SPorden for Donau ved dens Udlob og de fidfte i Lithawen (31). Men 
da Venderne vare deelte i mange mindre Folk, fan kommer det mig troeligſt 
for, at Bieſſi og Carpiani fave egentligen beboet diffe Egne, De forſte ſet⸗ 
ter Prolemæus ved de Carpathiffe Bierge, form nu giore Sfilsmiffen imel⸗ 
Tem Polen og Ungarn, og hvilfe jeg meener at finde igien i Bosnien, hvorhen 
De uden Tvivl ere vandrede i det 5te og 6te Seculo, maaſfee og en Green af dem 

har under Navn af Beſſi i vendt fig til det Land, der efter dem endnu fører Navn 

af Beffarabia. Til de fidfte nemlig Carpiani anviifer famme Prolemæus 
Boelig imellem Peuciner og Baftarner, og ſynes de at være Carpi, hvilfe 
E uden mindfte Tvivl beboede de Carpasbiffe Bierge (32) og havde enten Mavn 

af dem, eller og gave dem Navn; Cen flor Deel af diſſe Carpi bleve under 
Keyſer Diocletiano forflyttede til Illyricum Mar 295 (33), hvor jeg troer, 

| ” at de efterhaanden have forandret deres Navn til Croater og Crabater og fmaa: 
— Tigen fadet Tilftød fra deres Landsmænd paa de Carvarbiffe Bierge, der og 
kaldes Kropack, hviler ev ſkeet i fær,i det 5te og Cte Seculo, efterat Hunner 

nes ſtore Magt var foxffet efter AtilæDed; under Heraclio i det 7de Se— 
culo fadde allerede Bosnier, Croater og Servier i Illyricco (34) ,- hvorvel 
Navnet Belo Crobatien eller det hvide Croatien (det fore Croatien) fore kom⸗ 
mer endnu hos Keyſer Conſtantinus (35) i det rode Secnlo med Tillæg, at 
Det da — fin egen Fyrſte, laae hen imod Francia, fod under Ottho den 

Pppg Store 

— Tacitus de moribus Germanorum ec. 46, Mit Skrift om Folkenes Oprindelfe 
SR TSA, 160. 

(32) Prolemzi Geograph. I. . 3. €. 5. p. 282. Min Afhandling om Slaverne p. 279. i 

det Kiøbenhavn fk: Selſkabs Skrifters 12 Deel. 

(33) Jornandes cap. 16. Eufebius Scaligeri p. 47. Anonymus ad calcem' Chron, 

Ta Pafch. Corp. Byz. T, 4. ps 389. ſom dog er — ad calcem Scaligeri Eu- 

ſebii p. 30. 

(34) Conftantinus de adm. Imp, in uke Byz, T. 22, P: 73. 

i 65) Id, I c, p. 78: 
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Store ("), og bar endda iffe Chriſten; Fra dette Land vare Crobaterne i Il⸗ 
fyrieo komne; Efter af Auſeende har Conſtantinus herved en ſorſtaget andet 
end Polen, der allerede den gang ſtrakte fig til de Carpathiffe Bierge og var 
Ener af Crakau, Sendomir og maaſkee fleere Stæder i de Egne; i det gdie 
Seculo ved War 235 boede Carper endnu i deres gamle Land, ſendte Bud til 
Romerne om Penge og paaſtode at være bedre end Gotherne (36) ; Omtrent. 
ved Aar 248. fegtede 3000 Carper, er Folk, der var meget ſeikket til Krigen 

og ofle angreb Romerne under den Oſt Gothiſfſe Kouges Oftro-Gothæ Fa: 
ner, imod den Romerſke Keyſers Philippi Feldtherre Decius (37); Julius 
Honorius (38) en Skribent af det zte Seculo nævner endeel Folk fra Donau 

af til Oſterſeen, ſom det ſynes, i den Orden: Sarmater, Baſterner, 
Carper, Gother, Duli (uden Tvivl Slaver og i ſer Servier) Gepider; — 

Sa Æthicus (39) en Skribent af ſamme Seculeo gior og Gother og Carper 
til Naboeer. Efter Evagrius (40) frigede Carper med flere Barbariſke Folk 
udi Gallieni Tid i Græfenfand, Thracien eg Jonien; Ved at overveye aft 

" Dette, faa forekommer det mig rimeligt, at de tilbageblevne Carper, Croater 

eller Crobater ere ved deres Landsmænds Udmars blevne meget ſoetkkede og efter= 

haanden fortrængte af de fig ſiden udbredende Polakker og Ruſſer, der dog, li⸗ 

gefaavel fom de ſelv, vare ogſaa Sarmatiſke eller Slaviffe Folk, men dog ei; | 
anderledes fortrængte, end. at der endnu boede mange Croater eller Carper i 

Lille⸗Polen endog i det rode Seculo, og ſaaledes, at de Carpathiſke Bierge 

endnu indtil denne Tid bære deres Navne; Efter al Anſeende have Polakkernes 

ældfte Stæder, ſaafremt de ere Ptolemæi Bulanes, været ved Weichſel⸗ 
Floden i Store Polen og Maffovien ; Men (Fulde de derimod ſtamme fra Lesgi j 

ved Caucaſus faa ere de komne ind fre Hſter, og det forft i i 4de eller zte Ses 
* eulo, 

(*) Ar Ottho kaldes den Store fjor Conſtantinus, ſom fevche med ham, er uden Tvivl 

et Gioflema af en ſeenere Udſkriver, om. derved har SænÉr at gisre det tydeli⸗ 
gere, hvilken Ottho det var. ; 

(36) Petrus Patricins Corp, Byr.p. 18 —— 
— Jornandes cap 16. 
(38) Ad calcem Melæ Lugd, Bat, gvo — 1685. P. 13. 
(39) Ted. p. 45. 
fad) Hit. Ecel. lib. PA do DØR 
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euſo, hvilfer beſtyrkes derved, at deres egentlige Navn er Lecher, for hvilfee 
Poli ev fat, der betyder paa Slavoniſt en Slette og deres Navn altſaag fag 
meget, fom de Lecher der beboede Sletten; Hvad Ruſſerne angager, da var 
deres ældre Navn Polæner, ſom Neſtor (41) vidner, fordi de boede pan en 
Pole eller fler Mark i Egnen af Kiew ved Dnieperen, hvilfe Folk vare efter i Tanfer Antiſke Slaver; der Ruſſiſke Savn kom ferſt op der efter Ne- 
ſtors Sigende i det gde Seculo under Oleg ved Waregerne, det er Folk fra 
vort Norden og bredede fig Derpaa alt videre og videre ud, men Spørgsmaal 
Bliver dog om det Ruffiffe Navn ei forhen haver været bekiendt paa andre Ste⸗ 
Der, en Underføgelfe, jeg ikke vil indlade mig i, da den et vedkommer mit nære 
værende Forehavende; Gaa meget er vift, at allerede i det øde Seculo ſkulle 
Indvaanerne af Gallicia og Lodomiria værer Ruffer eller Ruthener, om man 
Fan troe den Ungarſke Skribent Kong Bela Notarius, efter hvilken Ungas 
terne fomme til Kiow Aar 884. eller ſom Katona (42) vil 888, hvor de finge 
overhaand, tvunge dem faa og Fyrften af Susdal til at give fig Giſſer, og 
aarlig S fat, og droge derpaa giennem Lodomer og Gallicien til Pannonien, der 
efter -dem fif Navn af Ungarn, thi de maatte love Ruthenerne i Kiew ei ag 

ville fætre fig ned i Gallicien. Dette viiſer, at Indvaanerne der ogfaa vare 
Ruthener og ſtode i noye Forbindelfe med dem i Kiow, hvorvel faavel Galli- 
cien ſom Lodomer havde ſin egen Fyrſte; Og at denne Ungarffe Anonymus 

har anſeet diſſe Lande for da, at have været beboede af Ruſſer, fan ogfaa flue 
tes deraf, at han figer, at Pannonien intellem de Floder Theys og Donau 
Ørændfede til Ruthener og Polakker; Eſter denne Tid regne ogſaa alle Hngars 

fre, Polffe og Ruſſiſke Skribentere diſſe Lande til Rusland, hvorfor og Nav⸗ 
net Node; Rusland forefommer endnu der. Hertil kommer, at Byen Gas 
litſch eller Galiez endnu findes i Rusland i det Archangelſte Gouvernement og 
Hvilken før haver været et Fyrſtendomme og er. et Landſkab for fig, der ligger 

y | imellem 

K4T) Pag. 42 til 44, 49, 53,56, paa hvilket ſioſte Sted han vidner, at Slaverne finge 
af Waregerne (det er vore nordiſte) forſt det Mavn Ruſſer, men kaldtes ogſaa 
Polaner fordi de beboede Sletter. 

erit. primorum Hungeriæ Ducum p, 99. 100. 
(42) Anonymus in Schvandneri Script, Ung, c, $—12, T. I, p.7—19. Ratona Hiſt. 
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imellem fe Landffaber Wologda, Susdal og Jaroslaw (43). Vil mar nu 

antage, ſom baade Navnet og Folke-Forden medfører, at de Halicggitfe eller Gal 

liciffe Buffer, og venteligen de af Lodomer med, ere komne fra dette Sted og 

Egu i Det fore Rusland, hvor maaffee det rette Nifaland eller Rusland har 

ligget fra de ældfte Tider, fan ſynes baade dets Fraliggenhed og andre Omſten⸗ 

digheder af udfordre, at det mane i det ſeeneſte være ſkeet i det 6te Seculo 4 

Anledning af Avarernes Vandringer og Chazarernes ſtore udbredte Magt. Alt 

dette beſtyekes end meere derved, at i Lille Polen ved de Slefijlfe Grendſer 

ligger et Hertugdom Severien (44), hvilket uden Toivl endnu bær Navn efter 
det hvide Servien, ſom Keyſer Conſtantinus (45) falder det i det rode Se⸗ 
culs, hvis Indvaanere endda vare udøbte i hans Tid,” og hvis Land grendſede 

"til de hvide Croaters, hvorfra en for Deel begave fig i det 7de Seculo til Key⸗ 
fer Heraclius, fom indrømmede dem det Land fønden for Donau, der endnu 

- bær Navn af Gervien's Hvor vidt det hvide Servien i Polen haver ſtrakt fig, 
kal jeg ikke kunde fige, dog kommer det mig for, at endeel af Sleſien og Lille⸗ 

Molen haver høre dertil; Efter al Anſeende ere de, ſaavelſom de hvide Croater, 

blevne meget foxffede ved deres Udoandringer i det 7de Seculo, og deres Lan= 

de derpaa efterhaanden faldne. i Polakkers og Ruſſers Hænder; Markeligt er 
det, at Aarbøgerne af Fulda (46) , ſom flutte med Aar 900, ſige, at Sora⸗ 
her boede i Dalmatien; Da nu diffe Soraber ey kunne være andre end Ser⸗ 
vier, fønden for Donau, faa viiſer dette, at Sorabi, Servii, Serbli, med 
hovilket fidfte Navn Keyſer Conſtantinus belegger dem, ere det ſamme Folk 
efter' adffillig Udtalez en Meening den færde Lucius (47) derfor ogſaa ans 
tager; Men heraf ſynes naturlig at folge, at de Soraber eller Sorber, ſom 
boede i i Lausnitz og endnu boe der og have deres eget Sprog, ere af ſamme Folk 
ſom Servierne fonden for Donau, allerhelſt de begge ere Slaver; Onſkeligt | 

— var der⸗ at en færd maa vilde fommesljane diffe- tvende endnu blom⸗ 

ſtrende 

— Buſchings Geogr. T. J. part. 2. p. 720. Ranfis Def: des Ruſſ. Reichs p. 74- 
(44) Ibid, p. 1009. ———— ——— 

… (45) De adm. Imp. Cop, 31. En i ; * ig ; — 

(46) In Freheri Ser. Germ, T. 1. p. 14. en 

(47) In Schwandtneri Ser, Hung, Ti p. 86. lib. 1.8. my 

/ 
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ſtrende Sprogs Ingen undre fig over, at Folk boende i Servien og Lausnitz 
anfees af mig for de ſamme, thi det ev ſedvanligt udi Middelalderens og de 

vandrende Folkes Hiftorie, at ſaadanne Spring forekomme. Obotriter eller 

Abodriter boede i Mecklenburg og ligeledes ogſaa ved Donau, begge vare Silas 
ver og eet Folk, det ſidſte lider bekiendt, men det forſte derimod deſtomeere; 

Soraberne mage i det ſeeneſte være komne til Tydſkland i det 6te Seculo; Saa 

mange og ſtore Vandringer og Udbredelſer kunde ei andet end ſoekke Croater 
og Servier og foraarfage at Polakker og Ruſſer nedlode fig i deres Lande, ſom 
vel og vare Slaver, men fom dog komme fra andre Kanter, da de førfte, nem⸗ 

lig Croater, derimod, ſynes at fave været de Egnes ældfte Indvaanere, thi Ser⸗ 
vierne ere uden al Tvivl komne ter ſeenere, hvorvel i meget gamle Tider, og 

uwuuviſt naar, fra et LandfÉab i det fore Rusland, ſom endnu bevarer fit Pavn 
1 den Bye Nowgerod Sewertskoy, hvilfet ligger idet Kiowffe Gouverne— 

— ment eg børte tilforn til Hertugdemmet Severien, der laae imellem Czernickow, 
Smofenffa, og Worotin; Fra dette Severien ginge Servierne maaſkee alle— 
rede i det det Seculo, og rimeligen for Gothernes Overmagt, komme til der næ 
værende Lille Molen, og maaſkee endeel af det un værende Rede-Rusland, kaldte 

— Bet Severien og udfendte derfra vandrende Hære til Lausnitz og Servien, hvor 
deres Navn bedre har vedligeholdt fig end i Deres rette Stamme Lande; Lomo— 

SE noſſow falder de Foli, ſom boede i Rede⸗Rusland imellem de Floder Pripat, 

1 Det er Przypecz og Duieper, i hvilfen den falder, Slaver Ormoier,- et 
—— Ban, fom ellers er mig ikke bekiendt, og mane de efter diffe Floder tildeels 

ogſaa have beboet Wolhynien, boorvel han ſotter Wolhyner deri, og altſaa 

” aan ende * Lodomir. 

[4 

A 

DS FA DE BEL AR: Ss 4. 

Bam forhen faget, faa forekomme Navnene og Landene af Halicz, Gal: Deres hu 

licia og Lodomer forſt ved War 884 eller 888, thi efterat Ungarerne havde for: Mur 
ladt Kioto og vare blevne! fulgte pax deres Mars til Pannonien af mange Ruf— 

ſer og Cumaner, komme de til Lodomer, hvis Dux tilligemed de Fornemſte 
underkaſtede ſig dem, ginge dem i Mode og gave dem koſtbare Forceringer. 
Der opholdte de fig i 3 Uger, og gav Fyrſten dem ved Affſkeeden til Gisler fine 

» tvende Sonuer, og alle Sonner af Jobagierne, hvorved de Fornemſte forſtaaes, 
Nye Saml. 1. B. aq ag 



* 
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og desuden i- Foræring 2000 Mark Selv, 100 Mark kogt (det er purt) Sul, 
Utallige Skind og Kapper, 300 Heſte med Sadler og Tomme, 25 Kameler, 
1000 Ører og flere Gaver; J den fierde Uge droge Ungarerne til. Gallicia, 
hvor de paa ſamme Maade bleve modtagne, og finge til Giffel Fyrſtens eene⸗ 

ſte Sen famt de andre Fornemmes Sønner, 10 fFionne arabiffe Hefte, decem 

Farifii optimi, 300 Heſte med Sadler og Tommer, 3090 Mark Sølv, 
200 Mark Guid og foftbare Klæder til deres Fyrſte Almus og hans Mænd; 
Efter cen Maaneds Forleb forlode Ungarerne Gallicien, og giorde faft Forbund 
med de Ruſſiſke Fyrſter: Fyrſten af Gallicien fod 2000 Bue-Skyttere og 3000 

Bender bane Vey for dem igiennem Skoven Houos til Pannonien, "gav dem 

ogſaa Qveg og andre Fedevahre med, og paa faadan Maade komme Ungarer⸗ 
ue til Pannonien ved Raad af Rufferne fra Gallicien (48) ; Af dette fees, at 
Lodomer og Halicz vare da mægtige og rige, hvorvel det fidfte meeſt, men dog 
ingen af dem i Stand til at imodftane Ungarerne. Vel fandt, at alt dette 

beroer allene paa den faa faldte Kong Belæ Notarius, en UngarfÉ Skribent 
af det 13de Seculo, og at Keyſer Conſtantinus, ſom ffrev ved Aar 950, 
fører Ungarerne igiennem Moldau og Siebenbuͤrgen ind i Ungarn, men hertil 
foarer jeg, at Belæ Notarius dog beraaber fig paa gamle Folke⸗ Gange, og 
at begge Fortællinger fan foreenes ſammen ved at - lade et Partie Ungarer gane 
den eene Ven, og et andet den anden, Om Cumanerne maae jeg dog ved 
denne Leilighed anmærfe, at nu er jeg overbeviiſt om Rigtigheden af den af 
døde Thunmans Meening, at de have været en Art af Uger eller Polow⸗ 
zer og følgeligen havt Landet ey langt fra Kiow inde, førend Patzinakerne 
komme der, hvilfe maaffee bleve faa let i Stand til at indtage Landet der, ved 
det Cumanerne vare ſockkede ved deres Udvandring med Ungarerne. Af det MM 
hidindtil fagde er det klart, at ſaavidt man veed, haver Haliez og Lodomir ey 
ſtaaet under noget fremmed Folk, førend under Ungarerne, fiden de vare blevne 
beboede af Ruſſer, men efter al. Anfeende har Ungarernes Overherffab denne 
gång ey varet længe over dem, og det deels fordi Ungarerne droge længere bort 
og finge nof at beſtille med Bulgarer, sekt; Eve: i Pannonien og Mæbren, 

dels 
(48) An ap. Schwandtn, Tem. I, cap, 10— 12. Katona p. 99. Å 

(49) Neſtor p. 53. 46. Biifchings Geogr, T,I, P, 2, p. 765. , me, — i 

/ 
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deels og fordi den Ruffiffe Zyrfte Kiow Oleg , vor ſidſte Orvar Odd, en 

indfød Porte, begyndte. at blive meget mægtig; faa at han allerede Mar 885 
ſkal have undertvunget Radom, en Stad i Woywodſkabet Sendomir i Lille⸗ 
Polen, med mindre at Indvaanerne ved Soſcha eller Szosna Floden i det Bel⸗ 

gorodſke Gouvernement fFal forſtaaes derved, ſom uden Tvivl er rigtigere. Ved 

formeldte lod ligger efter Homans Kort en Bye Galiez, fom jeg dog ikke fan 
finde i Buͤſchings Geographie, men vel hos fam (50) og Ranft (51) en 
Gaditſch eller Hodiatſch; Derſom Galiez var vigtig, ſom det dog vel iffe er, 
faa kunde man. for Nerhedens Skyld fnatere føre derfra Indvaanerne af Gal: 
licia. Men derimod ev det vidt, at Oleg førte Krig Aar 885 med Sulibo⸗ 
cherne og Tiwerzerne, der boede ved Floderne Bog og Dniefter henimod Has 

vet, og at han Aar 907 havde Tiwerzer og Duleber i fin Hær imod Græferne, 
Hvilfe ſidſte boede inde i Landet ved Bog, omtrent i Podolien og Woywodſka⸗ 
bet Braclan og ere maaffee de ſamme, ſom Duli eller Servii, Severier, i det 

mindſte fætter Neſtor Setwero: Buscjaner ved Floden Bog. bag ved Wolhy⸗ 

nien (52) 3 "Ya han havde endog Chorwater i fin Hær, hvorved neppe fan for- 

ſtaaes andre, end de, fom boede i det hvide Croatien; Da nu Podolien grænds 

for op til Halicg, faa er dette maaffee og da bleven undertvunget af ham, i det 

Å windſte ſtod det fiden i Samfund med Regenterne af Kiow, ſaa den Under⸗ 

tv vingelſe kan være bleven befordret ved Ungarernes andre Krige, og ved det 

tvende Bredre fireede omtrent paa de Tider ſammen om Herſkabet i Haliez (53). 

i Chre waterne beboede Biergene ved Halicz; have de da ſtaaet under de Kiewſſe 

Regentere, fan mane de af Halicz rimeligen ogſaa. Ved Aar 944 havde Igor, 

Reegent of Kiew, Tiwerzer i fin Har imod Græferne (54). Ved Aar 970 

giorde Storſyrſte Swetoslaw af Kiow fin Sen Wolodimer til Regent i 

Nowgorod: Wolodimers Moder heed Maluſcha Datter af Malcus eller ret: 

tere Malto fra Lubtſchan, det er Lublin —— (55); hvilfet atter pi. 

Qq q 2 vor 

* Biifchings Geogr. T, I, P. 2. P. 762. 
(51) ps 198. 

(52) Neftor p 293. ig: 56. 45: 
(53) Orvar, Odds 8. e. 36. 
(54) Neftor p. 69. 
655 Ib, p. 38. —— alte SS Geſchichte p. 116, 



484 S. Om Galicia og Ludomiria. 

hvor langt de Kiowſke Fyrſters Regiering ſtrakte fig ind i Polen langt forbi 
Halicz; Mar 981 begyndte Wolodimer, Storfyrſte af Kiow, Krig med Ledere 
ne eller Polafferne og fratog dem Peremiſchel, der er Pryempft i Lille: Polen 3 
Tcherwen, hvilfen jeg ikke kiender, med mindre der ſkulle være Czerwonogorod i 
Podolien, fiden Dlugoſſus fFriver det Cjervien, i hvilket Navn maaffee Ser: 
viens eller Severiens Iſa⸗ ſtikker. Han indtog ogſaa flere Stæder, hvilke endda i i | 
tidtmeldte Neſtors Tid, det er efter Aar 1100, flade under Rusland (567) . 
Miecislaus regierte da i Polen og henfører den Polſke Skribent Dlugoſſus 
Krigen til Aarg85; Przemyſl ligger Veſten for Halicz og Czerwonogorod Øde, 
hoilket ſynes at viife, at Halicz mane da og have ſtaaet under de Ruſſiſke 
Fyrſter i Kiow, hvilken var Hovedſtaden for gandife Rusland 3 Hvoraf ſees, 
at jeg haver vildfaret i min Afhandling om Patzinakerne (567), følgende Baner, . 

ved at tillægge dem Hulicg og Røde: Rusland paa de Tider, fom dog fnas 
rere ſtode under Ruſſerne i Kiow, hvorvel jeg derfor ikke nægter, at jo Patzi⸗ 
nakerne have jævnligen ſtreifet ind i Halicg og Rede Ruskand. Da og Sieben⸗ 

buͤrgen for den ſterſte Deel hørte da vel til Ungern, men dog noger deraf til 
Patzinakerne, faa fan derfor Keyſer Conſtantini Udfigende endda ſtaae ved 

Magt, at Patzinakien laage Norden for Ungarn. Da den Kiowfke Storfyrſte 
Wolodimer omvendte fig i det Aar 938 eller 990 til den chriſtelige Grekiſke 
Troe i Andledning af, at han ægtede den Grakiſke Prindſeſſe Anna, ſaa 
blev heele Rusland efter haanden chriſtned (57) og deriblant ogſaa Halicz og 
Lodomer; Men fom Polen var allerede fra Mar 983 af omvendt til den ebris J 
ſtelige catholffe Religion og Ungern ligeledes fra 983, faa udbredede den ca 
tholffe Lære fig ogſaa herved i Halicz, efterfom dette Land var fnore i Ruffers, 
ſnart i Polakkers, ſnart i Ungarers Hænder, … Mar 993 eller 997, fom Dlu- 
goflus har, bvilket jeg dog troer at være urigtigt, fiden han lader fin egen 
Regent Mieciflaus regiere til 999, da han dog døde 992 efter den Tydſfe 

: —— Ditmarus, fon levede pan de er hvorom alting ev, fan idet - 
. bg — 

561) Neftor p. 97. Dlagoſſus lib, 2. col. 10o8. Biifching I, e. p. 1012. 1020, 
(567) Kiebenhavnfke Selſkabs Skrifter Tom, 10.p. 271. 
(57) Neftor p. 105— 109. Dlugoſſus lib. 2, col, g1—93. Gebbardi Hiſt. von Un⸗ 

garn Com. J. p. A15—4 16. Lomonoflow p, 140 

* 

vas * — 
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Aar 993 eller 997 krigede Wolodimer med Croaterne, dem temlig i det hvide 
" Croatien, fom beboede de Carpathiffe Bierge; Paa Hiemveyen fireed han 
med Patzinakerne og overvandt dem ved Sula Floden i der Kiowſke Gouver⸗ 
nement, hvor han fiden til en Crindring anlagde den Stad Perejaslaw (53). 

Patzinakerne var ef magtigt og grueſomt Folk, der bebeede Moldau, Walla— 

chiet, Beſſe arabien, en ſtor Deel af Woywodſkabet 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 Dugoſſus ſynes 
at have brugt Neſtor, thi han anfører Ting, ſom ey findes hos nogen ældre PolfÉ 
Skribent og allene hos denne Ruſſiſke Hiſtorieſktriver. Ved Mar 998 fortæller han, 
og Neftor, ſem anfører det til 994, hvorledes Patzinakerne overvunde Mo— 
lodimeri eet ftort Slag ved Woſilaw, maaffee Waſilkow, en langt fra Kiow 
Veſten for Dnieper (59). Eſterat Wolodimer havde antaget den chriſtne 
Troe, ſynes det, ot han levede i Fred med de Chriſtne, i det mindſte giorde 
"han faa med Boleslaus udi Polen, Hvortil maaſkee ogſaa kom dennes Strids 
barhed og Magt, ſom Dlugoflus vil, der henfører det til Aar 1001, hvor⸗ 
"imod Neftor beretter det under Aar 994 (60); Men DVilfaarene af Freden 
ere ey komne til og, dog kommer det mig rimeligt for, at Halicz er forblevet 
under Wolodimers Heyhed; Hvorom alting er, faa varede denne Fred ved, 
ſaalcenge Wolodimer levede, og komme baade Polen og Rusland derved i 

Velſtand; Men efter Wolodimers Ded opkom Stridighed imellem fans 
tvende Gønner Svetopolk og Jaroslav, og tog da den førfte Flugten til 
Polen, hvis Konge Boleslaw gif derpaa ind i Rusland, hvor han giorde 
ſtor Fremgang, fa afoni Stæderne vare endnu en omgivne med Mure, men 

havde. ikkun faſte Kaſteller, hvilke han fod ligge urørte; Saaledes drog han 

. frem lige til Luc i Wolhynien, hvor han ved Bug Floden overvandt Jaroflaw 
i et ſtort Slag, og indfatte Sveropolk i Kiew, hvilfet han dog fort efter 
maatte forlade, da de Ruffilfe Indvaanere der floge hans Folk ihiel. Paa 

hans Tilbage, en ns han de Tydjerwenfiffe Stæder, hvorved, efter det 

299 3 jeg 

668) Dingoffus € € 723, Nelor P. 109 - 111. 
69) Ibid, col, 123. Neſtor. p. 111. Büſching p, 760. 
; (60) Ibid, col. 139. Neſtor p. 1i4. 

ii 
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jeg forhen har ſagt, de Podoliſke venteligen forſtages; Om ſaa er, da har vel 
og Halicz ogſag da afladet at flage under Kiows Heyhed, i det mindſte vil Did- 
gloſſus, at Boleflaw beholdt mange Ruſſiſke Befeſtninger lige op til Kiow; 

Neſtor henfører dette til Aar 1018, men Dlugoſſus til 1008 og 1009. og 
fortæller fiden ved 1018 en nye Krig imellem Jaroflaw og Boleflaw … mien 
da Wolodimir viſt døde 1015, ſaa er dette urigtigt, og hiugeg bar 
af gen Krig giort tvende, hvortil fommer, at hans Beretning (rider imod 
Dithmar, en Sfribent, der levede paa de Tiders Men dette er vel vigtigt, 
fom han beretter ved Aar 1019, at Jaroflaw giorde Fred, med Polafferne, pan 
Vilkaar, ſom det ſynes, at diffe beholdte deres Erobringer (61") ,. og legge 
Martinus Gallus (617) til, at Rusland, (hvorved egentligen fun det Røde 
og Volhynien forſtaaes) var længe fiden Polen fFatFyldig, han ſynes og at 
tale om tvende Krige imellem Boleflaw og Rufferne; Men da Boleflaw 
døde, enten 1930, fom Neftor vil, eller og 1025 efter Dlugoſſus, hvormed 
og der meget. ældre Saxiſke Annaliſt, der flutter med, 1139, overeenſtem⸗ 

mer (62) , faa angrebe de Ruſſiſke Storfyrſter af Kiow og Brødre Forddaw 
og Maiflaw paa nye Polakkerne og toge de Tſcherwenſiſke Stæder ind, hvorvel 
"Dlugof vil, at den nye Konge i Polen Miciſlaus ſtrax tog dem tilbage, om 
hvilket ſidſte jeg dog heyligen tvivler, thi ligefaa mægtig fom Polen var under i 

den ſtore og duelige Boleflaw, faa afmægtig var det derimod under Mieciflaw, 
dog tilſtager Dlugoſſ ſelo, at Jaroflaw hiemſegte Aar 1038 endog Maſo⸗ 
vien baade til Lands og Vands (aemlig, han løb med fine Baade op ad Flo⸗ 
derne, og traf dem fra den eene i den anden) hvilfet Tog. er vel det famme, fon 
Neſtor omtaler ved 1041. Efſter alle diffeOmftændigheder bliver det troeligt, i 
at Regenterne af Halicz og Lodomer have efter Boleflavs Død ſtaaet en tids ; 

lang under ande i Kiow hans Hønhed, thi det er rimeligt, at de dog 

derfor have havt deres egne — ut ogſaa befræftes derved, at den 
Ungarſke Æ 

— 

(61") Diugoſſus €ol, —— — lle: p. 721. Dithmar, 
(61) 3 62: — 

(62) Dlugoſſus c. 181. 200 Neſtor p 125: 126. Annalifts Saxo apud Cornerum 

T.1. col, 457. Martinus Gallus p. 58, ſom revi Polen felv ved Aar 1110 É 
gior ogſaa 1025 til Boleſſai Dob: Aar, A 
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Ungarſke Sfribent Thurocz (63) , om man og. fan troe ham heri, taler om, 
at de tvende flygtige Ungarffe Prindfer og Brødre Andreas og Leventa 

forlode Polen og begave fig til Kongen af Lodomer, ſom døg iffe tog imod dem, 

hvorpaa de forfønede fig til Cumanerne og derfra til Rufferne, fra hvilke An- 
dreas blev hentet Aar 1045, og beſteeg den Ungarſte Throne; Aarbøs 
gerne af Hildesheim (64) tale em en Henric Søn af Stephan Konge i 
| Rusland, fom Aar 1031 blev paa Jagten dræbt af et Bildfviin, denne Ste- 

| phan vår egentlig Konge i Ungarn paa de Tider eg Henric kaldes ellers 
" Emeric ; De Ruffor, de begave fig til, vare efter Prays (65) Meening de, 
| Der grændfede op til Ungarn, riimeligen altfaa de af Lodomer. Omtrent ved 
| Denne Tid nemlig 1043 blev Venſkab og Fred paa nye fluttet imellem Rusland 
|. og Polen, i det Jaroflaw gav fin Soſter Maria til den nye Polffe Konge 
Caſimir enten ar 1043, fom Neftor vil eller og 1041 efter Dlugoſſus, 
ſom tilligemed beretter, at da gave Polakkerne ført mange Befæftninger og 
| Landffaber tilbage til Ruſſerne, ſom de havde befiddet fiden den ſtore Boleflai 
| Tid (66), hvilfet, faa fremt det er rigtigt, bør forſtaaes ſaaledes, at Po: 

labkkerne afftode dem ved Freden, thi jeg har forhen viiſt, at 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, da Isjaflaw, 

Storfyrſte af Kiow, flygtede tif fin Faſters Son Bolefllaw, Konge i Polen, 
| fordrevet af fin beffægtede Mſeſſaw, Fyrſte i Polocz, hvilket Land fiden længe 
+ tilhørte Litthauen, men da, og nu igien, Ruslands For at fætte Isjaflaw ind 
igien begyndte Boleflaw Krig Aar 1069, ſom Neſtor vil, eller og 1070 og 
"1071 efter Dlugoff, der og retteligen legger til, at Boleflaw vilde igien 
| indtage fin Oldefaders den ſtore Boleflaws Erobringer, og paaftod tilligemed 
| at have Ret til fore Stykker af Rusland efter fin Moder Maria og ved fin 
Dronning, ſom var en Rut Prindſeſſe. Dog det gif ham paa Re 

Å ng | : aade, 

(663) Ap. Schwandtn, T. I, e. 39. P. 104. Gebhardi Ung. Geſ. T. I. p. 452: 453. 

(64) Ap. Leibnitz Tom, I. p. 726. 
(65) Annal. Reg. Hung. ab anno 997 ad Carolum Imum, 

66) Neftor p, 127, Dlugoflus Lib, 3. col. 218. 
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Maade, forſt havde han overhaand, fatte Isjaſlaw paa Thronen, men maatte 

trakke fig tilbage og forlade Kiow, da Ruſſerne hemmeligen dræbte hans Folk; Imid⸗ 
lertid indtog han dog ſiden Den meget fafte Bye Przewysli Røde Rusland (67) 
ca.fra denne Egn, maaſkee og fra Halicz, da de fløde ſammen, er det vel at 
Ruſſerne bragte Boleflaw Skat til Cracan, fom en Auonymiſk Polſk Skri— 
bent fortæller (63) , der ſkrev imod det 14de Seculi Slutning; Over den er 

det pel og at fan fatte cen af fine Adelsmoend til Stadthofder, naar Bogu- 
p halus fÉriver (69), at han fatte ſaadan cen over de Ruſſiſke Fyrſter, * 
jeg flutter, at Haliez og Lodomer har da endnu havt fine egne Fyrſter; Sen 

Krig imellem Boleflaw og den Ungarffe Konge Salomon miftede den ſidſte Å 
mange Folk i Bierg-⸗Egnene imellem Rusland og Ungarn (70), hvorved tydes 
ligen peges pan de Carpathiffe Bierge ved Halich; Og ſom Boleflaw drog 
did, faa giver det atter en Formodning, af Fyrſten af Halicz har da ſtaget 
under ham, Aar 1073 kom det atter til Krig imellem Rusland og Polen, i 
det Isjaflaw forjaget fra Kiow tog paa nye fin Tilflugt til Boleflaw, font 
Gvcr mÉ ind i Lodonurien, hvilfen eſter Dlugoſſkaldtes ſiden Chelm men i 
hans Tid Luck, hvoraf fees, at Wlodimirig begreb i fig det Palatinat Chelm Øg 

og den Lucktſke Egn, ſom var en flor Deel af Wolhynien. Wiadimirien 

havde da tre faſte Steder: Wolyn, hvoraf maaſkee Wolhynien har ſit Navn,/ 
Wlodemir og Chelm, hvilfe da vel ikkun vare befæftede med Træe Bolde, mer 
lage derimod paa ſtore Heyder og havde: ſterk Ruſſiſk Befætning inde. Be 

leflaw indtog Wolyn (71) og tvang Aaret efter 1074 George, Fyrfte af lær 
dimir, til at indgaae Fred og at give fig Gisler, hvorpaa mange Ruſſer nede 

"fra bemeldte 3 Byer til Kiow, hvis Fyrſte Wlewolod gif Bolesaw & e 
mede, men blev overvundet af ham (72). Cfter diſſe Omſtendigheder kan 
jeg iffe fatte, at det er —— fort —— (73) — at Wolodimir, 

i — ds 4 —Wlewo: 

(67) Dlugofas c. NAR Neſtor p. 136. 137. ; 
(68) Apud Sommersberg Tom, 1. p. 23. Martinus Gallus p, 72, 

(69) Ap. Sommersherg — 2627 * 
dr AS OY skod ED 2 

(71) Dlugoffus col, 272 Nellor P: 138. 
— Dlvgodl C. 273: 274 
73): P! 139. ” 
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—— Son, fkulde Aar 1076 have hiulpet Polakkerne imod I Tſchecher⸗ 
one, det er Boehmerne; hvorom altiyg er, fan er der viſt, at Bølelsw en⸗ 

ten 1077, ſom Neſtor vil, eller og 1076 efter Dlugoſſi, paa nye indtog 
Kiow, fatte Isjaflaw atter ind og vendte med riigt Bytte tilbage (74). Til 
Yar 1078 henfører Dlugoſſ, men Neſtor vel rettere til 1085 og 1086, at 
Wiewolod, Storfyrſte i Kibw, indtog Lu i Wolhynien fra Jaropolk, 

! Isjaflaws re , fom dog Boleflaw efter Dlugof (Fal have igien tager (75) s 
Mar roger efter Dlug ol, . eller rogn efter Neftor, drog den Ruſſiſke Fyrſte 
Waſiſko, en Seum ſon af Jariflaw ved Roſtiſlaw, ind i Polen med mange 
Polour eller Uzer, og ødelagde det vidt og brede (76). For at komme did 

ind, maatte de nedvendigen drage igiennem Haliez eller Lodomir; Efter Dlu- 
golf (77) ſkal den Polſke Prinds Miecillaw, Boleflaws Son, have efter 

- Baad af fin Farbroder Wladillaw, Hertug i Polen, (thi efter Boleflaws 
Dod førte de Polſke Regentere ey den Kongelige, men fun den Hertugelige Ti⸗ 
tel) ægtet den Ruffiffe Prindſeſſe Eudoxia, Syſter af Svetopolck, Stor: 
forfte i Kicw, for derved af live des viffere paa de Ruff fe Landſkaber, hans 

Fader havde untertrunget. Den Ungarſke HiftorieYriver Thurocz (78) vil, 
at L;adiflaus, Konge i Ungarn, ſom regierede fra 1080 til 1096, fFal være 
faldet ind i Rusland (der Rede nemlig, ſom grændfede til ham), fordi Cuner⸗ 

he, faa falder han Cumanerne, havde efter Ruſſernes Tilſkyndelſe faldet ind 

i Ungarns Rufferne vare for foage til Medftand, og lovte derfor at være La: 
— lydige i alle Ting; Derefter ſkal han have indtaget Cracaus Men 

om alt dette finder jeg ikke, at nogen anden taler, og han ev en Skribent af 

det 15de Seculo; Saa meget er vift, at Polen og Rusland. vare da femmes 

" lig ſvage og ſonderrevne ved indbyrdes Krige, hvilfet gav Lithauerne og Jatve⸗ 

gernen eller Jatvingerne, der begge beboede det nu værende Litthauen, Anled— 

magt til — — at — ind i — — af Luck, Lodomir og Lemberg, 

og 

å 6 ØD) Neſtor p. 139. hit col. 258282. 
— Neſtor p. 142. 143. Dlugoll, c,-288. 289. — 
76) Neftor p. 145: Dlugofl, col. 300. ' 

Cx Li. 4. c, 312. Og den langt ældre Martinus Gallus p. 7 ad calcem 
— " Kadinbkonis "Gedani fol, 1749. —X 
(73) Ap. Schwandta, T. 1, P. 133, c. 50. 

i R FR Pam, J— be 
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og at odelegge dem med Sværd og med Ild (79) ; Da nu Polakkerne, under 
hvilke diffe Egne da egentlig ſtode, ey Lunde befFytte dem, faq, affaftede alle viffe 

Ruſſer deres Aag Aar Iogt og uddreve de Polffe Hovedsmend og fatte fg i 
Frihed (80). Aar 1097 forligte de Ruffiffe Fyrfter fig faaledes, at Sve- 
topolck (Fulde være Fyrſte i Kow, David i Wlodimir eller Lodomir, Wo- 
lodar i Przemysl og Wafilko i Terebowl, hvilfen vel bliver Trembowla i 
Halicz, hvoraf jeg flutter, at han regierede over Halicz; J andre Ruſſiſke 
Stader Øften for Dnieper regierede andre Fyrſter, hvilke jeg dog udelader, da 

de ey vedfomme mit Forehavende; Dog denne Foreening varede ikke længe, thi 
Svetopolck, forladt af David, [od ſtikke Ønnene ud paa Wafilko, hvor: 
pan David vifde bemegtige fig — Lande, men Wolodar beleirede ham i 
Buſcletk uden Tvivl Buſck i Palatinatet Bielsk, hvorpaa han gav Waſilko 

les; Ved denne Leilighed erfarer man, at David herſkede ogſaa over Luck i 
Volhynien og over TurinfÉ, hvilket ſidſte Sted jeg ikke kiender. Alt dette 
viiſer ogſaa at Fyrfterne i Przemysl, Holicz og Lodimir vare da frie, og ſtode | 

da hverfen under Ungarer eller Polakker, hvorvel deres egne indbyrdes Ueenige 
heder foraarſagede, at ſaadan Friehed varede kun kort; Det er ey mit Forſet 
at fortælle alle diffe Krige, da de egentligen vedkomme den Ruſſiſke Hiſtorie 
men fun faa meget, ſom behøves for at forflare Sfixbnen af Halicz og Lodo⸗ 
mir; Svetopolck forbittret nver det, David fried Skylden vaa ham for 
Wafilkos Mishandling, ſegte nu Hielp hos Polafferne, David ligeledes; 
Den Polffe Hertug Wladillaw hialp egentligen ingen, men ſogte kun at fie 
i rørt Band. Svetopolck indtog Lodomir og David begav fig til Czerwo⸗ 
nogorod i Podolien. Derefter befrigede Svetopolck Wolodar i Prå-myst 
og Wafilko i Terebowl, men blev overvundet, ſendte Bud til den Ungarfe 
Konge Coloman om Hielp, og giorde fin Sen Mftillaw til Regent i Lo⸗ 
domir, fom dog ſtrax efter blev ihielffudt med en Piil Aar 1099 den 2den Ju 
lii, Efter adffillige Forandringer maatte David flygte til Polouzerne og til 
ſidſt fade fig neye Aar 1100 med det lidet Sted Dorogobuſch i Wolhynien, hvor 
bar Dødes — — — betiente Svetopolck fi fi: g J — Trop⸗ 

ele — 

— ——— mnn. Lith. Pait : Lib, p. VE Ni 
680) Dlugoſſus P. 316. 317. in dl K eg i ag 

“* 
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per; Til fin Søn Jaropolk gav han Lodomir. Dlugof: henforer alt deres. 
" til 1094, men urigtigen, da Coloman ey blev Konge for 10963; Dog det. 
" gaaer nof an, at fan henregner Freden med David til 1090 (8). det 
ſamme Aar drog den Ungarſfe Konge Coloman imod Wolodar i Pryemyst, 
og belsirede det med g000 Mand. Paaffuddet var, at Ruſſerne bande til⸗ 

ladt Cumanerne eller Polowzerne at plyndre i Ungarns Den Ruſſiſſe Enke—⸗ 
Fyrſtinde Lanca, maaffee Roftiflaws Ente og, Wolodars Moder, og den 
| (amme Neftor falder Janka, det ev Anna, Wfewolods Datter, ſom døde. 
| 2112, den zdie November, giorde da Knæefald for Coloman, og bad forgie⸗ 
ves om Fred, thi Coloman ſparkede hende fra fig; De Cumanffre Geſandtere 

| bleve og afviiſte, men i det. følgende Slag om Natten erholdte de foreenede Ruſ— 
ſer og Cumaner, under Anførfel af den Cumanſke Regent Boniak, en ſtor 
Sener, og dræbte 4000 Ungarer (82); Siden blev Venſkabet imellem Un⸗ 
garn og Rusland faa ftærft, at Coloman ægtede i andet Giftermaal Aar 
1104, den 2 1de Auguſti Predslawa, en Datter af Sevetopolck Storfyrſte 
i Kiow, men forjFiød heude efter nogen Tid, og vilde ikke erfiende Boris, ſom 
hun havde ſed, for ſin Søn (839). Mange Ruſſiſke Fyrſter og. deriblant 

" Wolodar i Prʒemysl foreenede ſig fi den ſammen, og giorde Indfald i Polen, 

wen bleve flagne ved Weirel- Floden af den unge Polſfe Printz Boleilaw, 

søg 

Wladiflaws Søn (837). Denne Herre fom Aaret efter 1102. paa Thronen, 

og giftede fig 1103. med Zhiſlawa, Datter af Svetopolck, Storfyrfte i 
Kiow, ſom var Arving til Riger af — hvoraf jeg næften -fFulde flutte, 

at hend:s Moder Havde været Wafilkos Datter, dog ſiger Neftor, at Sve- 
topolck paaftod efter Fader og Broder at have Rettighed til Waſi Ikøs og 
Wolodars Fyrſtendommer; Heraf flutter jeg, at den Polſke Skribent Bo- 

-guphalus gier Zbiflava kun til Arving af Halicz, allerheldſt han og uretteli— 
gen gier — til — — Datter, allene for derved at viſe en god 

| Merr2 Grund 

(31) Neſtor Peg. 158. 160. 161. 165—169. Bufching p. 1018. 1019. 1025. 
Dlugoffus col. 326—340. 344. 

(82) Neftør p» 168.173—176. Proy p.99 100: .Dlugoffus col. 329: Gebhardi, 

(830) Neftor Pog. 1%3. Gebhardi p. 494. 

i Å (837). Dlugoſſus 346. 347- Martinus Gallus p. 85. 

w 
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Grund tit * Regents Paaſtand paa Haliez, ſom dog aldrig kunde 
retmaffig Sted, ſaaleenge der vare Ruſſiſke Prindfers (837) Hvorom afting er, ſaa 

bragte Zbiflawa Aar 1106. den rate April en Prindſeſſe til Verden falder 

Swaitoflawa, uden Tvivi den famme ſom og kaldes Judith, men døde ſelv 

Aar 1108; i hvilket ſamme Aar en gte-Pagt blev” ſluttet —** Polen og 

Ungarn ſaaledes, at Stephan eller Coloman en Son af den Ungarſte Kon: 
ge Coloman med en Datter af Hertug Roger i Sicilien, fulde have Ju— 

dith den Polffe Boleslai Datter, og gav Boleslaus hende i Medgift Zipſer⸗ 
land eller Scepus, ſom fiden har tilhert Ungarn indtil 2417, da Sigismund | 
pantfatte det til Polens; Derpaa blev den unge Coloman kronet til Konge — 

Halicz, og da vedtaget, at Przemysl ſkulde og være hendes Livgeding tillige⸗ 
med Zips, begge paa Livstid, Brylluppet blev opfat formedelſt begges unge 
Mar, Hvorledes det er tilgaact, at Svetopolck i Kiow, fom dog havde en 
Søn ved Navn Jaroslaw, har ſiddet ſtille tif aft dette, eg ladet Ungarer og 

Polakker fkalte og valte med hans fornemſte Eyedomme Haliez og Przemysh, 
ligeſom de vilde, begriber jeg iffe, en heller, hvor Waſilko og Wolodar 
eve afblevne, de egentlige Fyrſter i'bemeldte Byer. — Maaſkee Svetopolck, | 
ſom ellers havde Land nof, og ſom krigede ideligen med Polowzerne, har overs ⸗ 
ladt Halicz og Przemysl til deres Sfixbne, aflerhelft han var beſvogret med” 
begge Regenterne af Polen og Ungarn, hvis foreenede Magt Haliez og Przemysl 

vare alt for ſpage til at imodſtaae, og derfor uden Tvivi underkaſtede fig, og” 

ftod derpaa Przemyslen tidlang nuder Polen, hvorvel dér derfor havde fin egen 

Fyrfte, men Halicz ſynes en Tidlang at have hørt til Ungarn, hvis Konge See- ” J 
phanus miſtede fin Polſke Gemalinde Judith efter faa Aar, hvorvel nogle 

> Fate hende fænge overleve ham; Ellers var han en vellpfiig og foag Here, og 
kom Halicz derfor igien fra Ungarn, hertil kommer, at Svetopolck tede” 
2113. den 160de April, maaſkee tildels af Gorg fordi: hans Datter var Aaret 
tilforn bleven hiemfende. af hendes Mand den Ungarffe Song Coloman, og MR 

"maatte ligge i Barfelfeng hos ham med fin Søn Boris, ſom Coloman ey — 
vilde kiendes ved, og heraf opkom Krig imellem Ruſſer og Ungarer, dog døde 
Coloman 1314, den ste Februarii San det kom * og bley FSte 

d. phan E 

€83?) Dlugoſſus Cc. 349—350. woreetalnn ap, 186m. * 2.p. 30. Nellor p; 166 4 
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— Konge eſter ham, men var mindreaarig i de neeſte 9 Nar (34). Førend 
lt dette ffeedte, havde Jaroflaw, Svetopolcks Søn, giort 1512. et Tog 
imod Jatvegerne, hvis fornemſte Befæftning var Drohiczy i Podolien eller Paz 

latinatet Bielez ved Bug⸗Floden, der falder i Weixel, og overvundet dem, 
hvorpaa han ægtede en Datter af Mitillaw, Fyrſte i Nowgorod, ligeſom og 
Wolodimer, der nu var bleven Storførfte i Kiow, gav 1153, den 1rte Sep 
tember ſin Sen Roman en Datter af Wolodar til ægte, ventelig for at bez 
ſkierme Ruſſernes Ret til Przemysl (85). "Der opkom den gang ingen' Krig 
herved, eſterdi Wolodimir havde nof med indbyrdes Stridigheder at giøres 
Saaledes befrigede han 1117, Jaroflaw i Lodomir, og havde da med fig til 
Hielp David, Maſilkos Sen, og Roſtislaw, Wolodars Søn, ſom 
maaſkee da — i Halicz og Przemyslh, dog Faderen Wolodar 
endnu levede, hoorvel den ſidſte Bye flod under Polſf Hoyhed; Wolodimir 
beleyrede Lodomir, dog blev Fred ſtrax giort, men Aaret efter 1118. igien brudt, 
bvorpaa Jaroflaw flyede til fin Syſters Mand Boleflaw i Polen, Hvor ban 
"forblev i 4re Aar, og Wolodimir indfatte fin Søn Roman til Regent i 
Lodomir og efter hans Død 1119. den 15 Jan. fin anden Sen Andreas (86). 
Wolodar Fyrſte af Przemysl, giorde Indfald i Polen, hvis Hertug Bo- - 

leſlaw, efterat han ſorgieves havde beflaget ſig for Wolodimir, Storfyr⸗ 
ſte i Kiew, hoilket ſynes at viiſe, at de Ruffilfe Over⸗Regentere endda førde 
— — over Przemysl, og følgeligen faa meget meere over Haliez og Lode— 

mir, der. laae dem nærmere, faa ſendte Boleflaw ſin Feldtherre Grev Peter Wl1a- 
— —** Son imod ham, ſom overvandt ham i et Slag, forfulgte og greeb ham over 

Maaltid Wiſſokie udi Poleſien, det er Palatinatet Brzieſe; Dette ſkeede Aar 
11225 For hans Losladelſe blev Jaroflaws Søn fatt til Giſſel, og 20000 Mark 

Selbo betaltes Denne Løsladelfe blev udvirfet ved Wolodimers en og kom 
— til ed den 22de Julii. Boguphalus gier Wolodar urig⸗ 

re RENE 5 tigen 

KG? — eol. 360. 372. 374. Gehhardi p. 487. 493. 494. 495. An, sp. 
Som T, 14 p. 28, - Boguphalus ib, F, 2. P. 36, Pray p. 108. 210, 
"Neftor p. 176. | 

€85) Neftor PII. 176: 
— Nellorx cont. Pe 178 Dugoſt col; 410, ATIs 
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tigen til Konge i Lodomir (7). Efeer denne Foreening beſſuttede Bolellawe 
igien at indfætte Den fordrevne Jeroſlaw, og til den Ende ar bekrige Storſyr⸗ 

ſten Wolodimir. Ved Przemyst foreenede hån fig med den Ungarffe Kong 
Stephan mod Wolodar og Waſilko, Fyrſter af Przemysl, og imod Mo⸗ 
Jodimir, Wolodars Senz De indtoge de Stader Belcz, Czerwonogrod 
og Wiadimir med fleere Caſteller, ſom tilhorte Riget af Lodomirien, og ſendte 

Jaroflaw i Forveyen med 7000 Mand, men han falde i en Figtning imod: 

Andreas Wolodimirs Sen, enten ved Kiow, ſom Dlugoſſfvil, eller 
vettere ved Wladimir efter Neſtors Fortſetter, hvorpaa Fred blev fluttet ved 

Mægling af Wolodar og. Wafilko, og Ungarer og Polakker vendte tilbage; 
De Ungarſke Skribentere dalde Jaroflaw Bezenus, og benfore Krigen uret⸗ 

teligen til 1125, ligefom og Neſtors Fortfærter noget efter henfører Jarollaws: 
Død uretteligen til 1129'(88). Aar 1124. ſendte Wolodar fin Sen Wiolos 
dimir ind i Polen, ſom plyndrede Lander indtil Biech i Canen ved Cracqu, 
men Aaret efter brød Boleſlaw ind igien i hans Land, og overvandt ham ved 
Wilichow, hvorpaa Wolodar ferfſeyede fig til Haliez, ſom altſaa rimeligen — 1 

har hørt ham til, og ſamlede der en Krigsher paa nye, men den 19de Martti 

Aar 1126. døde fan og blev begravet ĩ St. Johannis Kirke til Przemysl; Hans 
efterladte Sonner deelte fig i Riget 3 Wolodimir fif Zvinogorod i Palatina— 

nat Braclau, hvilfet fynes at viife, at Halicz mane og have flaget under Wo⸗ 

lodar, oq Roſtiſſaw fik Przemysl; Imellem diffe Brødre opfom 1127; Ufred, 

ſaa at Wolodimir kaldte Ungarerne til Hielp og Roftiflaw Ruſſerne, hvile: 

ken og tvang fin Broder at flyve til Ungarn War — (89). Cfter dette 
fom Boris, den Ungarſfſe Kong Colomans Sen, fom Faderen ey havde ; 
villet fiendes ved, til Boleflaw, og bad ham om Hielv til at ſettes paa fin: 

Feedrene Throne imod Bela den 2den, der da befad ten, men Bela vande 

Aar 1132, ved — af — og —— og Boleflaw maatte for ſorſte 

; gang 

(87) An. ap, Somers Tom. TT. p. 20. Ree ib, T. 2. p. 36.37: Kad- 
lubko p. 47. &.ad. calcem Dlugoſſi T. 2,.c, 3. col. 721. Biifching ; Å ; 
P. 1034. Neftor p. 179. Dlugoff.…col, 418. 

(88) Dlugoſſ. c. 419. 420. Pray p. 120, Neſt. Contin. p. 179. ——— 

(89) Dlugoſſ. 42 24. 425. 427: 429: — €, 1021, Kadlubko p. 48. 

ÅL 
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É gang flye (90) . Derefter fortæller Dlugoſſus (91) en Tildragelſe imellem 
Jaropolck , Storfyrfte af Kiow, og Boleflaw og Grev Peter Wlos- 

E CZOWICZ af Xiaz, der i alle Maader ligner det forhen anførte imellem Boleflaw, 
Wolodar; og Grev Peter Wlaftides, hvorfor jeg anſeer det for cen Til: 
Dragelfes Folgen deraf fÉal have været, at Jaropolck ødelagde Yar 1175. 

den 8 Martii Wiſlicia, en anſeelig Polſf Stad i Palatinatet Sendomir, og 
lod Oynene udftinge og Tungen affiære paa en Ungarff Prinds, uden Tvivl 

| Boris, fom havde forraadt (am den, ja lod ham desuden gilde; For at hævne 
dette, ødelagde Boleflaw Aar 1136. alt Sandet Lodomir, hvilfet Jaropolck 
" havde 1135. givet Isjaflaw, Mftiflaws Sen; Derefter udjeg Jaropolck 
og de Ruffiffe Fyrſter, Jaroflaw, Boleflai Svigerfon, fra hans Fyrſtendom⸗ 
me, og da Boleflaw fiden, troende paa glatte Ord, Indbyggerne af Halicz 
gave ham, at de vilde. indfætte Jaroflaw paa nye; og derfor drog uvarligen 

| derhen, blev han overvundet af Ruffer og Ungarer og undgik felv neppeligen; 

Og ſom dette ſkeedte 1137. og fan derpaa dede 1139, hvorpaa Polen blev deelet 
iblant hans Senner, ſaa lader det, at Halicz og Przemysl have ſiden en tid⸗ 

lang erkiendt Polens Hønhed (92). J en indbyrdes Krig udi Rusland kaldte 

Storfyrſten Jaropolck Hielpetropper ogſaa fra Halicz og Lodomer til fig Aar 
1138 (93). Den berømte Grev Petrus Danus faa faldet, fordi han var 

” fra Danmark, og fom- fiod i faa ſtor Anfcelfe hos den Polffe Hertug Boles- 
law og hans Sen Wladiflaw, under hvilfen han dog tilſidſt faldt iUnaade, 

" Mar 1148. eller rettere 1144., var gift med en Prindfeffe Maria, uden Tvivl 
BAS 

fra Halicz, ſom var beflægtet med Boleflaws forſte Gemahlinde; Siden gif— 

ede han fin Datter med Jaxe, en Hertug i Sorabien, maaſkee i det Polffe Se— 

verien (7), og flod Brylluppet i Breslau (94); Forhen har jeg fagt, at Wo⸗ 
— ne — lodimir 

(00) Pray 125. 126. Kalnbko p. 48. 49. Dlugoſſ. 433. 434. Kadlubko 
0 alt, edit. c, 7321—736. i 
"(Q1) Dlugoflus c. 434. 4306—442. Buſching p. 1010, Boguphalus p. 39. 

; Kadlubko c, 724 725. 729. 730. 

(92) Dlugoſſ. c- 443—445. Boguphalus p. 39. 40. 
(92) Neftor cont, p. 197. 

 (F) Dette bekraftes derved, at Dlugoſſ. c, SOT: taler ved Mar 1162. om Jaxå de 
Milchow armiger ; nu ligger Miſchow efter Büſehing p. 1004 i Palatinatet 

Cracau, ey meget langt. fra Geverien. 
Et (94) Boguphalus p. 36. 41. Kadlubke p, 36, Anon p, 37,38. Dlugoſſ. 421. 

462—466. 
— 
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Jodimir maatte flye til Ungarerne, men fra dem mage Lan være kommet til⸗ 
bage og have indtaget fit Fedrene Rige, thi Aar 11492, regierede han i Haliecz 
og blev af Wlewolod, Storfyrfte i Klow, ſendt med! flere Fyrſter Wladis: 
Jaw i Polen til Hielp; Dig 1144. blev han ſelv bekriget af Wfewolod , ſom 
endag ferte Polowzer intod ham, hvorimod han kaldte Ungarer til Hielp, tynd 
"Ktigshære fode ved Zwinogrod fænge i hinandens Aaſyn og ſtrakte Krigen fig 

, Tjen til Trembowlas Enteligen lod Wſewolod endeel af Hæren drage over 
Przemysl og Hafieg, faa den fom Wolodimir i Rydacir, hvorover denne 
tilfiebte fig Freden for Penge 5; Aaret efter 1145. kom Wolodimir' 'og… flere 
Fyrſter efter Wiewolods Befaling Wladislaw i Polen til Hielp imod hans 
Brødre, men de bleve alfe overvundne; Forbittret uden Tvivl Gerdver bekri⸗ 

gete Wolodimir Aaret efter Wlewolod, og indtog Prilucka i Palatingtet 
Braclaw, men Wfewolod døde ſamme Aar den 1 Julii (95). Aar 1749. 
var nye Krig i Rusland; Storſyrſten Isjaflaw blev afſat og flyede fra Kiow 
til Luck, og fik derpaa Hielpetropper frå Geyfa 2. i Ungarn og fra de Polſke 
Fyrſter Boleslaw i Cracau og Henric i Sendomir, hvorimod hans Mod 
ſtandere finge Hielp fra Wolodimir i Halicj'og fra Polowzerne, hvorpaa Un⸗ 
garer og Polakker ginge hiem misſorneyede, ſom Dlugoſſ vil, med Isjas- 

laws qvindagtige Opførfel, hvorpaa ved Wolodimirs Mægling Fred blev 
ſſuttet til Luck, hvorefter Isjaslaw begav fig fil Lodomir, men indtog 1150, 

Kiow paa'nye, hvorfra han atter fordrevet maatte begive fig til Lodomir, hvo 
paa Wolodimir drog tilbage til Halicz, og ſtrax efter indtog Isjaslaw Kiew i 
paa nye ved Hielv af Ungarffe Tropper, thi han havde givet fin Datter deres 
Konge Geyfa 2. til ægte; I det ſidſte Slog havde Molodimir Overhaand 
over Ungarer og Behmer, men Mar 1152. blev han ey langt fra Przemysl tvende 

gange flaget af Geyfa(”), ſom derpaa fluttede Fred. imellem ham og Isjaflaw, 
inge 3 —— dog — Belo ” og" dede ger om Bluffren, hvor; A 

i 

(95) Neftors cont, p. 196—4024 vborerhenne p· 42. Duge, 466—472: 
| Bifching 1022. É 

: ct) Den Grafit: Skribent Cinnamus. |, dg C. 12. falder Wolodimir. Bladimir Redent IJ 

af Gaſitza, og figer , at Gan fod i Forbund. med Roͤmerne, (der er Græferne) — 

nog ue ap Senfer Emaavel begyndte fornemmeligen for. — —— Krig med den 
Ungar⸗ 

N 
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ban ide Søn Jaroſſaw ——— i Haligg, ſom Mar ma Bolde et ſtort Slag 
med Isjaflaw ved Trembowla og nødte ham til at gaae tilbage (96). Ja—- 
Foslaws Syſtre vare blevne gifte i eet Aar nemlig 1551, Anaftafia med Bo- 
Teslaw, Hering i Cracau, og Eudoxia med Mifko , Hertug i Store⸗Po⸗ 
len. Jarosl aw var og befvogret med (Georg, Sto fle i Kiow og havde 
hans Datter til ægte, hvorfor ham og 1150. blev — af Georg den 

Stad Lutſche ſk, men Aaret efter beleirede de begge forgievbes Miltislaw. Is- 

" jaslaws & Sen t Lodomir. Aar 1153. indtog denne Mftislaw Kiow, giorde 
" Rottislaw til Fyrfte, og drog felv fil Wolodimir. Moget efter bleve Hielpe⸗ 
— tropper af Halicz brugte i de Ruſſiſke indvortes Uroeligheder. Aar 1160. æg 
" tede Boleslaw by Cracau i andet Giftermaal Helena, Datter af Roftis- 
"Tåiv, Fnifte i Øryemysl. Egnen ved Cztroonogorod blev 1163. plyndret af 
i Polakkerne (97). Andronicus, en Grakiſk Prinds, flygtede til Jaros- 
— law,- Fyrſte af Haliez Mar 1165, hvilfen de Orafiffe Skribentere falde Je- 

| roſtlahus, Regent af Galitza, et Tauroſeythiſtk (det er Rup) Fole. Ved 
Denne Leilighed nævner Cinnamus ogſaa Roftislaw, ſom regierede i Prze- 

p mysl oq fra den Tid af ſogte baade den Grakiſke KRenfer og Kongen af Un: 
i garn at træffe Regenten of Halicz paa deres Side, ſom førft enten bortlovede 

| eller bortgiftede fin Datter til den Ungarſke Konge, der fort efter fFal have fors 
| ffudt hende, men dog fiden tog Keyſerens Partie. Aaret efter giftede Ja- 
Troslaw fn Sen Wolodimir med Malfride, en Datter af Swetoslaw, 
— af Tſchernigow (08). Sonnen J oe er det uden Tvivl, fom gav 

fin Datter til Ottho, Søn af Milko, Hertug i Polen, hvilken Ottho holde 
Ra med Be: in re Cafi imir imod fin egen Fader, og bialp til, at ban 
J blev 

— —— Gry, » €. 8. taler han om Chalifii ; der hiulve Ungarerne imod — 

nuel, eg fulgte næften Moſe Lov, efter Navuet ſynes de at have værer fra Ha⸗ 

licz, men efter Reſttlonen Chagarer. 

(96) Neftors cost, p. 200—212. Pray 136. 133. Thurocz cap. 66. p. 146. 
bæk Dlugoſſ. c. 498. 491. | 

| lg) Dlugoflus 484. 496. 497, Neftcr cont. p. 216—219. 221, 
KR i (98) Pray Pag. 153- Neftors cont. p, 223—225. Cinnamus l. S. C 14. 15. 16. 

— .p- 105. Nicetas lib, 1, p. 68. 69: 

Nye Saml. II. 23, S 88 
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blev ſtodt fra Regimentet Mar 11773 Imidlertid døde Mftislaw, — M 
Sen, Regent af Lodomer i Wolhynien Aar 1170, eller 1171, om Høften (99). 
Bemeldte Cafimir føgte at fætte det fønderflidte Polen i Stand igien, til des 
Ende angreb han 1182, forſt Brzeſe i Polefien og indtog dens Derefter drog 
han mod Halicz for igien at indſette fin Svoger Miecislaw, ſom hans egne 

Brødre havde uddrevet under Paaffud, at han var fød af et. ulovligt ÆgtefFab, 
og at hans egen Moder Boleslai Datter ikke vilde fiendes ved ham (0) .. Wo- 
lodimir, Fyrfte af Halicz, Miecislaws Broder, Wzewolod Fyrfte af Bel 
og mange andre Ruſſiſke Fyrſter, hvoriblant de af Lodomir, ginge Caſimir i 
møde, men bleve overvundne i et ſtort Slagz Den ſidſte flyede til Belz, men 
den ſerſte til Bela 3. Konge af Ungarn og bad fam om Hielp. Caſimir 

indtog derpaa Halicz og indfatte Miecislaw paa Vilkaar, at han i Medgang . 
og Modgang ſkulde ftane Polen bie; Han underlagde ham og igien Przemyslz3 E.: 

med de Ruſſiſke Fyrſter Aridde da og mod Polakkerne udvalgte Folk af Trebias 

ner, hvorved jeg forftager dem af Trembowla og Parter, fom jeg ikke fienders 

J Anleduing af denne og følgende Seyervinding fige de Polſke Sfribentere,… at 
Caſimir foreenede igien med det Polffe Rige Przemysl, Wladimir, Brzeſe, 

Drohiczyn med deres Befæftninger og Byerz Tre Aar derefter nemlig 185. 
blev Miecislaw forgivet af fine Underfaatter i Halicz, hvilke derpag fendte til 
Wolodimir, fom opholdt fig i Ungarn, hvis Konge Bela ſendte ſtrax finGen 
Andreas did, der tog Halicz i Beſiddelſe, dog for fin gader, thi Wolo- 

dimir blev i Ungarn faftet i Fengſel; Cafimir havde imidlertid beſtikket 
Roman, Fyrſie i Lodomir, til Fyrfte i Halie; Han var Wolodimers vngfte 
Broder, avlet af Swentoslawa (”) , Boleslai Krivufti Datter med den 
Ruſſiſke Fyrſte Mlewolod, fom og ffal have regieret i Haliggs Dog Roman 
kom denne 38 en tell, thi KROER | var i Ungarernes ene, af hvilfe- 

i | be) Wolo- 4 

(99) Lanka 0 p. 53. 53. Dlugofr l. 6. €, 524.535. Neſtors — p. 208. 

(0) Hun fral have avlet ham med en Uagarſt Prinds Colomån , ſom Gebhardi mer | 
; ner at have været Son af ovenmeldte Børis, dog alt dette er meget morkt. 
&) Denne Swentoslawa har enten været "Judi th felv, fem fork æatede den Ungarſtke — 

DAS Kong Stephan eller og en. Mare Syſter af ——— avlet af Boleslaw med den 
Bud Prindſeſſe. MÅ 
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Wolodimir ——— brog til Caſimir underkaſtede ſtg ham og bleg 
ved: Magt indfat, og Ungarerne udjagede. Wolbditaic maatte da endeligen 
forpligte fig til at ſkulle med fine Eftermoeend være Hertugerne af Polen (ydigs 
Over dette faldt Bela 1189. ind i Polen og Caſi mir ind i Ungarn, dog begge 
uden at giøre nogen Fremgang, hvorover en Stilſtand paa 3 Mar Blev Hutter 

1190. De Polſke Herrer vare meget misneyede med Woledimiés Ind ſet⸗ 
| telfe og giorde derfor Frafald, imedens Caſimir var henne af forlige Roman 
af Lodomir og Wfewolod af Belcz og juſt ved diffes Hielp fie Caſimir igien 
| Dverhaand og forjeg fin Broder Miecislaws 1193. blev Fred ſluttet imellem 

Polen og Ungarn paa Vilkaar, at Wolodimir (fulde beholde Haliez; Af 
"Bela 3: haves et Diploma af 1190, hvori han falder fig Konge af Galatia, 

fordi han da virfeligen befcd Haliez; men fiden ſorekommer denne Titel ikke, 
førend 1200. Imedens alt dette gif for fig, kom Har 1185, eller ſom Dlu- 

goſſus uden Tvivl uretteligen vil 1194, Hielpetropper fra Halicz, Lodomir og 

Luck til Storfyrſten i Kiow og de flere Ruſſiſke Fyrſter imod Polowzerne og 
(loge dem ved Floden Orel i der Kiowſte Gruvernement (1) NAar 1195. tom 

i Roman, Fyrſte af Lodomir, den unge Polffe Hertug Leſko Albus til 
Hielp * hans Farbroder Miecislaw, og holde et overmaade ſkarpt, dog 

uaſgisrende Slag med ham ved Floden Magara, i hvilfet Roman fif mange 
Saar, heldſt i Haanden; Da nu Wolodimir, Fyrſte i Haliez, derpaa døde Aar 

1198. uden ægte Arvinger, ſaa gav Lefko denneRoman bemeldte Fyrſtendem— 
me, hvorvel meget mod Indvaanernes Billie, da de heller havde villet ſtage under 
Polſk Herredemme. Roman ffal og ſtrax have begyndt at regiere tyranniſk over 
"Dem, var ellers en mægtig Herre, og herſkede over alle Ruſſeſke Fyrſter Veſten 
" for Dnieper, undtagen den i Kiow. Aar 1201. dede Boleflaw Albus, 

Fyrſte i Breslau, og var gift med Wanezlawa en tm Prindſeſſe, maa⸗ 

| fEce fra Halicz. Roman var gift med en Datter af Ruric, Storførfte i 

| Sigt å og * med re es til Brudeffat Tortſcherſk, Trepol, Cherſo⸗ 
é 68 2 nes, 

— — 

—⸗ 

Dlngomt, | c. 546. 553, 557, 5063, 566, 570. Radlubko 2da edit, c. 786, 
789. 791. 797. Boguphalus p 46—48. Gebhardi p. 5355-539. Prey 

ER 195, 179—181. ——— cont, P. 247. Buſching PR: 762, Anon, 
"P. 40: i | 
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mes, Boguslawl og Konnew, hvilfe tvende Stader ligge i det Kiowſtfe Palas 
tinat Veſten for Dnieper, hvoraf jeg flutter, at de andre og bør ſoges der, 

men 1196, maatte han give dem tilbage og lade fig nohe med det halve af den 
Cherſoneſiſfe Tartu ; Over dette vilde Roman 1197. lade fig (Fille ved fin 
Gemalinde og færte hende i et Kloſter, ja Aar 1201. giovde han endog et Tog. å 

imod denne fin Svigerfader den 10de Februarii, hvilet altſaa vel vedkommer 
følgende Aar 1202, efterſom Rufferne begyndte Aaret med Martio; Cndeligen 
bleve de forligte, og Roman overtalte Wfewolod tif at indrømme Rurie 
Kiow igien. Noget før denne Tid Aar 1200, giorde Roman et Tog imod 
Jatvinger og Litthauer, erholdt mange Seyervindinger, og lod de Fangne træffe 
for Plougen og Vogne i Stedet for Hefte og Oxen; Aar 1202. kom det atter 
til Krig imellem Roman og Ruric; Dog den førfte drog imod ham med 
Tropper fra Halicz og Lodomir og med Berenditfdjer og Tatarer, hyilke ofte 
komme for i den Ruſſiſke Hiftorie under Navn af Sort⸗Hetter, men hvis egent⸗ 
lige Sæde er mig ubefiende; dog kommer det mig for, at diffe Tatarer have 
beboet endeel af Ukraine, og begge været een Art Patzinaker; Roman indtog 
Kiow, fendte Ruric til Weutſchai at regiere og giorde Jurvan til Regent i 
Kiow, thi nu kaldtes Regenterne, ſom herſfede i Wlodimir, ſom ligger i der 
Store Rusland, Storfyrſter; Samme Vinter overvandt Roman Polowzer⸗ 

ne, borttog deres Kibitker eller Vogne og befriede mange chriſtne Slaver, og 
ſik fort Bytte; Men 1203. igientoge Ruric og Polowzerne Kiow, overſoom⸗ 

mede Landet og giorde faa ſtor Skade, ſom ikke var ſkeet ſiden Rusland var 
chriſtnet; 1204. blev Feed fluttet i Rusland ved Romans Megling. 12085. 
overvunde Roman og de flere Ruſſiſke Fyrſter Polowzerne, men kort efter 

bleve de neenige om Byttet og Roman fangede Ruric i Trepol, og tvang —J 

ham til Munke Standen og hans Gemalinde og Datter fin forſkudte Huſtrue 
il at Hive Nonner; Hang GønnerRoftislaw og Wolodimir førte han med 

fig til Halicz, dog gav han dem frie igien efter Forbon af Wſewolod, Stor⸗ 

fyrfte i Wolodimir. Efter dette bekrigede Roman fin Velgiorer den Polſte 
Hertug Leſko, foragtende ham, fordi han havde miſtet Cracau og nu ikkun 
regierede over en maadelig Deel af Polen; Han plyndrede derfor hans Lande F 
eg berøvede hans Kiebmend, ſom komme til fig, ſamt nægtede den aarlige El; 

Sas af Salig, Om Som meren 1205, eee han ind i Polen og beleirede Sene 
do mir, 
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| dimir, ſamt erobrede tvende Broder. Paven føgte da at ſormaae denne mæg 
tige Herre til at overgaae fra den Grakiſke til den Romerſke Lære, men forgie” 
" ves, Aar 1207. gif Roman atter ind i Polen og beleirede Lublin forgieves ⸗ 
| Boldt ellers ilde Huus i Landet, helſt med at (Fiænde Fruentimret. Eudeligen 
kom det ved Zawichoſt i Palatinatet Sendomir ved Weixel Floden den 19de 
ZJunii til er ſtort Slag, hvori Roman tapperligen, men uvarligen ſtridende 

ſelv omfom, og hans gandſke Hær blev flaget; Polakkerne forfulgte de Flygti⸗ 
ge lige til Lodomir; Saadant Endeligt fif denne mægtige og tapre Herre, hvis 
| Hiſtorie maafÉce ſkulde have et andet Udſeende om een af hans egne havde be- 

ſkrevet den; Hans Under faattere kiebte hans Legeme for 1000 Mark Selv og 
for alle Polſke Fanger og begrove det i Lodomir (2). Romans Død opmun—⸗ 

trede Lithauerne tilat plyndre Egnen af Lud og Lodomir, men de bleve flagne. 
en ſtor Trefning; Indvaanerne af Halicz bleve meget forlegne efter Romans 
" Død, endeligen befluttede de Mar 1209. at udvælge til Konge Coloman, 
Sen af den da regierende Ungarffe Konge Andreas, ſom og anfom og udjog 
Miecislaw, Micislai Sen, og Romans Geneon, der da havde det 
i Beſiddelſe, og lod fig derpaa tilligemed fin Dronning Salomea, Datter eller 
Seſter af den Polffe Hertug Leſko frone til Konge ved Catholffe Bifper, 
og var han da fun fem Aar gammel; Aar 1209, 1214, 1222 og 1234. faldte 
betfor Andreas fig Konge i Gallicien og Lodomirien, men 1216. blev Colo- 
man. paa nye udjaget af Miecislaw, fom derpaa ved Polowzernes Hielp, 

| fame Lithauernes og Jatvingernes bemeftrede fig Riget og indgik ſaadan Fors 
" ening med Andreas, at fan, Miecislaw, ffulde "beholde det i 3 Aar, da 
han fulde aftræde det til fin Datter Helena eller Maria, og fun ægte An- 
dreæ tredie Son Andreas, med hvilfen hun blev forlovet 1221, men det 

lader, at hun døde for Brylluppet. Coloman døde 1241, og kaldte fig 1232. 
endnu Rex Ruthenorum. 1222. blev Miecislaw af Halicz tilligemed 
É — flere en lå Fyrſter og Polowzerne overvundne af Tatarerne i et meget 

Ssess3 ſtort 
6 Dingoffus € 57125373. — 594—599 Boguphalus p. 51. 52. 56. 

| i Ap. le rr nes ler I. p. g. — e. 813—816, alt. edit, 

P. 28- 30. 3 Anon, p. 39. 48 Neftors cont. p. 257. 259. 260. 

261—266. Koiowier Par, Sy p. 49. Anonymus sp, Sømmersberg 

T, 2, P. 82. 
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ſtert Slag, hvilke overfvommede Rusland, og ſiden Polens" Det fader, ag: 

Miecislaw er ded fart efter, og at Coloman derpaa har faaet Halle; atter 
i Beſiddelſe. Hoorfra han dog 2 Aar efter blev igien fordrevet af Daniel, 
Romans Søn; DlugofT henfører alt dette til 121g og 1220, men det hører 
maaſfee ſnarere til 1230 og 1232, i hvilfet fidfte Aar Coloman kaldte fig 

Ruſſernes Konge; Daniel blev fiden udjaget af den Ruſſiſke Fyrſte Isjaslaw, 
fom fatte en vis Miecislaw ind i Halicz. J diſſe Uroeligheder indtoge Lits 
thauerne Brzeſe og Drehiezyn, ja 1220. obervunde de Miecislaw i er ſtort 

Slag og indtoge Pinſt og Turow; Han reddede fig dog til Luck; Den oven⸗ 

meldte Daniel, Romans Gen ffal Aar 1240. have regieret i Kiow, og 
Derimod em vis Baſilius i Halicz. Aar 1241 og 1242. bleg- Polen paa nye over: 
ſpemmet af Tatarerne, ſom  tvængde lige ind i Slefien, hvoraf, man fan 
flutte,… hvorledes det da haver ſeet ud i Lodomir og Halicz (3). Aar 1244." 
kom Daniel, Regent af Kicw, der nu ſom alle Ruſſiſke Fyrſter ſtod under 
Tatarerne, med en Ruſſiſk Hær til Polen. og indtog Lublin. — Deune Da- 
niel var og Fyrſte af Drohiczyn og Podlachien, hvilket viſer, at han maae: É 
og have befiddet Lodomirien. J Drohiczyn Bye blev han 1246, kronet til Ruff. É 
fernes Konge af Pave Innocenti 4te Legat Opiſo, hvorimod han eedeligen 
lovede, at erfiende Paven for Kirfens Hoved og ar ville med alle fine Mænd 
antage den Catholffe Lære, Aar 1254. komme de Ruffilfe Fyrſter venteligen 
af Halicz, Lodomir ze. Boleslaw den kydſke Hertug af Cracau til Hielp imod 
Behmerne; Men nogle Aar efter nemlig 1259. fulde de Ruſſiſke Fyrſter, af 
bvilke navngives Wafilko, Broder af Daniel, Fyrſte i Kiow, og Daniels 

tvende Sønner Leo og Roman i Selffab med mange Tatarer ind i Polen, 
toge og brændte Lodomir, indtoge ogſaa og plyndrede Cracau, hvis Hertug 

Boleslaw flyede til Ungarn og vendte de derpaa med rigt Bytte. tilbage, 
Aaret efter komme de igien og fore i tvende Maaneder ilde frem paa ſamme 

Maade. Aar 1260, vare derimod Daniel og hans Sønner Leo og Roman 
i Selffab med — den tydſte , Den "Bagorlfe Konge Bela til Hielp 

imod 

8) Koiklowitz p. 52. 53. Go. 7: 92. Dlugoffus 604: 613. 623. 36 633: 
Pray p. 190—201. 220. 242. Gebhardi p, 548. 551. enes 
P. 60. | 

— 

— 
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imod Ottocar, — i Behmen, men bleve den 13de Juli ſamtlig over⸗ 
vundne et fore. Slag, hvorpaa Aaret efter Fred blev fluttet og blandt andet 
afgiort, at Ottocar ægtede Kunigund en Datter af Roftislaw, Fyrſte å 
Halicz, og af den Ungarffe Anna, Bela 4. Datter, - Daniel af Kicw var og 
gift med Bela 4ti Datter Conftantia og hun Moder til hans Sønner, Paa 

denne Tid nævnes og en Leſko, Polſk Hertug i Luck. Beéla blev uagtet alle 
diſſe Svogerſkaber ved at føre Titel af Konge i Gallieia og Lodomir, ſom fore- 

kommer i et Diploma af 1251 09 1265. og fra denne Tid af vedbleve de Ungarſke 
Konger beftandig at føre denne Titel, fom 1270 og 1271, i hvilket den Ungarſke 

; Stephanus ſynes endog at give tilfiende, at han beſad diſſe Landes Ligeledes 
War 1279, 1280, 1297, 1311, 1327, 1351, 1353, og faa fremdeeles beſtandig. J 
Selſkab af Ruſſiſke Konger, faa ſkriver Pray, fom Bela Mar 1261. til Wien 
og ftadfæftede der Freden med Ottocar. Wryszalck Sen af den Litthaui⸗ 
ffe Konge Mendog, havde antager den chriſtne Troe og tager Flugten til Rup 
ſerne, hos hvilfe han engang havde været Giffel, og hvor. han nu levede i Has 
ligg Aar 1264. Den Ruſſiſke Fyrſte Swanno, Swarno eller Swarmin, 
ſom regierede i Luck og Drohiczyn, og var en Syfter: Sen af Daniel, faldt 

med Ruffer og Litthauer Mar 1263. ind i Egnen ved Sendomir. Da nu Da- 
niel, Romans Son, dede Aaret efter, og forfaftede nogle Aar tilforn den 

"Carholffe Lære, fan antoge de hans Søn Leo efter ham i Lodomir, Denne 
É Regiments Forandring betiente den Polffe Boleslaw fig af og giorde Indfald 

i Swarnos Land, fornemmeligen for at hævne det, at denne havde halshug— 

get Semovit, Hertug af M afovien, Boleslai Fætter, Boleslaw erholdt 
og den igde Sunii 1266. en herlig Geyer over Swarno og hans Hær, ſom 

beſtod af Ruſſer, Tatarer og Litthauer; Saadan Leilighed vilde den Litthauiſke 

Regent Wryszalk betiene fig af, og falde ind i Wolhynien indtog der mange 

Steder, og truede Lodomir. Leo, Romans Son, greb da til Lift og For— 
rederie, og fondie fin egen Farbroder Bafilius, Regent af Halicz, faa og 
Swarno til Wryszalk, hvilfe begge vare dennes Venner og uvidende om 

| Forræderiets Paa Leos vegne forefloge de Fred, og indbude den anden til 

i. ham rer, ban lod fi fig — kom og blev myrdet; Dette ſteede den 
ode 
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ds December Aar 1267 (4). Salomea, Colomans Enke, Boleslaws i 
Syſter, dede 1268. den rode November til Zawichoſt. Griphina, Datter 

af den Ruſſiſke Fyrſte Roftislaw og Søfter til den Behmiſfe Dronning Cu- 
nigund, gift med Lefko den Sorte, Hertug i Polen, gev nu tilkiende, 

at hun endda var Jomfeue, endſkiont hun havde levet med ham i 6 Aar og 
forlangte ct fFilles ved ham, men 1275. bleve de igien forligte ſammen ved 
Boleslaws Mægling. Giermund, Regent i Litthauen, angreb Leo af 
Lodomir og Kiow Aar 1271. for at hævne Wryszalks Død, og igiennem- 
fireifede hele Wolbynien, men en af hans Eſtermend Trabus kom Aar 
1230. til Hip imod Lefko, ſom efter Boleflaws Ded herſkede i Cracau, 
og fulde med en mægtig Hær af Ruſſer, Tatarer og Litthauer ind i Polen om 
Vinteren, plyndrede Palatinatet Lublin, og i ſamme indtoge Byen Lublin; 

Derefter gialdt det Sendomir, hvilfen de beleirede, men bleve den zdie Fer A 

bruarii faa flagne af Polakkerne, at de miftede g000 Mand, hvorpaa T,efko + 
faldt ind i Rusland, og plyndrede Landet lige til Lemberg eller Leopolis, 
en Bye Leo førft havde anlagt, og flyede da Leo filv til der længere bort⸗ AR 

” liggende Rusland. Aar 1283. dede Przeslawa, en Ruſſiſk Prindſeſſe, Enke 
af Semovit, Hertug i Mafovien, hvis Søn Boleflaw falde 1285. ind i 
Rusland, ffiændte og brændte der, hvorpaa Rufferne giorde ham ſamme Stine 
i Maſevien. Ja 1287. kom en mægtig Hær af Ruffer og Tatarer til Polen, 
plyndrede alt Landet ved Sendomir, Siradien og Cracau lige til Sandecz, 
og flyede da Lefko til Ungarn; De bortførte ſaa mange Fanger med fig, at . £ 
de ved deres Samlings-Plads Lodomir taalte allene 21000 vorne og ugifte unge 
Piger, eller og 31000, ſom Kadlubko vil; Eſter derte blev Rusland 1238. 
hiemſogt med en ſtor Peft, hvorved venteligen fornemmeligſt forſtaaes Rusland 
— — Duieper, efterdi det lage Polen nær meft , og, den Polffe Dlugof- i 

ål ſus 

Dlugoffus L, 7. €. 698. 70$. 706. 735. 757—762. 772. 776. 777.779. 
730. 782. Acon. sp. Sommersb, T, 2. p 74. 75. 97. 83.95. Gb 

hardi- p, 582. 583. Pray p. 289. 305. 309. 310. 319. 325. 330. 342. 
349. 364. Annol Hung. ab anpo 1311 åd 1442. p. 2. 22. 37. 93- 

"Koislowicz p. 112. 116. 124. 125—830; Sarnicius in Ser. Polon, T, I, 
P. 252. Craſſinius ib, p. & 8 EN ES sg - 
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ſus forræder dette, 1293. fulde atter Tatarer og gandføre vin Ruſſer med ind 
i Canen ved Sendomir og Mar 1300, plyndrede Ruffilfe Fyrſter atter i den Egn, 
og Litthauer ved Dobrzyn i Store Polen, venteligen efter fælles Overlæg. 1201, 
da Wenceslaw regierede i Polen og Behmen, beſluttede Polakkerne at ind⸗ 
| tage Lublin fra Ruſſerne, ſom de og giorde og floge dem i et ſtort Slags 
1319. fulde Litthauerne ind i Wolhynien og beleyrede under Anſerſel af deres 

| Storſyrſte Gedimir Wolodimir, hvor den Fyrſte Wolodimir boede, ſom 
de i et Slag overvunde og ihielfloge, jagende hans Hær, beſtaaende af Ruſſer 

| og Tatarer, paa Flugt, hvorpaa de intoge Wolodimir eller Lodomir tilligemed 
Luck, hvis Fyrſte Leo flyede bore til Severien. Aaret efter overvandt Ge- 
—— de Ruſſẽ iſke Fyrſter i et ſtort Slag, hvoriblant var Leo; ja indtog 

endog Kiow, og blev der erkiendt for Storfyrſte af Kiow og over Ruffernes 
| og fra den Tid af herte Wolhynien, Kiow og det meefte af Lodomirien Lit⸗ 
thauerne til i nogen Tid. 1337. indtoge Litthauerne Podolien, ſom da var i 

Tatarernes Magt; 1332. førte den Ungarffe Konge Carl Krig med Ruſſerne, 
k vemeligen dem af Halicz, fordi de hiulpe Tatarer og Cumaner i deres Indfald 
| 4 Ungarn. Nogle Aar efter, nemlig 1338, blev denne Stridighed biclage 

ved det den Ruſſiſke Fyrſte Lothka drog felv til Carl, og bad om Fred, men 
£. forhen 1335. maatte Carl dog firide med Tatarer og Ruſſer, ſom han overs 

vande i et ſtort Slag. Saaledes bleve Ruſſerne Veſten for Dnieper, nemlig 
Byerne. og Fyrſtendemmene af Halicz, Lodomir, Luck, Przemysl, ale meer 

| og meer indffrænfede, faa at endog nogle vare gangne til Grunde, og faldne å 
| fremmede Gtaters Hænder (5). Dog den ftørfte Skade ffeede dem af Polak⸗ 
kerne, hvormed da faaledes tilgik: Caſimir, Konge af Polen, var en for 
ſtandig og firidbar Herre, hans Soſter Elibeth var gift med Kong Carl 

| af Ungarn, og deres Gøn Ludvig var beffiffet til hans Arving i Polen, 
E hvorfor Ungarerne ey fatte fig imod hang. Foretagender. Lombard, Fyrſte 
* — me — da egentligen berte) og Lodomr, Søn af * 

it⸗ 

6 Dingo: col, 784. 794. — 820. 831. ae 846—850. 958. 369. I. 9. 
Es P: 969. 900. Køoialowicz p. 141. 150—152. 221, 224. 251—261. 

— 289. 290. Sarnicius P. 252.  Kadlubko p. 33. 34 — 32.35: 45. 

Nyr Saml, I B. T tt 

— | 
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Litthauiſfe Storfyrfte Gedimin døde og havde Boleslaw til Efterfølger, ſom 
var Søn af den Litthauer Troyden, Hertug i Mafovien, og af Maria, 
Gedimins Datter. Denne Boleslaw var ilde lidt af de Store, ſom der: 
fore gave fam Gift ind, hvoraf han døde den 5te April 1340. "Den ſornemſte 

Aarſag var, at han vilde tvinge dem til den Catholffe Lærer Saaſnart Kong 
Cafimir fif dette at høre, gif han ind i Riget af Halicz og beleirede Lemberg, 
ſom og overgav fig paa Bilfaar: at beholde fin Obelſe af den Græfiffe Troe. 
Derfra førte han ſtor Rigdom, ſom havde tilhort de gamle Ruffilfe Konger. 
Derefter indtog Han Wolodimir og gandffe Wolhynien, faa fortæller Dlugoſſ, 
da jeg derimod haver efter den Litthauiffe Skribent Koialowicz forhen an: 

ført, at diſſ e Lande vare erobrede af Litthauerne. Samme Skribent fortæller 

og under dette Aar 1340, at Cafimir ſluttede Venſtab med. Litthauerne paa 
billige Vilkaar, hvorefter han vendte fig mod det ovrige Rusland, hvoraf man 
maae flutte, at Cafimir for det førfte har ladet dem blive i Beſiddelſe af den 
Feel i Rusland, ſom de da beſadde. Efter dette opbreendte Caſimir Kaſtel⸗ 
"Terne i Lemberg og Lodomir, ſom fun vare af Træe, og nogen Tid efter kom 

han igien og indtog de Steeder: Przemysl, Halicz, Lu, Sanocz, Lubaczow 
i Palatinatet Belcz og Trembowla, ſamt flere, og giorde ſaaledes gandſke 

Rusland (det ev det Polffe Rusland, at jeg faa (Fab. falde det), det er Halicz 
"og Lodomir, til en Pole Provinds, og det i eet Aar, og forblev det fiden ved 
Polen indtil i vore Tider; Dlugoſſſiger atter ved denne Leilighed, at fan 
indtog og Lodomir, paa et af Sræderne maae det være en Fil; Cellarius 
figer, at Calimir indtog Halicz og Lemberg ind til Cremenicz, at den Litthauer — 
Tubart; Gedimirs Søn, regierede da i Lodomir, fordi han havde ægtet 

dens —— Datter, og at Cafimir lod ham til een Tid beholde Landene af 
Wladimir, Luck, Belck, Chelm og flere Wolhynien og Podlachien, fordi 
han var ham beſvogret, me Cafimir havde ægtet en Litthauiſt Prindſeſſe. 

"Craffinius angiver Tiden, i hvilken Lubart ffulle beholde dem, for to Aar. 
En Anonymus, ſom flutter med 1426, angiver Cafimirs Hær, da han 
anden gang gif ind t. Rusland, for 20000 Mand, og figer, at han dermed 

"overvandt 40000 Ruſſer og Tatarer. Aar 1343. ſkulle Caſimir og den nye 

perle Konge me have betciget de binthauſte Fyrſter —— Å 

gerd, 

— 

ER 
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— men uden Fremgang, ſaaſom diſſe ſegte at undgaae et Slag og nodde 
derover de foreenede til: formedelſt Mangel pan Proviant at gaae tilbage. Lo— 
domir var uden Toivl Aarſag til Krigen. 1344. komme derpaa Tatarerne, 

kaldte af Ruſſerne, ind i Polen,” men maatte med uforrettet Sag vende tilbage. 
2349. indtog — mic Wladimir og) Luck, tilligemed Bree og Chelm efter 

" Dlugoffneget Sigende, fvilfet viiſer, at han en forhen har giort det, men 
at Lubart har befidvet dem indtil den Tid; Men ſamme Aar fulde Litthauer— 
ne igien ind i Egnene af Luck, Radom og Wlodimir, ja 1350. med Ruſſer 
og: Tatarer ind i Eanen af Lemberg og indtoge de Steder Belez, Lodomir og 

Brzezc; Aar 1351. angreb Caſimir i Selſtkab med Ludvig dem, indtog 
Lodomr, og fangede Kieyſtut og flog Luthauerne i en ſtor Trefning ved 
Weixelenz? Dog 1353. hævnede Lubart dette, overfaldt Byen Halicz den 
7de Julit, plyndrede og brændte den, og forben Aar 1351. havde han og 

Kieyftat; ſom ver flygtet of Fængfel, igientaget Lodomir, hvorpaa Cali- 
mir forligte fig med dem ſaaledes, at de ffulde beholde Lodomir og han Lem— 

berg. — 1352. overlod den Ungarſte Ludvig det Ruffiffe Rige til Caſimir 
paa Bilfaar, at om. Cafimir ſik en Søn, fon (Fulde Rusland aftrædes til 

"Ungarn for 100000. Gylden, men døde Cafimir uden Sønner, ffulde baade 
Rusland og Polen tilfalde Kongen af Ungarn, og alt dette befræftede de Un— 
garſke Steender ved deres rev af 1355. den 3die October, ; Samme Aar: 

1355. blev: fluttet en Foreening imellem Caſimir og Ludvig , "hvorved "den 
fidfte forbande: fig til, at han en vilde fræve den førfte for et Debitum , (uviſt 
om det bør Dverfærtes ved Gield, eller Afgift, hvorvel jeg ſnarere troer det 

fidfte) han var ham fFyldig i Anledning af det Ruſſiſke Rige efter fit eget Brev, 
førend. han ligefom hans Formænd var kommet til roelig Beſiddelſe af bemeldte 
Riges Bed et andet Brev [over han, at ville komme Cafimir til Hielp med 
en ſtorre Hær imod Litthauerne end forhen, Aar 7366, angreb Cafimir Lu-" 

og fratog: ham Luck, Woledimir og Oloſko i Belez, og endeligen 
Men da Caſimir dede 1370, fulde de Litthauiſte Fyrſter Kieyſtut 

af Troky og Lubart af Luck ind i Wolbynien, og indtoge Wolodimir. 
Men ſamme Mar beſteg den Ungarſke Song Ludvig den Polffe Throne. 

me — formaaede Paven Aar 1375. til at oprette et Carholfé Erke⸗ 
Bets Biſpe⸗ 
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Biſpedom i Haliez og et Biſpedom i i Przemysl, dog blev det førfte Aaret efter 
forflyttet til Lemberg. Paa den Tid aftog den Græfiffe Lære idiffe Lande, 
hvorvel den endnu blomſtrer der indtil diſſe Tider. 1376. fulde de Litthawiffe. 
Fyrſter atter ind i Polen, og nævnes da Jagello af Grodno iblande dem, 
Bvilfen fiden blev. Konge i Polen; for at hævne dette falde Ludvig (elv > 
1377. ind i endeel af Rusland, ſom tilhørte Litthauerne, og indtog Chelm, 
Grabnuec, Herodla, og tilſtdſt Belez, med hvis Fyrſte Georg han dog 
giorde Fred efter Overtalelſe af Kieyſtut. Dereſter tilbyttede han fig Has 
* Przemysl og det ovrige Polffe Rusland igien fra Wladiflaw,; Hertug 
Oppeln, fom han for 7 Aar fiden i Begyndelſen af fn Regiering havde overs , 
* det, og overlod ham derimod andre Lande, og vil en Anonymus hos 
Sommersberg, at han da førft oprettede Aar 1378. Erfe-Sædet i Halicz, 
og Biſpe⸗Seedet i Przemysk, ſamt tvende andre i Chelm og Wolodimir; 
Faa Aar efter, nemlig 1382, døde Ludvig, hvorpaa hans Datter Maria 
Elev Dronning i Ungarn, og giftede fig med den befiendte Sigismund, 
SMarggræve i Brandenburg og ſiden Keyſer, og hans anden Datter 

Hedevig Dronning i Polen, ſom giftede fig 1386. med Jagello, 

Storhertug i Litthauen, der ved den Leilighed blev Chriſten og form 
Polen og Litthauen ſtedſe ſiden have haft een Regent, ſaa har og 
Striden ophert imellem dem om Litthauen, og hvad Ungarerne ans 
gaaer, da forløde deres Øverfter de Ruſſiſke Befæftninger efter Lud- 

vigs Død og folgte dem til Lubard , Fyrſte af Lu. Sigismund 
af Ungarn indgif føden 14172 og 1423. Fred: og Forbund med den Polffe 
Jagello og fans Fætter Vitold i Litthauen, hvori blant andet blee 

faſtſat, at de for den nærværende Tid fulde beholde Rusland, nemlig 
det Polſke, eller Halicz og Lodomir; herved er det og fiden forblevet, 
hvorvel de Ungarfke Konger have beſtandigen fort diſſe Rigers Titler og 
Baaben; Og i vor Tid har Keyſer Jofeph , ſom Konge i Ungarn 
fornyet den Ungarffe gamle Paaſtand pan dem, og formaaget Polen id 
wden Sværdflag at aftræde fig diſſe Lande, og ere Grundene hertil vidt 
loftigen udferte i det Skrift faldet: Prævia explicatio Jurium Hun- 
gariæ in Ruſſiam ——— &c. Bigrigbeden af Ser kande kan 

beſt 

— BEDE 



i — Om Galicia og Lubomtia 509 

beſt ſrionnes beeaf , at de efter Schlozer Futte indeholde 2,0250005 
Menneſter (9). 

€6) Dlugoſſus eol. — 1070—1072: 1087. 1088. 1090. 1092—I1094 
1096. 1097. 1149. T. 2. I. 10. p. 2. 26. 32. 35. 36. 37. 68. 104 
105. Koialovicz p. 304. 305. 308. 309. 314—320-… 334. 341: 342. 
344. 248. 381. Cellarrus sp, Mizler. p. 579.535,  Creflinius ap. Mizler, 
P. 421: Anonymus ad calcem Kadlubkonis' p, 107. — ap, Som- 

mersberg Tom, 2, p. 97. 99. 94. 103. 112. 113. 149. Pray p. 86. 87. 
Cod, Dipl. Polon, T, I — Gebhard p. 672, App. — Som- 
— T. 2 PP 83, Fer 

* 
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Joh. Hieronymus Chemnitz 

Om Hippopotamus, 

Mebentarn har mange ftore og koſtbare S Det feiler os ikke her 
paa Bibliotheker og rare Bøger, paa Mønt: og Medaille⸗Cabinetter, 

paa Mineralier og Steen-Samlinger, paa Naturalier og Conchylier, paa Mas 
lerier og Billedgallerier, og paa en ſtor Forraad af gamle og nye Konſtverker, 

Uutigviteter og Oldſager. — Ci heller have vi Mangel paa HaandfÉrifter, 
Tegninger, Kobberſtykker og Landkort. Det fkulde da gandſfe viſt være | 

meget vaffende med dette lærde Sælffabs Onſke, Hiemerke og Henſigt, ja 
endag fornøieligt og lererigt for dets ſamtlige heiſterede Medlemmer ,; og tillige 
meget underholdende for vort Selſkabs Sfrifters Laſere, hvis flere vilde legge 
Bind paa at drage de rarefte og vigtigfte Verker, Haandfſkrifter og originale 

Dokumenter, der findes i de KiøbenhavnfFe Bibliotheker, ſamt de ſtorſte Siel: 
denheder i Konften og Naturen, fom vore her værende Samlinger og Kabinet: 
ter indeholde, udaf det Morke og den Forglemmelfe, hvorunder de tildeels 

"ligge begravne, og giøre dem bekiendt for Verden, og tillige derved. meere 
almindelig nyttige og brugbare. . Endog Fremmede ſkulde anfee vore Samlin⸗ 

. ger, Cabinetter og Biblicthefer med langt andre Hine, og fatte ulige bedre . 
Begreeb og hoiere Tanfer om dem, hvis vi vilde paatage os den ringe Umage, 

ved vore Sfrifter at forhielpe dem til et nærmere Bebiendtſkab med de over⸗ 
maade rare Mærfværdiaheder, ſom diſſe indeholde. : 

Jeg vil i Dag forelægge dette lærde Sælffab en Sieldenhed af det Hoi— 
grevelige Moltfiffe Naturalie, Cabinet, hvilken, fon jeg med Grund formoder, 
ſkal baade kunde opockke og fortiene ders Opmerkſomhed. Denne beftaaer af 
en fuldftændig Kuoglebygning af et Hippopotami Hoved; et afpillet Hoved 
af den afrifanffe Niil⸗ Heſt. Hr. Vice-Admiral og Kammerherre Grev Adam 
Moltke har faaet det paa een af fine Søereifer til den barbariffe Kyft, og over: ⸗ 
givet og tileguet d det fin Hoiagtelſesverdigſte og af Dannemark udødelig fortiente 

Hr. 
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Hr. Faders — Naturalie⸗ Kabinet, Kuns faa Samlinger ſkal kunne 
roeſe fig af at beſidde et faa rart Sceleton. Niil⸗ eller Elve Heſtene ere endog 
ide Egne, hvor de høre hiemme og opholde fig, ſieldne Dyr, fordi. Gut, fem 
ſaa viifeligen har anordnet afle Ting, hav overhovedet føjer den viiſe Foranftalt- 
ning at der af flige uhyre flore Dyr ikke er, eg ikke maatte være alt for man— 
ge Individua til. De eſto lettere Fan man indfee, hvor rart og ſieldent et ſag⸗ 
dant Sceleton maae være. Salig Hr. Tesdorpf, Kiebmand i Lybek, troede 
i ſin Tid at være den eeneſte i heele Tydffland, ſom i fit Kabinet kunde forevife 

en Knoglebygning af en Niil⸗Heſtes Hoved. Denne liden Egenroes blev endog 
ved de offentlige Tidender giort meere bekiendt, og af Avisſkriverne endnu for— 

mæieeret og forbedret med den ftærfe Tilfætning, at naar man undtog den udftops 
pede Niil⸗Heſt, ſom tilfører Univerfitætet i Leiden, var der ikke noget Natu⸗ 
ralie⸗Kabinet i heele Europa, uden allene det Tesdorpfiffe, ſom kunde frem- 

| viſe en Niil Heſtes Hoved. Men Forvalterne over det Churfyrſtelig Sachſi— 
fke Naturaliekammer i Dresden giorde ham ſnart denne Roes ſtridig, og fod i 
det af dem udgivne forte Udkaſt over det Dresdenffe Cabinet, Pag. 62. ind⸗ 
rykke følgende Ord: „Af Amphibier have vi to Niil-Hefte, ſamt to Hierne⸗ 
„faller og Kievebeen af fuldvoxne Niil Heſte. Dette kan tiene til Beviis paa 
„bvor ugrundet det er, ſom for nogen Tid fiden blev ſkrevet i en vis Avis, 
mat foruden den i Leiden værende Niil-⸗Heſt, og foruden det Hoved af en Niils 

— Heſt, ſom befandtes i en vis Naturalie⸗ omg, fFulde ingen i heele Eu— 
Fropa kunde fremvife noget af ſaadant et Dyr. Jo meere berømte og nyttige 
1 m Tænderne i NiilHeftess Gab, der Hgne Vildſvinets Huggerter, ere, deſto 
i ar ftøvre VUmage have vi giort os, for at førge for at tilveiebringe diſſe.“ 

Men da de kuns allene melde om Kievebenene og Hiernſkallene, og da 
De have agtet det for nedvendigt, at førge for Niil-Heſtenes Tenders Anfkaf— 

felſe, faa folger deraf, at deres Kievebern og Hiernffaller,. ſom de have af 
fuldvoxne Niil⸗Heſte, mangle Tænderne, og altſaa mage være meget ufuldſten⸗ 

dige. Mig er det deſto kierere, at jeg her fan foreviſe Solſſabet den aller— 

ſuldſtendigſte og beft conſerverte Krroglebygning af en Niil Heſtes Ho0ed, Hvori 
valle Tænderne endun findes, Denne Fuldſtæudighed for heier dens Barbie, og 
gier den deſto koſtbarere for Kiendere af ſlige rare Dyrſtykker og Beenrader. 

uagtet al dens Sleep og Fuldſtendighed, er det Dog. kuns et Hoved 
| * 
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af en ung Niil:Heft, fom paa den Tid, da den er bleben dræbe, ikke fan have 
været meget over ct Mar gammel. Jeg har af Hr. Kunfttammer: Forvalters 
Spenglers Samling laant det underſte Kievebeen af en ældre og fuldvoxen Miil⸗ 

Heſt, at man, ved at holde dette mod hiint, og ved at ſammenligne begge med 
hinanden, kunde deſto ſnarere fee den Forſkiel der er paa Knoglebygningen af en 
gammel og en ung Niil ⸗Heſtes Hoved, Ligeledes har jeg af det ſamme Speng⸗ 
ferffe Cabinet laant der underſte Kievebeen af et Elephant-Hoved, Tom jeg ogs 
fan her fremvifer, paa der Forſkiellen imellem begge Kieftene og Sievebeenene 
deraf deſto tydeligere kunde ſees. 

Niil⸗ eller Elve-Heſten kaldes og af nogle Hav: Heſten, Vand⸗ He⸗ 
ſten; Hippopotamus, Caballus marinus, Eqvus Huviatilis ſ Ni- 
loticus, efterdi mange af dem leve i Niilfloden. Af andre kaldes den Havb⸗ SÅ 

ore, Hvalros, Flod-Ore, Havkoe, Bos marinus , Rosmnarus, ja 
vel ogſaa Porcus marinus. Hovedet har, ſom fan fees af Dette. Beenrad, 

megen Liighed med et Heſtehoved. Livet ligner i ſin Form og Skikkelſe en Dres 
Liv, ligeſom ogſaa dette ſtrekkelige Dyrs Stewme baade nærmer fig til en Heſtes 
Vrinſken, og en Oxes Brolen. Fodderne ere ikke Biørnens Fedder meget 
ulige. Nogle af Elve⸗Heſtens krumme Tænder og Huggertænder. fjave megen 
Liighed med et Vildføiins og en Ornes Tænder. Den forte Hale ligner Evi: 
nets Hale, ligeſom ElvesHeften ogſaa i Bagdelen af Livet og i fin Levemaade 
far megen Overcensftemmelfe med Svinet. Hele Livets Længde paa engams 
mel og fuldvoren pleier at være over 14 Fod langt, og i Rundningen vel ogfaa 
14 Fod tykt. Huden er fortebruun vel ogſaa over en Tome tyk, og ligner i i åg 

Haardhed og Tykkelſe Næfehornets eller Rhinceerofens Hud. Muſketkugler 
af Blye, fFudte derpaa, ſpringe tilbage og blive flade. Lanzer og Spyde pleie — 
et boie fig omkring og blive krumme, naar de ſtedes imod den. 

Skal en Elve Heftes Rang beſtemmes efter fin uhyre Storrelſe, ſaa 

følger den ſtrax efter Clephånten og Rhinoceros. Deite paaftaaer og Adan- 
fon i fans Hiſtoire naturelle de Senegal, pag. 73. Quand åla 
grandeur le cheval marin peut prendre le pas après Elephant 
& le Rhinoceros. Cet animal eft le plus grand des amphibies 
& ne fe trouve que dans Peau douce de rivieres de PAfrique. 
C'eft une chofe digne de remarque que l'on v'en a — ob- i 

ervé ma 

— ASA 
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ſervẽ que dans cette partie du monde å laquelle il ſemble étre 
barticulierement attaché, 

At vor Elve⸗Heſt maa regnes ben til animalia quadrupeda & 
quidem ad Mammalia feu mammata , under de Dyr (om give Die, 
"have Patter, og fafte levende Unger, Derom er hverfen Tvivl eller Strid; 
men da den er faa overmande forfFiellig fra alle andre Dyr, faa lader det fig 

allerede vanffeligere beſtemme til hvilken Slægt, Familie og Art af andre Dyr, 
man beſt kunde føle den. Klein, Linné og andre have ſeet fig nødte til 
at giore en nye Slægt af den, efterdi de ikke kunde finde noget andet Dyr, me 
Bvilfen de kunde fætte den under een. Slægt. 

gI den berømte Hr. Kleins Hiſtoria naturali quadrupedum bli— 
ver alle fireføddede Dyr inddeelte og claffificerede efter deres Fedder, Klove, 
Hove, Tænder og Negle. Den Claffe af Dyr, ſom have Hover, og ere fors 
ſynede med Hov, indbefatter 5 Familier, Til den førfte henhore de Dyr ſom 
have cen Hov, uden Aſdeeling, ſaaſom Heſtene og Eſſerne. Til den anden 
henhore de Dyr, ſom have en ſpaltet Hov, og altſaa ere tvehovede, ſaaſom 

Bukkene, Faarene, Svinene, Ørene o. d.l. Til den tredie Familie regner 
"han de Dyr, ſom ere trehovede, derhen hører det eeneſte Neſehorn, Rhinoce- 
ros. I den fierde fætter han de fom ere firehovede, men dette findes kuns hos 
ben eenefte Nil⸗ eller Elve-Heſt. Endeligen indeholder hans femte Familie, 
de fom ere femhovede, og her ſtager ollene Elephanten. J den anden Klaſſe 

finder man hos fam be haarede fireføddede Dyr ſom have Teer, ſom atter ud— 
gier 5 Familier, J den førfte faner de med 2 Træer, ſaaſom Cameelen; i den 

"anden de med 3 wer, ſaaſom Fuuldyret, Myregderen; i den tredie de med 
4 Taer, ſom Pantzerdyret; i den flerde de med 5 Tæer, faafom Hunden, Ha: 
ren, og Katte⸗Arterne, Løven, Tigeren, 0. f. 0.5 i den femte de med 5 Tæer, 
"hvis Fedder hænge ſammen ſom Gaaſeſodder, ſaaſom Hvalroſſen. J hans 

tredie Claſſ⸗ e finder man de firefeddede Dyr, ſom ikke have Haar, ſaaſom Fiir⸗ 
£ benene og Skildpadderne, og deslige, Denne Maade at inddeele de fireføds 
dede Dyr efter deres Fødder, Hove, Klover og Træer, er virfelig ogſaa den 
ldfte, letteſte, naturligſte, ja, jeg havde Lyſt til at kalde den, den Skrift⸗ 
meſſigſte. Thi Mofes far allerede betient ſig af den. Han taler ja altid om 
—— ſom ſpalte Kloͤverne, og altſaa laaner af Fodderne ſine Marker og For⸗ 

ny Sami, I. 3, Uuu ſtiels⸗ 
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ffiels⸗ Tegn. Ariſtoteles, og mange hundrede War efter ham, Gesner i fans 
bekiendte Dyr: Beffrivelfe, faavelfom og Rondeletius, Aldrovandus og 
fiere fave ligeledes betiene fig af denne Inddeelings Grund, omendſkient enhver 
efter fin Indſigt har kunſtlet paa den, og forandret, . formeeret og forbedret ;. ja 

vel ogfaa forværret og forvirret den, ſaaledes ſom der i Almindelighed pleier at 
ſkee med alle menneſkelige ufuldkomne Beftræbelfer, naar vi endeligen ville ordne 
Naturens og Skabningens Varker efter vor Inddeelings Plan. | 

At Linné i den førfte og ældre Udgave af fit Natur: Syſtem forkaſtet 
den hele Inddeelings Maade, ſom er tagen af Dyrenes Hover, Klover, Teer 
og Negle, og derimod udvælger Dyrenes Tænder til Hoved Kiendetegn, og 
Derefter indretter fin Claffifieation, er noget, fom enhver der har giort fig be⸗ 
kiendt med den Linnéiſke Methode, uden min Erindring veed , men da Ten⸗ 
derne ofte falde ud og feile, og folgeligen altfaa de beſte S ienbtegh mangle, 
faa har Linné i den fidfte Udgave af hans Natur-Syſtem, ikke blot taget de 

udvortes Deele og Kiendetegn, ſaaſom Tænderne, Kloverne, og Tæerne, men 

fornemmelig de indvortes Deele, Hiertet, Lungen og Blodet til Diemærfe i 
fin Forſkielsplan. Her ftaner nu alle de Dyr, ſom have et dobbelt Hierte⸗ 
kammer, to Hren ved Hiertet og et varme Blod, i hans førfte Afdeeling. 

De Dyr, fom have funs et Hiertekammert, et Øre ved Hiertet og et koldt 

Blod, ſaaſom Fiſſene, ftaner i hans anden Afdeeling. Engdelig findes de 
Dyr, fom have funs et Hiertekammer, ingen Hren ved Hiertet, og intet 
varmt Blod, men i Stedet for Blod en fold hvidagtig Saft, ſaaſom Inſec⸗ 

terne og Ormene i hans tredie Aſdeeling. Vor Elve⸗Heſt ſtaager hos ham den 
ſorſte Aſdeeling, i de diende Dyrs Klaſſe, og udgior ogſaa hos ham en egen 
Sleegt, nemfig den 34te in Syſt. Nar. Edie. XII. 

Tinné leverer følgende Beſkrivelſe om Elve⸗Heſten, Hippopotamus 

amphibius pedibus quadrilohis. (Han vil og kan følgelig iffe nægte, at 
Elve⸗Heſten er et Amphibium, ſom baade fever paa Landet og i Bandet. Men 

da kuns ſaadanne Dyr faldes hos ham Amphibier, ſom have ct Hiertekammer, 
et Hiertesre og et koldt Blod s s fan henhører Elve-Heftens Selffaber, Crocodil- 
len, ſom fever ligeſom ved Siden af ham i Vandet og paa Landet, under de 
Linneiſfe Amphibier; men Hippopotamus, ſom har 2 ——— 2 Hierte⸗ 
orer og et varmt Blod finder derunder ingen Mun) Denges ſuperiores 6 
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per paria remoti. inferior quatuor prominentes intermediis 
longioribus. Laniarii ſolitarii, oblique truncati. Pedes margine 

unguiculati &c. 
riſſon har giort fin Indretning baade efter Dyrenes Tænder og efter 
deres Fødder, Klover og Teer. Elve⸗Heſten ſtager ogſaa hos ham allene i 

. den ellevte Afdeeling og bliver os beſkreven ſom et Dyr der har fire Sfieretæn- 

der i begge Kindbeenene, og;4 Dove paa hver Fod. 
Min Henſigt ev ingenlunde her omftændeligen at levere dette forundrings⸗ 

værdige Dyrs heele Naturhiſtorie. Den er for) fang Tid fiden udførligen ble⸗ 
ven afhandlet af Plinio den ældre, Rajo, Gesner, Johnſon, Aldrovando, 

Matthiolo, Bellonio, Fabio Columna, Kolbe, Briffon, Theve- 
not, Ludolf, Scheuchzer, Klein, Valentini , de la Porte, Buf- 
fon, Labar, Bomare, Houttouin og flere, faa at der funs fan figes 

| dne lidet nyt om den. Til Selſkabets Fornøielfe, ſom faa ofte har fFienfer 
de allermindſte Dyrs Natur-Hiſtorie en flille Opmæerkſombed, og ſom vift vil 

finde Smag i de frørfte og forundringsværdigfte Dyrs — — vil jeg 
kuns hertil ſoie nogle af mig ſamlede Bemarkelſer. 

Plinius har i ſin almindelig bekiendte Natur» Hiſtorie Lib. VIL 
| Cap. 25. 26. ladet indlobe meget urigtigt og grundfalſet i Beſkrivelſen om 

Elve-Heften. Han taler funs om tvehovede Klover, de ungulis bifidis, 
ſom ligeledes findes hos Oxen, da den dag er firehoved; hos Linné forfønee 
med pedibus ungulatis quadrilobis, og derfor kaldes animal tetra- 
chelon quadrifidum. — Plinius begaver ;den, videre med Juba eller 
Man, at den dog iffe maatte mangle, efterdi den allerede kaldes en Vand-Heſt, 

denne Heſtenes fædvanlige Prydelfe, Men Dyrets heele Hud har ingens 

ſieds Haar, funs ved Naſeborene og paa Snuden fremftaaer nogle Vibriſſæ 
” eller Sporhaar, ligefom og nogle ville have bemerket nogle Haarbørfter paa 
Enden af dens forte, en Ornes lignende, Hale, — Plinius meddeeler og Clves 

| Heſten en opad bøiet Snabel; hvem ſom maaffee ffulde formode, at han ved 

den angivne roſtro reſimo funde have ſigtet paa dens ſtore krumme opggaen⸗ 
de oq i Heiden ſtaaende Svinetcender, ham ntaae jeg erindre, at Plinius mel; 
der i Særdeleshed om diffe Svinetænder, og ftrar derpaa taler om hans den- 

tibus aduncis aprorum. Om Plinius i hans efterfølgende Beretninger 
"PAGE j Uuu 2 er 

— —— — — 
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et meere tracværdig og tilforladelig, nemlig naar han tillige beretter os at Hip- 
popotamus, naar dens Hud er vet vaad, iffe fan giennemſtikkes med noget 
Spyd (da dog en Hud, fom er vaad pleier i Almindelighed af være blødere, 
og altſaa fnareſt fan igiennemſtikkes), naar han videre fortæller, at den er fag 
fnild, at den forſtager at ſfiule og udflette fine Spor, paa det ingen fFulde 

kunne efterfætte den, og naar han fremdeles fader o$ vide, at M. Scaurus, 
ide Skueſpil, fom han fom Ædil gav Folfet i Rom, har opført 5 Croeodil⸗ 
ler og een Hippopotamus i en dertil paa en Tid lang foranſtaltet Vandgrav 
(in temporario euripo) — og naar han endelig beretter, at Hippopo- 
tamus far været den førfte Leremeſter til Aareladningen, thi den pleier, naar 
Den har overvældet fig med alt for megen JEde, at udføge et afbrudte og afbide 
gandſke ſpids Ror og dermed aabne fig en Aare paa Beenet, og tilſidſt i Ste: 
Det for Forbindningen fmøre Bunden til med Leer, Om alt det Plinius fer 
melder er vigtigere end det foregaaende, maae jeg overlade andre at dømme om, 

Mig ſynes i det ringefte, at det ſidſte er aldeles iffe rimeligt. Jeg fan ingen 
lunde indfee hvorledes et Dyr, ſom efter Plinii egen Beretning forſt er ſorſy⸗ 
net med en faa overmaade haard, ja noſten Jernhaard Overhud, at endog intet 
Spyd eller Sværd kunde igiennemſtikke den, fan dog fiden blive faa tynd og 
blød, at den er i Stand til at aabne fig en Mare med et ſpidſt Rer. Andre 
Forfattere mane vel ogſaa have felt det ufandfynlige og fig felv imodſigende i 
denne Plinii Fortælning; men da de dog iffe vilde lade dette antigve Indfald 
om Aareladning aldeles forfvinde, faa føge de paa en anden Maade at giøre 
os det meere rimeligt,  Hippopotamus, fige de, fon: i fig felv ſkal være 
meget fuldblodig, udføger fig til viffe Tider et ſkarpſpidſig Hiorne af en Klippe, . 

øg river fig faa længe paa den, indtil det klare Blod løber ud, ſaaſnart den nu 
har miftet ſaa meget Blod, ſom der udfordres hos den til en god Aareladning, 
fan legger den fig ned og velter fig faa flænge omkring i Skarn, Dynd og Leer, 
indtil den aabnede Aare, pag denne den letteſte og naturligſte Madde, igien J 
bliver tilſſuttet. Skulde nu denne Sag om Elve⸗Heſtens Aareladning have 
Grund, faa mage man tilſtage, at Aarefabnuessfentjen er cen af ie sige; og 

bleven lært af Naturen ſelo. 
Plinius ffal ogſaa et Sted —— Martini ſkriver i de Ber⸗ i: 

Unſbe Samlinger) berette, at Malerne ſkal kunne med Rotte bruge 
Nil: A 

NDS * 
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Mil/ Heſtens Bled naar det blandes og giores tykkere med Gummi ſom en 
Purpurfarve. Jeg har uagtet al Cfterføgelfe ikke Fundet finde dette Sted hos 
|" Plinius ("), ligeſom jeg desuden tvivler paa, at ſaadan en Purpurfarve, ſom 
tillaves af Blod, fan være beſtandig. At den Purpurfarve, ſom man laaner 
af Snekkerne, iffe maae ſoges i deres Blod; men i deres utero og ide det 
varende Safter, har Hr. Profeſſor Strom i vort Selſkabs Skrivter paa des 
tydeligſte beviiſt. 
At ellers Elve Heſten fornemmelig — hiemme i Afrika; at den ophol⸗ 
der fig ved de ſtore Floder og Elve, i fær ved Nilen, Gambia, Senegal, og 

ogſaa i Afien ved Ganges; at den lever baade i Bandet og paa Landet, og paa 
" begge Steder føger fin Næring; at den gier fit Leie i Rør og Siv, kaſter lee 
| vende linger, giver dem ordentlig Die og opdrager dem ꝛc., er faa almindelig 
bekiendt, at jeg ikke fFiøtter om at opholde mig derved, 
— En ſtor og fuldvoxen Elve⸗Heſt pleier at være 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 Yveret, ſom er funs lille, fidde ikke ved Overs 

| livet eller Bryſtet ſom hos Menneſkene og Aberne; ei heller ved Underlivet og 
Vommen fom hos nogle Selhunde; ei heller ved Bryſtet og Vommen tillige, 
" fom hos de Dyr der ere af Kattearten; men i Ledffene imellem Bagbenene 
ſom hos Horngvæget. Om Polygamie har Sted hos Elve⸗Heſten, og om een 
Han bedakker flere Hunner, og om fan i Brunſttiden holder og forſvarer fir 
æget Seraglio ſom Hiortene, eller om fan lever i Monogamie, fom Aberne og 
… mange andre Dyr, — Om Hannen har fælles Omſorg med Hunnen for Unger⸗ 
nes Opdragelſe, derom har jeg ikke kundet finde — opſporge noget viſt og til⸗ 

ſforladeligt. 
J—— jodiſke Rabiner — meget omſtendelig at fortælle 08, hvorledes det 
er gaaet til med dette Dyr i Noe Ark. De berette og, at da den almindelige 

— er vilde ile ikke befvære fin Ark med dette forfærdelige Dyr, 
Uuu 3 efterdi 

** Hr. Sug — Praſi dene. af vores Selſtab, havde fi den den Godhed 
— give mig folgende Efterretning i en liden Stribaſe De fanguine Hip- 
— popotami hoc tantum inveni, ' Hiſt. N. XXVIII. 8, ($. 31.) Sanguine 

” pidtores utuntur. 
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efterdi dens tvende ſtore Medbrodre, Elephanten og Rhinoceros, havde des— 
tiden meget betaget ham Pladſen. Noa fod derfor, da Hippopotamus 
meldte fig ved Arken, binde fam faft med en for Kiede ved den. Bed Dette 

Middel ſtal Hippopotarhds, efterdi fan fan em foomme, AREA, 
godt være blevet reddet. Credat Judæus Appella. 

Mange Afrikaner og befynderligen Indbyggerne i Bound REN i 

og Augola holde dette uhyre og monſtreuſe Dyr for en Art af Guddom; be 
viiſer det og nogen religieux Tilbedelfe, og troe ved dens forfærdelige Vrinſken 
og Brolen, ſom fan høres meget langt bore, at blive opfordrede dertil,  Imid: 
fertid naar der frembyder fig en god Leilighed til at fange og dræbe flig en Elve⸗ | 
Heſt, faa fade de den iffe gierne gaage forbie De giore fig altſag ingen Sam: 

vittighed af af ombringe deres Guddom, og ai fortære dens Kied med god Up 
petit. Dyrets tykke Hud ffiere te itu, og forfærdige fig deraf. Skiolde, for 
at beriene fig af dem i Krigen til at afværge Pilenes og Sohdenes Stød. Elve 
Heſtens Kied ſpiſes ogſaa meget gierne af Curopæerne, ſom leve paa den Afri⸗ 
fane 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 Forfter fortæller ſaadant i hans for nyelig udkomne Reiſebeſkrivelſe 
Tom- J. p. 62. Elve⸗-Heſten, ſiger han,” kaldes her paa det gode Haabs For⸗ 
bierg Soekoe. Tilforn lob den lige tær ind til Cap, nu er den bleven faa ſiel⸗ j 

. den, at den i Kraft af en Befalning fra Horigheden ikke maae jages eller ſky⸗ i 
deg inden en vis Diftance fra Cap. Kieddet bliver fpiift af Curopæerne og 
holdes for en Læfferbidffen. Dog fmagte det mig ikke bedre end haardt re 
kisod; men Fettet havde megen Liighed med Marv. | 

Det er gandſke unægteligt at en Nil: eller Elve⸗Heſt er obermaade gs 
get forſkiellig fra andre befiendte Søes Land⸗ og Elve-Dyr. 

Det underfte Kievebeen er hos de allerfleefte Dyr kuns bevægelig, og det ' 
everfte ſidder faſt. Derimod hos Crocodilen og Hippopotamus er det ever⸗ 
ſte Kievebeen bevægelig, og det underfte fidder faſt. Derpaa peger Linné ; 
naar fan ſiger, mandibula fuperior mobilis. 

Hes Elve-Heftens Tænder findes faadan en forfærdelig Ulighed og Ure 
gelmæffighed, ſom ikke fkal findes lige til hos noget andet Dyr. Huggeten⸗ 

derne, der ligne en Le, ere neſten dannede trekantet og have paa alle 
Sider 3— 

> 
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Cider dybe Furer og Rifler. De — imod hinanden, falde ind i hinanden, 
og ere gandſke afhveſſe de og afflebne, eller og de ere af Naturen faa fFieve afs 
| fnittede. En tredie Deel af dem ere hule indvendige. De fidde næften tre 

" gange fan dybt inde i Kievebeenet og Roden, ſom de udvortes flage frem. Her 
| fremvifer jeg Selſkabet til Prøve faadan en Huggetand af der Spenglerſte Ka⸗ 
binet. Denne Tand veier i det mindſte 4 Mund og 8 Lod. De, fom fidde 
faſte i det for os liggende Kievebeen, ere vif nogle Pund tungere, og endnu 
bredere, meere affpidfede og afſlebne. Diſſe er der Linné meener, naar han 
| galer om dentibus laniariis oblique truncatis. De-fire øverfte Fortæn: 
der (Linné ſkeiver om 6 Fortænder, fom flod Parviis lige langt fra hinanden ; 
mien i dette fuldftændige Hoved findes kuns i det everſte Kicvebeen 4 af diſſe 
Fortander, foruden de tvende Huggetænder) ere endnu hingnden ſaa temmelig 
lige, dog meget: hvaffe og afflebne, De 4 underfte Fortænder ere defto ulis 
gere Begge Sidetænderne ere tyndere og fortere, begge de mellemſte Tæns 

der ere leengere og ulige tykkere, og idet Kievebeen, ſom horer til det Speng⸗ 
lerſke Cabinet, ere alle fire ſorſkiellige fra hinanden. Den eene er altid tyk⸗ 
kere, længere og anderledes dannet end den anden. Alle diſſe underſte For⸗ 

| tænder ere vel iffe for til afftudfede; men dog ſtærk polerede og afhvaſſede, og i 
. Midten feer man dybe Rifler, ſom maae være — af De overſte Tænder, og 
af deres Bid. 
De, fom have befkrevet Elve — tale meget forſkiellig om dens 
Tænders Antal. — Maaffee at Hannen har flere og Hunnen færre Tænder. I 
det Hoved, ſom jeg her har for mig, kan jeg iffe finde flere end 36, Det har 
førjt 4 Fortænder, og faa 2 Orne« eller Huggetender i enhver Kieft. Derefter 
endnu 6 -Stoftænder paa enhver af de 4 Cider af Kievebeenet, altfaa i alt 36. 

Men andre tale om 8 Stoftænder van enhver af de 4 Sider af Kievebeenet, og 
da kommer, naar te 12 Fortænder i det everſte og underſte Kievebeen regnes 
Dertil, 44 ud. Stoktenderne have meſtendeels 4 Rødder. lan feer den 

| hvidefte og finefte Glaſur paa dem, De overgaae heri Elfenbenet meget, og 

| ligne den ſfionneſte Email, Noget beſynderligt er det, at de allefammen have 

| Udsiiringer af et ſortagtigt Levverk. Mange Edelſteene, ſom man kalder Tur⸗ 

koſer, fkulle ikke heller være andet end udgravede Stoktander af Elve⸗Heſten. 

k Men at Stoktenderne ſkulde give Ild ved Staal, ſom Linne melder, naar 
han 
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han ſkriver dentes duritie ſeintillantes, har jeg iffe af den foretagne Pro⸗ 
ve fundet bemærte, De ſtore Hugge⸗ og Sfieretænder indeholde det fortreffe⸗ 
ligſte Elfenbeen. Ja de blive ofte. meere føgte og agtes hoiere end Elfenbenet, 
fordi de ere haardere, antage en ftærfere og bedre Politur, og blive ikke faa 
let guule, hvilken ſidſte Omſtendighed paaftaaes of nogle, men drages i Tvivl 
og nægtes af andre. : 

Elve-Heften (Fal unde opſperre ſit Gab 2 Fod fra hinanden. At ct 
faadant aabent Gab maae, formedelft de mange og ulige Tænder, fee meget. 
forfærdeligt ud, forftaner fig af fig felv. Lavater paaftaaer ogſaa i hans be⸗ 

tømte phyfiognomiffe Fragmenter, at en Elve⸗Heſts heele Phyſiognomie for 
raader en dievelſf OndfFab og Grueſomhed. Her ere hans egue Ord, ſom 
ſtaaer i det 3die Bind af Fragmenterne Pag. 76, „Die entſetzliche gleid) forte 
„gehende Breite der Stirne und Nafe, oder vielmehr der Nafenlddjer und 
„des Maules, welch ein Ausdruck von dumwilder Unerbittlichkeit? Und damn 
„die Unregelmaͤßi keit in der Poſitur und Figur der Zaͤhne, welch eigentlicher 
„Character teufliſcher doch plauloſer ſich ſelbſt zerſtoͤrender Boßheit? Vielleicht 
giebt es aud) folde Ungeheuer und Verbrecher unter den Menſchen die etwas 
„von diefen Character haben,  Gewif ift es, daß proportionirte, wohlgerich⸗ 
pile, ſchoͤngeformte Zaͤhne eines der ſi bærer, , Beften, und entſcheidenſten Zei⸗ 
chen find von Gemuͤths⸗-⸗Adel und Grundguͤte eines menſchlichen Characters.“ 
Hippopotamus ſkal, efter nogle Reiſebeſkrivelſes Beretning, begier⸗ 

ligen opfluge Dyr og Fiſſe. Den ſkal med fine alting ødelæggende og ſonder⸗ 
knuſende Tænder være meget farlig for Filfernes Baade, Joller og Slupper. 
Derfor pleie ogfan FifFerne, ffriver de la Porte, godvilligen at kaſte nogle Fiſke 

nd iil den, for med diſſe at afſpiſe og opholde den, og derved deſto fnarere und⸗ 

gaae dens Forfelgelfer. Da dens Korpus indbefatter en faa uhyre tung Maſſa, 

faa falder det den alt for befværligt længe at lobe efter (evende Dyr, og jage om 
efter dem. Men, naar den fan faae fat paa Menneffer eller Dyr uden nogen. 
lang og møifommelig Efterjagen, faa blive de uden Barmhiertighed opædte med 
Hud og Haar, Endog naar den finder et Aadſel ſkal den ikke være nogen Koſt⸗ 
foragter, men ligeledes fortære det med god Appetit. Andre derimod forſikre og, J 

at Elve-Heften aldrig æder Fiſt eller Kied og allermindſt Aadſſer. Den erne 
ter f ig eene og allene bande paa Bunden i Floderne og ved fi "fine Streiferier paa 

Landet 
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Landet af Redder, Planter, Frugter og Urter. egerne mage derfor holde føre 
Vagt ved Deres Frugt: og Riis-Marfer, og antænde om Matten eu ſterk Ild, 
efterdi Elve⸗Heſtene ellers fFulde anrette der de grue hide Hdeleeggelſer, og ien 

Nat afmeie og fortære hele Marker med Frugter. — J Forfters nyeſte Reiſer 

emfring Bi orden fæfer jeg folgende Ord, Tom. 1. p. 62, nagtet dette Dyr 
efter het Navn (Fulde leve i Vandet, faa ernærer det fig dog blog af Urter, (den 

" bliver ogſaa, fige andre, fangen ved Urter og Rodder i bvilfe man ſkiuler Angler 

og Kroge). Den ſkal ogſaa kuns paa en fort Tid, og aldrig paa en ſtorre Strak⸗ 
ning end 30 Skridt langt, kunde dukke under Vandet. 

Daog ſtemmer ei heller de Naturkyndiges og Skribenternes Beretninger 
evereens med hinanden i denne Punkt. Mogle lade den blive hele Dage under 
Bandet, og ubehindret vandre omfring paa Bunden af Dybet. Andre fores 
give, at den kuns fan udholde en halv, heift en heel Time under Bandet, 
Hm andre paaſtaae, at den kuns dukker under eller plumper ned i Dybet paa 

en fort. Tid, naar. den enten forſkrakkes eller bliver ſtye; men kommer ſnart 
igien op for at trakke Aande og drage friſf Luſt. Ogſaa Linné paaftaaer, 
at Hippopotamus gierne føger at holde fine. Sandſe-Organer, nemlig Øi- 

nene, Ornene og Næfeborene oven for Bandet: Quando obambulat fub 
aqua fola fenfus organa, nares, oculi, aures eminent. Dog til: 

ſtaaer han der tillige pabulatur non natans in fundo. Ogſaa lærer Linné 
os, at den lever i Fiendſkab med Crocodillen. Profeffor Muller derimod, 

———— Overſetter og Commentator, paaſtager det modſatte. J den ferſte 

Deel af hans fuldſtendige og med en udførlig Forklaring udarbeidede Linneiffe 

Natur⸗Syſtem, laſer jeg følgende Ord Pag. 469. Elve-Heftene leve i Venſkab 
med Crocodilerne, og giere hinanden ingen Skade. 

05 Til Beflutning af min Afhandling vil jeg endnu kuns anmærfe dette, 
Bed Behemoth, ſom findes beffreven i det 40 Cap. af Jobs Beg, bliver 
uſtridig ikke betegnet noget andet Dyr i Verden end Elbe-Heſten. Alle de 

Egenſkaber, ſom fammefteds nævnes fan unden mindfte Tvang anvendes og for— 
flares om Elve⸗Heſten. Vel paaftaaer den ſalige Futherus, at Behemoth be— 

"tyder Dievelen, og den ellers faa meget fortiente Johannes Brentius i hans 
Adnot. ad librum Jobi taler i famme Tone. Naar der nu hos Job 
flager: om Behemoth: Den er Guds Veies Begyndelſe, fan bliver der ſaaledes 

— Saml. U. B. Xxx udlagt, 
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udlagt, Dievelen er i Skabningens Begyndelſe bleven ſkabt ſom en god og hel⸗ 
lig Engel, Naar der faner Behemoth æder Græs fom en Ogre, faa fFriver | 
Brentius: nogle have herom diffe Tanker: Menneſkene kaldes ofte i Skriften 

formedelft deres Dødelighed og Forktenkelighed Gres. Dette Grees æder nu 
den Helvedes Behemoth. Naar der faner, den opfluger Band ſom en Strem, 
faa forflares det paa denne Maade: Dievelen fan aldrig fade nok, mn Salomo 
fFriver, Helvede bliver aldrig fuld, Ordſpr.27, 20. | | 

Men i hvor flor endog diſſe tvende ærværdige Mænds Su feelfe end'er, I 
faa vil deg ingen i vore Tider give deres Forklaringer Bifald. i denne Sag. 
Man vil, maar det kommer an paa Naturhiſtorie og Maturkundſtab, for kroe 

"Linné, fom udtryffeligen ſkriver Crocodilus Leviathan Jobi & Hip- 
popotamus Behemoth Jobi. ; 

Herren vor Gud bliver i det 40de og — andre Kapitler i Jobs Bog d 
indfort talende, ſaaledes fom han fremſtiller Job nogle Vidner om hans over; 
legne og uendelige Magt. Efterat nu i Forveien en Deel Landdyr ere ligeſom g 
blevne bragte frem, fan ledes Talen hen paa et Par Amphibier, Dyr ſom baade å 

leve i Bandet og paa Landet, nemlig paa Behemoth og Leviathan. BME 
See nu, heder det V. 10. Behemoth, paa det du made fee at dine Kref⸗ 

. ter iffe engang er ſaadant et Dyrs, Tangt mindre Guds Kræfter lige. Behes 
moth er Pluralis af Behem & Behema. Der faldes nu Elve: Heſten iffe 
beſtia, men i Plurali beftiæ propter excellentiam , quoniam eft | 
inſtar multarum beſtiarum; thi Pluralis bruges ofte hos Hebræerne'pro 
Superlativo. Saaledes faldes Ordfpr. 9, r. Sapientia ſumma »Påpientiæs $ 
— B. 11. See dens Kraft er i dens Lender, formedelſt te paa dette Sted 
værende flærfe Muſkler, Seener og Knogler. — Dens Magt er i dens Bugs 
Navle. Andre Dyr pleie af være mech fvage og bløde ved Bugen og avlen, 
hvilfet endag gielder om Elephanten. Elve⸗Heſten derimod har paa Bugen 
fan tyk en Hud at den ligner et Pantzer og Harniſk, dér findes fammefieds fung 

meget faa enfelte Steder, Hvor man fan ſkade den noget med Spyd. É 
V. 12, Hans Hale ſtrekker fig ud fom en Ceder, egentlig dens Stiert 

: Åfom er rund og løber faa ſpids op ad ſom en Leder) fan den boie og fromme, 
ſaaledes ſom Svinene pleie at krumme deres Stierte. — Dens Hemmieligheds. 7 
Aarer ſtaae ſtive fom en Green. Nogle meene, at Talen er her overhovedet J 

— 
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om dens ſterke Aarer, S Seener og Nerver og deres Sammenbikling. J den 
Danſke Bibel⸗Ooverſattelſe beder det: dens forfærdelige Lemmers Scener ere 

i ——— se 
Verz. Dens Knogler ere ſom et faſt Erts og dens Been ſom Jern⸗ 

| — Elve⸗Heſtens Knogler ere, ſom fan fees af det her fer os liggende 
afpillede Hoved, aldeles ikke faa overmaade haarde. De fortiene altſaa ike af 

" bære Ravn af Erts og Jern. Men Hippopotami Tænder ere deſto haarde⸗ 
re Om dem gielder det da hvad her ſtaaer. Diſſe Knogler ere et faſt Erts; 
bifg Been ere Jernſtanger. 

Verq. Behemoth er Guds Veies Begyndelſe. Den er, ſom nogle 
— det, bleven fÉabt forehd alle andre fireſoddede Dyr, allerede paa den 

. femte Dag tilligemed Havets Dyr. Eller rigtigere forklares diſſe Ord ſaale⸗ 
des; Den ev Guds rette Meſterſtykke, — un chef-d'æuvre de Dieu, ſom 
det meget paſſende ev udtrykt i den franffe Bibe is Overfættelfe. — Den, fon 

FE ham, griber hans an med fit Sværd, eller egentligere, den, ſom giorde 
am, har begavet ham med Segler, giver ham ſaadanne frumme:Fortænder, 

at han fan afmeie Græs ſom med'et Sværd eller en Segel. 
f V. 15. Biergene bære Urter til den — Om ogſaa Floderne gif ud over 
deres Bredder og overfvemmede alt, fan forftaaer den at føge fin Nering paa 

K Biergene, — Alle vilde Dyr leege der — Vilde og tamme Dyr kunne roelig 
graſſe og leege i dens Nærværelfe, efterdi den er ikke graadig efter Kied; men 
føger kuns at ernære fig af Rødder og Urter. | 

"8. 16… Den ligger gierne ffiult i Skyggen i Rør og Dynd. 
BV.17. Buſkene bedekke den med deres Skygge, og Vidierne ved Bok— 

fell. fine den, — Altſammen Ting, ſom p aa det tydeligſte paſſer med og findes 
hos Elve⸗Heſten. 
8See den fluger Strømmen i ſtg og agter det ikke ſtort, det fors 

firneliger eller giør den iffe ſynderlig bekymret, naar en Flod rafter frem, naar 

Strommene vore til og træde ud over deres Bredder og cverfvomme alting; 

fordi den ikke ſtyer Vand og fan ogſaa leve i Vandet, Den lader fom den 
vilde udtemme Jordanen med fin Mund, Den kan fordrage det og den qvæs 
les iffe, om endog Jordanen eller en anden ftor Flod (fulde gage over den, og 

TON den, 
Xrr 2 V,19, 
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V. 10. Endnun fanger man den med dens egne Hine og igiennemborer 
> Bens Næfe med Snorer. Meere paſſende overfættes Ordene Sporsmaals-viis: 
Skal nogen kunde, naar den iffe fover, naar dens Hine ere aabne, fange den, og 
igiennembore dens Næfe og træffe Strikker derigiennem? Skulde nogen torde 
vove det? Skulde iffe det forfærdelige Syn af ſaadant et monſtrueuſe og uhnre 
Dyr giore enhver modløs, og bringe enhver til med Gyſen at vige tilbage, — J 
Den danſke ſmukke Bibel Overfættelfe finder man ogfaa diſſe Ord: fremſtillede 
fom et Sporsmaal: ,, Kan nogen tage den i dens Oyne, eller igiennembore 
„dens Naſe med Snorer?“ 

Meget let fod det fig endnu beviſe, at mange af diſſe her —— Kiende⸗ 

tegn aldeles ikke findes hos Elephanten, hvilken mange, ſom for Er. Frantzius 

i hans Hift, Anim., D. Pfeiffer i hans dubiis vexatis endeligen ville 
giore til Behemoth. Hvem kan fige om Elephanten dens Kraft er i dens Bugs 3 
Navle. Den er jo der allerfoageft og blodeſt, ligeſom dens Modſtander, Rhi⸗ 

noceros ogſaa altid føger med fit Horn at kunne give den et Stød i Underlivet. 
Hvem fan bevife, at Elephanten gierne ligger ſkiult Rør og Dynd — i hvilfeg 
han viſt vilde ſynke til Bunds — da den helſt udvælger fig tørre og fafte Steder 
til Leieſted. Hoem fan giøre det ſandſynligt, at Elephanten frygter fig ikke 
ſor en Flod, naar den bryder frem, da den dog ikke kan leve i Vandet, og en 

Overſoommelſe maae overmaade foruroelige, ja bringe den til Undergang. 

Men jeg tør ikke vove det, for ei fængere at opholde Salſkabets —— 
ling. Skulde ſlige Afhandlinger erholde dets Biefald: ſaa kunde med det forſte 
blive overleveret en liden Natur⸗Hiſtorie om Leviathan eller Crocodilen, efterdi 

Der baade paa det Kongl. Kunſtkammer, ſom ogſaa i det Spenglerſke Cabinet 

findes udftoppede Crocodiler, og Hiftorien derved defto meere oplyſes. OR 

n | snak NE Etats: 

” ” £ i — — ERE MERE NØRRE 

— Aage 



Etats⸗ Raad Friis RottboIPs- 

Beſkrivelſe 
øver nogle Planter fra de malabariſte Kyſter. 

| c D Skatter, Naturen beſidder, ere ſaa uudtømmelige, at den har nok deraf 
at uddeele til alle fine Elſfkere. Forgiængere, hvor flittige og Farpm: 

nede de end have været, mane dog fledfe efterlade nok til Efterkommerne, ſom 
kan belønne deres Flid og Moye med den ædle Fornoielſe, at betragte Skaberens 
greendſelsſe Godhed og ubegribelige Viisdom, og biedrage noget en allene til 
deres Tidsalders Oplysning og Nytte; men endog tif en lang Rakke af kom⸗ 
mende Slægters Begvemmelighed. Har dette Sted, hvor JEmnet er lider og 

Kredſen ſnever og indſtreenket, faa langt meere, hvor begge ere faa udbredte og 
vidtløftige, at det er umueligt endog for den utretteligfte Arbeidere, at have fine 
Oyne og Agtſomhed allevegne; Det er derfor iffe at undre over, at, ffieng 

ſtore Mand fom en Hermann, Hartog, van Rheede, Rumph, Bur- 
mann, de Linnée og andre have deels opſegt, deels beſtrevet, og beſtemt 
en ftor Mængde af de malabariſke og zeylonſke Planter, at de alligevel have. 
migattet efterlade en riig Cfterflet for en Thuunberg og König. Sidſte, 
om af alle Naturkyndige bliver anſeet og agtet for een af de flittigfte og duelig» 

fle Urtekiendere og lykkeligſte Opfindere, vores Aarhundrede har havt, ſom har 

beriget Videnſkaberne, med faa mange nye Indbyggere, Der i begge Lineernes, 

og andres Skrifter, ſaavelſom mine Græsarter ere anførte, fom til dette Sel 

ſkab har nedſendt en Afhandling om Epidendro, et af de rarefte og ſmukkeſte 

= Urteflægter, hvilfet af ingen fan beſtemmes, uden den, ſom har den Lykke i de 

varmefte Himmelegne, hvor de have deres Fedeftæd, at fee dem friffe og i fuld 

— lg ———— ſendt mig en 6 til 7 hundrede malabariſke og zeylonſke 
Xxrx3 Vexter 
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Verter. Heraf vil jeg have den Ære at foreleſe Selffaber for" — Gang 
min Afhandling og Beſtemmelſe over nogle faa, ſom enten hidtil have været 
ubekiendte, eller ikke nokſom oplyſte: Af begge have nogle den. Ufuldkommen⸗ 
hed, at Frugten ev uübekiendt, men da det ev en uundgagelig Mangel ved 
Vexter i faa langt" fraliggende Lande, hvor de kyndige Reyſende fielden have 
den Tid, at de kunde opholde fig der faa længe, indtil efter Blomſtret en fulde 
kommen Frugt vifer fig, har jeg ikke vildet undlade for den Sags Skyld at 
beftemme deres Slægt, faa meget desmeere, ſom de tilfedeværende Blomſterets 
Deele ffille dem nokſom fra hidtil bekiendte Slægter, og om end Frugten fiden 
ſkulde gisre, at et eller andet af dem blev underlagt et andet Slægt, haaber jeg, 
at Efrerflfægten vil førge for, at de berømte Mænd, hvis Navne de bære, ned 
nye synge Slægters Benævnelfe fomme i i Erindring, , 

Der ZR 50: — 
Derſom en ſtor og —— Nytte af et Plante⸗Slegt forgener meder 

tiig Afgift af ethvert af dets Individua i Særdeleshed, pleyer at tildrage ſig 
Menneſkenes Opmærffomhed, faa har Sago-Træet faa meget ſtorre Ret. til at 
fordre de Naturkyndiges, ſom det er viſt, at diffe Fortrin lidet vilde gavnet 

det, derſom Skaberens Haand ikke faaledes havde bevæbnet dets ſpyde Ungdom, 
at det kunde modftaae fine Odeleggeres Vold. Store og umaadelige Sfove 

voxe heraf pan alle molukkiſte Øer, faavelfom paa Siam, Java, Sumatra, 

Borneo, Coram, og mangfoldige flere Steder i i Indien. Foruden at Træet 
anvendes til diffe Landes Bygninger og andre Indretninger brodſoder det med 

— Fin Marv ey allene utallige Menneffer i Indien, men forfoner endog i Overs ⸗ | 
" ledighed de andre Verdens Deele, hvoriblandt vores Europa nyder fin gode 

Deel med et behageligt og velſmagende Neringsmiddel. Et fuldkommet Frø 

af 12 til 15 Alens Heyde, eg 1 Ålen tål 5 Quarteers Toarlinie ved Roden giv Å 

ſaadan en Overſlodighed af Marv, at deraf fan beredes 3 til 400 Pund fünt Meel, 

hvoraf bages Bred for Landets Born, og formes Gryn for de ovrige Verdens 
ke, I dets — Alder udfpringe — Roden utallige Quiſte alle 

beſatte 

Derſom faa liden en Skabning, — Silkeormen, der meeſt hos os fun tieneg 
til Overdaadigbed, fortiener —— hvor meget meere et fan ſtort og Frugte 
BR HUN Træ. | 

RÅ 
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beſatte med føre og hvaffe Torne, ſom ikke allene beffierme de Unges Stam⸗ 
mier, men endog de eldres Frugter fra Vildſoinenes Tænder, der føge i førs 
ſtes Maro, og ſi ſidſtes Kicerne en. lækker — alt dette kan tillige med Træets 
* Figur og neyagtige Beffrivelfe fees hos Valentin (6), Rumph(c), Berg (q), 
og flere, — Ridderen Linnée og andre af de nyere Botanici have troet, at det 

var Cycas circinalis, men Rumphii Figur og Beſkrivelſe beſtyrket ved nye⸗ 
re Jagttagelſer modſige dette, og Træcts Slægt er ſaaledes blevet übekiendt, 
undtil jeg nu ved Hr. D. Konig's Venſkab, der for 3 Aar fiden har fonde mig 

Blomſterne, er blevet fat i Stand til ved Beſkrivelſe og Figurer at oplyſe der. 
Ooen af dets Top udgager da Blomſter-⸗Buſken, ſom førft cv indſluttet i en 
Balg paa 3 Fods Længde, og ſiden udvorer i 10 til 12, 6 Alen lange Greene, 

der vexelviis udfende andre Blomſtre-Stilke af 1 Alen til 5 Ovbarteers Længde , 
: hvoraf hver i fær bære omtrent 10 ligeudſtaaende, eller lider tilbagebøvede Taps 

| per, fom alle øre overtrufne med et morkerodt, elleve bruunt Laad, og overalt 
| med Blomfter beſtreede. Diſſes Bagere beftaae af 3 ſmaae Blade, Krandſen 

har ligeſaa mange af dobbelt Storrelſe; Støv-Stænglerne ere 6. Frugt: 
|” Knubben indlagt med et Netverk af ſmage Sfiæl- runde og ſtinnende. Jeg 
| " har faldet dette Træcs Slægt Metroxylon eller Marve⸗Tree, og giver derpaa. 

| følgende rem 

s ber ig F§. 3. 

| 
| Metroxylon Sagu, ramis radicalibus ſpinoſiſſimis. 
Spatha tripedalis, fpinis deciduis armata. Rumph. 
-Spadix ad bafin ramofus, ramis divergentibus bis homine altio- 

ribus apicem verfus extenuatis. Rumph. 
Pedunculi cubitales circiter, incurvi, ad latera compreff, ſqua- 
mis monophyllis truncatis, interordinia amentorum obfiden- 

-tibus tedi; angulis tomento ruffo indutis. 
Aent⸗ cylindracea, alterna, ſeſſilia, 2 pollices remota, horizon- 

talia 

— —— — Pag. 436. 
VE ARS Herbarium Amboin, Pars-r, pag, 72, Tab, XVII, & XVUL, 

dd) Materia medica. pag. $75. 
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talia aut parum reflexa, recta & incurva, tomento denſiſſimo 
ruffo obſita, fquamis coriaceis parvis flores tegentibus inter- - 
ſtincta, craſſitie digiti indicis, I adi 3 palmamtransverfam longa. 

Flores innumeri (park, parvi, amenti tomento immerſi, ejusque 1 
ſquamis fult, hermaphroditi, quorum multi abortire videncur. 

Calyx perianchium. Folia 3 ovata, obtuſa, ftriata, lignoſa, 
patentia. 

Corolla petalla 3, oblongo-ovata, obtuſa, calyce longiora, con- Øg 
cava, lignea, glabra. 

Staminu Filamenta 6 concava ad Bafin lata, apice ſuhulato. An⸗ 
theræ incurvæ, ſagittatæ, verfatiles, deciduæ, ſupra ſtylum 
conniventes. 

Piſtillum germen ratione floris magnum, lucidum, ſquamis ap- 

ramidalis, angulatus. Stigma fimplex , acutiſſimum 
Frudtus. Nux fabrotunda, ovi columbini magnirtudine, (quamis 

conniventibus reticulata, fragilis. Nucleus durus, utringue 
ſulcatus. Rumph. 

Explicatio Tab. Imæ. 
Pedunculus metroxyli Sagu, cui amenta X alterna il dent, 

- fquamis ébteétus. 
a. flos 'eretus. b. idem expanfus. c. petalum cum fila- É. 

mento. d. ſtamina in fitu naturali. e. ftamen, —— 
anthera filamenti concavo ſinui inſidet. f. Stamenab 

apice antheræ pendulum. g. ſtamina fuper ſtylum con⸗ 
niventia. h. piſtillum, cujus germen ſquamis teſſella- 
tum, — conicus angulatus, & erne ſimplex. 

Se: VÆR 
Paa Malaoeea er af Doctor König fi og ved Blebeiſe mig 

tlſendt en Plante henhørende til Gynandria, hvis ſtore og anfeelige Blade E 
og Blomſtre, ſamt forunderlige Bygning i Fodfalg-Declene maae drage alle 
Urte Elſkeres — til g. Den er en Buſkvert af 1 til 3 Fods 

KLA 

—— — Sy ask — 

id 

preſſis teſſelatum. Scylus brevis, — ſtrictiſſimas, — 





Pa — 

SEE FA 
Sø 



| 
fo 
— fra de malabariſke Kyſter. 529 

Storrelſe med en kneet, og Ved et hvert Knee bugter Stængel, Bladene ere ver⸗ 
lende, Kiile-dannede, riige paa udftaacnite haarede Aarer, der bag paa ſamme 

| giøre ef mærkeligt Nat, heele i Kanten , og udlobende i en myg Spipſe. Blom⸗ 
ſterne ere uden Kalk, af høyred Farve; Itil 13 Haandbred fore, beſtagende af 

eet 3 Lappet Klokke-dannet Blad, ſom fidder oven over Frugten. Støv: 

| Stænglerne ere 40. ovance farvede, pudrede med et grønt Støv, fom i 2 Rader 
I udgane fra et afftumpet morkerodt Legeme, hvilfer indflutter Frugt-Kaubben, 

— — — — 

| hvis Rør ender fig udi Frugt-⸗Knappen, der aabner fig i Middelpuneten af en 
Stierne, fom oven til kroner det afſtumpede Legeme. Denne Beſfkrivelſe vis 
| fer en flov Overeenſtemmelſe med Afchlepias, Cynanchum, Stapelia, og 
andre Snoe⸗Planter, hvis Fedſels-Deele (Fiules af et aſſtumpet Legeme, hvor⸗ 

igiennem den befvangrende Dunft mane trænge for at komme til Frugt⸗Knappen. 
Da jeg forhen ved andre Leyligheder har opkaldet tvende af vores beromme— 
lige Botanici, faa byder Pligt og Taknemmelighed mig nu at erindre den ſom 

hos os har været Videnſkabens ſtorſte Forfremmere og Beffyttere; Den ærværdis 
| ge Gamle, fom i fin folvgraae Alder forener Ungdoms Munterhed med Mands 
Styrke udi Tenkekraft, fom dette Solſkab og Univerſitetet fordum have æret, ſom 
Formand, ſom beſidder denne ſtore Kunſt at deele faa lige fin Hndeſt til alle 
Bidenffaber og deres Elſkere, at enhver faavel af diffe ſom hiine fan troes at 
beſidde den heel og udeelt. Lykkelig agter jeg mig, at funde finde faa værdig 
en Leylighed til at oprette denne i alle Henſeender ſtore og af den danffe Flora 

i Beſynderlighed hoyſtfortiente Mand i Planteriget et varigt Mindesmarke 

"blandt ſammes andre troe Dyrkere. Jeg vil derfore under Navn af Thot— 

tea grandiflora indføre med Tegningen af Planten Tab, II. et Udtog af 

den Beſkrivelſe, ſom mig af Hr. Doctor Konig tillige med Exemplaret ak 

er kg 

br SE 5 
"Thotteg Erann. caule nodofo, flexuoſo, geniculis tumidis; 

foliis alternis cuneiformibus, ad bafin cordatis maximis. 
Frutex 1—3. pedåalis. 

Radix horizontalis eraffitie digiti minimi ; ramis parcis, — 
is, —— longis. 

— Nye Sami; 11 B. : Y 9 19 SSG Caulis 
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Caulis flextoſus, articulatus, geniculis tumidis, pollicem 
- tranfverfum diſtantibus, ſcaber, ferrugineus, apice ple- 
rumque nutans. . IR 

Folia alterna, ſubſeſſiſia, ad unum latus ſæpiſſime vergentia, 
pedalia, cofta venisque infigniter prominentibus exarata, 
reticulata, tomentofa, cuneiformia, vel obovata, ad bafin 
cordata, integerrima , mucrone mutico terminata, 3 ad 5 
in fingula planta. | — 

Racenmus cum folis alternus, a medio caule exiens, folitarius ut 
plurimum, rariſſime geminus, ſimplex, erectus, 3 ad 5 flo- 
ribus alternis onuftus. mi 

Pedunculus communis, articulatus, villofus, bracteatus, 25 ad 
- 35 pollices longus, craſſitie pennæ anſerinæ. Pedicelli al- 

Å terni, bifarii, remotiufculi, breviſſimi. Bracteæ pedicillis 
oppofitæ, folitariæ, feffiles, erectiuſculæ, ovatæ, acutæ, 
nervofæ, reticulatæ, pedunculum, exclufis pedicillis, qui- 
bus multo longiores, vaginantes. | 

SPIDSEN OR 
Corolla , fupera, monopetala, campanulata, pendula, maxi- 

ma, purpureo-fanguinea , nervis 12—16 pilos rigidos 
nhamatos gerentibus, pagina exteriore percurſa, interiore 

molliufculo tomento obſita, margine 3-loba, lobis rotun- 
datis integris, ſeſqui palmam longa, palma I plus minus 

latior. | | NM 
Corpus truncatuns, diſco floris innatum, carnoſum, fulco annu- 

lari circumcirca biſſectum, margine partis inferioris parum . " 
prominulo, lineas 5 latum, 2—3 altum, atro ſanguineum. 
Difcus radiis inæqualibus 12 ad 15 e centro excuntibus, & 
glutinofo liquamine parum obliteratis exaratus. 

Stamina. hilamenta numerofa (34—40) erectiuſcula, glabra, 
carnoſa, duplici circulo utrique margini truncati corporis 
adnata, ſuperiori. 15—17. inferiori, 19—23. Antheræ 

exteriori 
F * 
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fra de malabariſte Kyſter— 531 

exteridri paginæ ſtaminum adnatæ, oblongæ, didymæ; 
| magnæ, aurantiaci coloris. Pollen fertile, caducum, viride. 
Fiſtillim Stigma in centro radiorum corporis truncati perfo- 

ratum ufque ad germen foramine magno, quod non niſi 
£ per inciſionem cultri detegitur. 
" Pericarpium , ſiliqua quadrangularis, longa, acutiuſcula, angu- 

lis exſtantibus, rotundatis, villoſa, bilocularis, ſpithamæa, 
3 lineas vix craſſa. | 

Inter faſtuoſas Afiæ plantas auguſta facie eminet hæc planta, 
ohis ingentibus, corolla fulgidifima , difco antheriſque 
| difcoloribus ſpectabilis. Contortis procul dubio annu- 
wweranda. 
Pads - Explicatio "Tab. Il, 

Thottea grandidora : Caulis nodoſus & flexuofus, rudimen- 
0 tum floris gerit; ſupremum folium reliquis plenius depi- 
um eft, ut elegans ipforum rete appareat. 

: §. 6. 

Fra Ceylon ev mig ligeledes tilſendt en Plante, ſom upaatviolelig gige 

et nyt Slægt, Den har aflang runde, lærede, fveny-fantede Blades Trekan⸗ 

tede, verlende Bladſtilke, ſom paa everſte Side ved ophævede Tvær-Streger 

ere afdeelte, formecre en ophævet Ring ved deres Udgang fra Greenene, og 

udſende neſten tvertover for det overſte Blad en greenet Blomfter-Drue, hoor— 

fra udgoae vexelviis kortſtenglede ſtore Blomſter. Den tilkommer Sted i Sy— 

ſtemet uceſt Reaumuria, hvorfor jeg, har tilegnet den vores udedelige Ole 

Worm, fom for fine Indſigter og Hengivenhed til Natur⸗Hiſtorien ikke var i 

hans Tids Alder mindre navnkundig end i ſeenere Tider hans Sidemand den 

" Tærde Franzos; Hvis Stamme har givet Staten og Hey-Skolen faa mange 

— brugbare og berommelige Lemmer, og hvoraf er udfpiiret en Green, fom i vores 

Tider har udrevet fine Landomeends Navne og Skrifter fra en evig Forglem⸗ 

welſe. 

— 
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Ps 

Wormia triquetra, petiolis triquetris alternis, latere justere 4 
transverſim ſtriatis. 

Planta fruticoſa. | 
Rami teretes, nodoſ, annulis cincti, ftriati , cc colote atro 

purpureo. 
Petioli alterni, patentes, ſtrictiſſimi, triquetri, ſulcati, lineis ele- 

vatis transverſis pagina faperiore interſtincti, ramis tu- 
bere annulari juncti, longitudine in maximis vix dimidia 
foliorum. 

Folia alterna, oblonga, cum obtufo acumine, coriacea, nervo- 
få, a ſingulo nervo ad proximum oblique ftriata, undu- 
lata, integerrima, repanda, /”prema palmam transverfam 

| vix longa, ejus 3 lata; /Zcca viridi-glauca. RE 
Racemus ſimplex, petiolo fupremi folii ſuboppoſi tus. 
Calyx. Perianthium. Foli 5 coriacea, patentia, quorum 3 

exteriorø ovata, patentia. 2 interiora majora, oblon- 
va, concava. 

Corolla. Petala 5 calyce majora, concava. , Cucullata , — 
inferioris partis regione fubcartilaginea , ftriata ; religud 
hanc ambiente tenuia, plicata & quafi radiata. 

Stamina. Filamenta, innumera, breviſſima, a — MM 
annulari germen cingente orta. Antheræ lineares incur -· 
væ, didymæ, apice emarginatæ , germinibus , fuper quz 
connivent, longiores. Å 

Piftilum. Germina 5 obtufa, trigona, conum conjunctim facien. 
tia. Styli 5 capillares reflexi, Stigmata ſimplicia. 

— Explicatio Tabulæ IIluæ. — 
Wormiæ 3-quetræ ramus cum nodoſis petiolorum ipſum 

amplexantibus annulis. In foliorum uno apparet, quo⸗ 
modo majores venæ transverſæ obliquis minoribus Jun- 
guntur. | 

⸗ KN 

a. Calyx. 
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fra de molabariſke Kyſter.. 533 
a. Calyx. b. flos expanſus; cujus corolla 5-petala, cucullata; 

difcus petalorum ſtriatus, craſſus; margo tenuis, infle- 
xus. Stamina cum piftillo in centro. c. Petalum, d. 
Stamen, e. germina 5, ftylis reflexis. : 

$ 8 
| Efter den yngre de Linnée's Anmerkning i Suppl. plant. pag.157. 
| er Mangiferæ Slægt iffe endnu tilſtreekkeligt oplyſt. Jeg tænkte at raade 
Bod paa den Mangel ved at udblode og opløfe de tørre Blomſtre af et meget 
ſmukt Exemplar, ſom mig i forrige Sommer blev tilſendt. Men var ifte faa 

lykkelig at kunne fuldføre det. Anledningen dertil gav en mig tilſendt Plante, 
| fom i de flefte Deele fremmede overeens med de Merker, fom Mangiferæ 
Elægt ere tillagte, dette undtagen: at Stov⸗Stenglerne komme ud af en ſkuu—⸗ 
vet eller dybfuuret Krands, ſom omgiver Grunden af Frugt-Knubben, og Støv: 
Giemmerne ere dobbelte liggende i en Skaal, fom Enden af deres Stængler 
giore. Men fom diffe Egenſkaber ey eve tilftræffelige til at giøre et nyt Slægt, 
har jeg henført denne Plante, fom jeg ſtrax fuldftændigere ſkal beffrive, derhen: 
| Sa den endog i Henſeende til Frugten femmer overeens med ſamme. Naar 

| Mangiferæ Slægt neyagtig i friffe Blomſtre af Urte-Kiendere engang er bles 
ven beſtemt og faftfat, vil man viffere fane at fee, om Mærferne ville tillade 

min at blive fremdeeles under ſamme, eller de maae adffilles, hviler fidfte blis 
" øer da let at iværffætte efter de af mig angivne Merker. Den har en meget 
greenet Stamme, Greenene ere modfatte, Bladene iligemaade, imellem 2 a 
| 3 Tommer lange, 12 brede, af Farve Glasgronne med en pigget Rand, og 

Stilke, fom holde 2 af deres Længde. Blomſterne ere ſmaae, fordeelte paa 
kloftede, udfpilede, Stængler, have 5 rundagtige Blade i Kalken og 5 i Krandſen 

liidet førre, 5 Stev⸗Steengler med Giemmer af forhen anførte Beſkaffenhed, 
1 og en Kiødfuld Steenfrugt (druppa). Udi udvortes Anfeelfe ligner den nos 

get Verten, hvis Figur med Beffrivelfe af Rumph er anført og regnet til 
Mangiferas. Herbar. Amb. 97 pag: og Tab. 27. Men da hans 
" Plantes Blade ere længere og finalere, og Blomfter-Druenn gandſke enkelt, har 

| jeg iffe vovet, at anføre den fm Synonymon til min. Det Trae derimod, 

[1 eee Yyn3 —6 
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ſom af Linnæo i fans Flora Zeyl. No. 439: ev beſkreben, har faa me— 
gen Overeenſtemmelſeſmed min, at det iffe kan feyſe, at den jo mage være een 

og den ſamme; Jeg ev forſikeret, at den liden Blomſter⸗Stilk med tilfopede 

Blade i min Fig, I, Tab. IV, vil med følgende Beſkrivelſe, være tilſtrek⸗ 
kelig til at giore Planten,  fom jeg Bar giver Tilnavn af glauca, kiendelig. 

§. 9: 
——— glauca, foliis oppoſitis, oblongis, glaucis ; peduncnlis 
oppoſitis, divaricatis, dichotomis. 

Helmedya. Fl. Zeyl. p. 204. No, 439. 
Caulis fruticofus, cortice rugofo, grifeo-purpureo. | . 
Rami oppofiti, frequentes, eredli, patentes; /eniores colore 

caulis, Juniores glauci. 
Folia ovpofita 2 ad 3-pollicaria, petiolis 3 longitudinis, inſiſten- 
tia, glaberrima, reticulata, glauca, oblongo-ovata-, cum 

acumine obtuß, remote dentata: 3 denticulis minutiſſimis, 
ſpinula oræ appreffa terminatis. 

Pedunculi axillares, tenuiſſimi, oppofiti, longitudine fere folio- 
rum ; diſtantia vix pollicis ab ortu dichotomi, divaricati. 

Bracteæ. minimæ, ovatæ, oppoſitæ, pedunculis eorumque di- 
chotomiæ fubfratæ. i 

Flores parvi. . 
"Calyx Perianthium; Folia 5 fubroldndE" patentia, minima, mar- 

gine membranacea. 
Corolla. Petala 5, oblonga, vel obovata, concava, rofacea, ca- 

lyce majora. 
Stanuna. Filamenta 5 erecta, ſtricta, annulo germinis anata, in 

adultiore fructu perfiftentia, petalis, cum quibus alternant, 

A X 

ENN RON RER 

breviora, apice dilatata in cotulam ; Cul inſident ancheræ 
binæe, fingulis fubrotundis didymis. 

— —— germen ratione floris magnum, ovatum, acutum, bafi 
cinctum annulo craſſo lobato, ſtaminifero. Stigmafi ſi mplex, ; 
— juxta Konigium, druppa ovata, Bibba; Nux ſemi- 

bilo- 
Å 
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—— Crefcit in nemorofis Zeylonæ, Coromandeliæ 
"vad templa Idololatrorum. 

Explicatio Tab. IV. Fig, Imæ. 
Ramulus Mangiferæ glaucæ, duos pedunculos gerens oppo- 

ſitos, dichotomos, divaricatos , Cum bratteis minimis ad 
"divifonum angulos , unus apertos monftrat flores, alter 
fructus, quorum ad bafin corollæ & ftaminum rudimen- 
ta videntur. | 

a. flos a pofteriore latere ſpectatus. b. idem a priore. c. 
germen cum annulo ftaminifero ad bafin. d. filamenti 
pex in cotulam pro antheris expanfus. e.germen co- 

nicum, perfedtius, annulo lobato cinctum. 

FO. 

' Iblandt de Planter, ſom Ridderen de Linnée i hans Flora Zeyl. 
" af Mangel paa Blomſter⸗Deelene ey har vidft at henføre til nogen vis Claffe, 
er en under No. 430, anført under det malabariffe Navn Highulænda, ſom 
” Den af Hermann og Buurmann er blevet tillagt, Mig ſynes det er den 
ſamme fom af Hr. Door Konig mig er tilfendt, paaffrevet: Irrumbili 
Thamulorum , i det mindſte foarer Linnées forte Beffrivelfe i alle Po: 
ſter til min Plante, fom Tab. IV, Fig: II. er foreftillet "Dens Stamme 

er grenet, har en grage Bark, med forte Knuder og vexlende Greene, ſmage 

heele, tykke, aarede, Hierte dannende, eller omvendt egagtige Blade med tilbages 

beyet Sant, lignende Myrfines , eller Buxboms, ſom fidde paa forte Stil: 
| fe og falde let af. Blomſterne ere lodne, fmaae og fidde flere tilhobe paa forte 

| Stile, og efter min Formodning høre til Polygamien, da jeg i ingen af de 

mange, jeg har aabnet har feet ct fuldfomment Germen, hvorved har været 

Frugt-Rer eller Knap. Kalken er meget liden, og —— Krandſen ct 

tragtagtigt Blad, hvis Rør ec dobbelt fan ſtort, ſom Kalken, deelt oven fif. i 3 

| aflange Lapper; Stov Stenglerne forffiellige i Tal fra 4—6 udgaaende fra 

Skiven, og en fra Krandfen, midt imellem ſamme fidder et ægagtigt med hvide 

Haar beſat Legeme, ſom er heelt, naar det overſkigres. J Henſeende til Kal— 
BE fen, 
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fen, (fom Plumier's Figur og Beffrivelfe angiver, endffiont den af det 
Linnée udelukkes) Blouſierets Skikkelſe og Antallet af Støv Stenglerne 

kommer den neſt tii Piſonia, hvorhen jeg vil føre den, indtil dens Mage, 

fom bærer Frugt, - bliver bekiendt. Min Beffrivelfe og tilfeyede Figur haaber 

jeg i øvrigt iffe at fulde tillade, at nogen erfaren Urte-Kiendere tager Feyl af 
Planten felv, og dette Slags Læfere fee lettelig, at dette Sted er den ikkun 

til videre tildeelt, for at forekomme et nyt Slægts Ino førfel (al benfPabens 

fom ved fuldfomnere Oplysning igien maatte udgange, 

— 

* S. II. 

Pifonia? buxifolia, floribus, 4—6 andris, tr ifidis, hirſutis, foliis 
fubfeffilibus , reticulatis,… obovatis, craflis. 

Highulænda. Linn. FI, Z. 430. 
Irrumbili Thamulorum. Konigii. 

Caulis ramofus, cortice cinereo, fufco, tuberculis — 
Rami. alterni, erecti, ſeu erecto-patentes, cauli ſimiles. 
Folia alterna , (ubfefi lia, decidua, approximata, coriacea, un 

guicularia, reticulata, margine integerrimo reficxa, junio. — 
ra obcordata, feniora obovata. Al 

Flores plures, parvi, pedicillati, hirſuti, ruffi, in ſuperiorum fo- J 
liorum axillis. 

Perianthium. trifidum, minimum, laciniis ovatis, obtuſi is, pa- 
tentibus. AR 

Corolla monopetala, infundibuliformis, pilis longis ——— 
ruffis hirta; tubus calice 2 longior, cy lindricus ; y Ho ni 
trifidus, laciniis reflexis. SM 

Stamina Filamenta, 4—6 capillaria, e receptaculo orta. An 
theræ lon zitudine filamentorum, oblongo- lincares, utrin- i: 
que acutæ, margine utroque involutæ in tubum. — 

Piftillum germen? corpus imperfectum, ovatum, fol jdum, in 
centro floris, pilis candidis erectis muricatum; — GR 
ſtigmate deftirurum. ) 

* rs 
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| Explicatio — HV. Fig. Il, 
—— buxifoliæ ramus. 

a. flos, cujus corolla: 3-fida. * calyx 3-fidus cum ftami- 
nibus. Cc. ftamen. d: corpufculum pro impertecto 
germine habitum, pilis muricatum, cum ftaminibus 4. 
e. idem corpus verticaliter diſſectum. 

| & TT ' 

æt - Gaa bekiendt ſom det tørre Chentræe, eller Ebenholtz, ſom det hos os 
almindelig kaldes, fra de allerældfte Tider haver været, ſaa ubefiendt er Slægs 

| tet og Arten, hvoraf det tages, indtil voreg Tider blevet. Herodot har 

efterladt os Thalia lib. 3. v. I I4., at det vorte i Wihiopien, og er ble⸗ 
ven givet tilligemed Guld og Elfenbeen i Skat til Kongerne i Perfien. Theo- 
| phraftus beretter, at Kiernen allene ev fort paa dette Træe, hvilfet vorer & 
Indien fom en Buſkvext lignende Cytiſus, og er af 2 Sorter, en god og en 
| ſtettere. Virgilius enten bevæget fom det fynes ved Theophraſti Vidnes- 
i [Bord eller ved Beretningerne fra Handelshuuſene i Rom, ſom forſkrev det, eller 
og maafFee ved Talebrugen, fom i fang Tid har tillagt WMthiopien dette Navn, 

uigeſom vi nu give de varme americanſke Øer, Navn af Veſtindien, har i hans 
" Georg. Libr. 2. v. 117—118. i de Vers 
| — — — fola India nigrum 
J fert Ehenum — — — 
| efterladt og, at det allene worte i Indien. Sidfte Meening ftadfæftes ſaavel 

| af det 292 og 93 V. i den 4de Bog af hans Georg. , hoov ban beffriver 
| Nili Udſpring, ſem og af hans gtende Bog af Æneid. v. 705 09 706, 
| hvor han opreguer de Folkeſſag, ſom hialp Cleopatram og M. Antonium: Uden 

| fan er, at man fan forflare ham ber ſaaledes, at fom udi Herodoti Tider 

Wthiopien gav det beſte og ſorteſte Cbentræe, faa kom den beſte eller forte Art 
|. udi hans Tid fra det rette Indien. Weihiepien, hvor de føerefte Træer vare 
| omhugne, og de finærere maatte for tidlig fældeg, haver da givet en ringere, 
graae, eller hvid ſprenglet Art: Hvorved det tilfatte Ord nigrum bliver 

meere fiærneful bt og sirligt, 

Nye Samt] II, 3. | 333 Dio. 
⸗ * 

— 
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Diofcorides Pedaceus anfører 2 Sorter, hvoraf det flettefte og 
ſpraglede borte udi Indien, Der befte og ſorteſte i Wiehiopien, han tillegger det 

desuden nogle Egenſkabe tr, ſom ikke paſſe fig paa vares Ebentrexe, hvilket dog 
umueligt fan være andet end de Gamles, nemlig, at det har en fliffende og 

pitrende ſtarp Smag, lugter behageligt, naar det brændes, og bliver rodt ved 
Gnidninq. 

3 Piinius 12 Bog IV Cap. bar bande anført Vireilii og Horods i 
Meeninger, og ſynes efter Den Forklaring , fom SÆDE fat givet ved Theo- 
phraſtus pag. 358. over Plinii 12te Bogs 4 Cap. at antage begge Meenin⸗ 
ger, faaledes, at —— Eben⸗Art var den beſte og ſieldenſte, ſom vorte 
paa eller blandt Palme-Træer i XRthiopien: Theophraſti eller Virgilii den 
singere, hvilfen Judien overalt af fmaae Buſke ſom Cytifus frembragte. J— 

Mathiolus over Dioſcoridem ſiger, at Hiſtorie Skriveren Paufa-… 
nias fosegiver efter en kyndig Botanici Beretning, at Træet voxer meeſt under 
Jorden, og er over ſamme lidet tiſſyne, hvilken Meening han holder for rime— 

ligere, end at den ſkulde være en BufÉ- Bært ſom Cytiſus. MR 
Solinus Polyhiſtor. Cap. 52. at ligeſom Indien allene ſender Pe⸗ 

ber, faa forfyner den os og allene med Ebentreee, at ſamme Træe er tyndt og 
— meget greenet, har en ſorukket, ujævn og faa vidt her og der gabende Bark, at 

man fan ſee til dets inderſte, ſom "allene ſkiules af et tynde fint Overſſlag. At 
ſaavel Træet ſom Marven har den Udſeende og Glands, ſom Gagat:Steene, 
at Kongernes Seepter og Gudernes Billeder deraf blive giordte, at Bægere af 

. dette Træe betage af Slags Gift dets Skadelighed, og at det derfor var ingen 
Under, at famme var i faa ſtor Priis udenlands, da der giordes fan meget af Aa 
Det hiemme. De fom have fulgt dem, vidde ikke meere til Hermanni Tider, 

af hvis Herbariis ey heller. er til dette Troes Kundſkab er ARM ke — 

KØ 13. Å —1— 

—— av i den zdie Deel af Herb. Ar bon fra den 1 fi Ø 
den 15de Side — og ved 6 Kobber⸗Tavler foreſtillet adffillige Arter ſaa⸗ 
vel af De ſande ſom falſke Ebentreer, hvoraf de ſidſte ikke ſynes at høre til dette 

"Slægt. Han har ført os, at Kiernen af de gamle Træer allene er ſort;: Rin⸗ 
gen derimod hvid, og at paa de unge baade førfte og fidfte-er hvid, FE 

— De 
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Det har været vores vittige og ſkarpſigtige König forbeholdt, ey allene 
at opdage Omgangs-Magaden med dette Træe i Indien, nemlig, hvorledes der 

boeres Huller i ſamme paa adffillige Steder, hvilfet forvolder, at ved Luftens 

Tilgang Branden i Træets Kierne, ſom foraarfager den forte Farve videre. 
udbreder fig til Bingen, far at en mindre Deel af ſamme bliver ubrugelig, og 
at det desuden maage iagitages ved denne Behandling, at alt for unge Træer 
ey boeres, beſynderlig, at ikke efter Boeringen for meget haftes med Feldnin⸗ 
gen, da ellers Kiernen bliver hvid⸗aaret eller flammet og ikke ret fort; men han 
har og ſuldklommen oplyſt os om Slægtet af dette koſtbare Træe, viiſt, at det 
hører til Dioſpyros, og ſendt mig med den fuldſtendigſte Beſkcivelſe over 
alle dets Deele, tillige de ſmukke Exemplarer, hvorefter den Tegning er giort, 
ſom jeg tillige med dem bar ten Wre at forelægge Salſfabet. König's Ops 
dagelſe ev befræftet af Thuunberg, antaget af Linnée i hans Suppl. 
» Pag. 440, og Beffrivelfen folv omftændelig anført i det phiyfogravbifFe: 

Salſkabs Handlinger, 1 Deel 3 St. 176 og 177 Side, hvorved er giort den 

Anmerkning, at hverken Beffrivelfen af Blomſteret, Frugten eller andre Deele 
ſtemmer overeens med Rumphii, faa at fidfte, uagtet al fin Meye har ſeylet 

i ſit te, eg af hans Haandlangere mage være blever ſkuffet. 

; — TA 
Mig ſynes, at Rumph rettelig har beſkrevet Froet, at hans Caju 

Arang fra Molucca ligner meeſt König's Ebenus fæmina , da maaſkee 
hans Caju Arang eller førfte Ebenus er König's Mas. Men hans Af— 
bildninger beſynderlig over forfte ere ikke vel trufne, og den evrige Beſkrivelſe 

— falk. Træct et af middelmaadig Heyde, Stammen af meere end een Mands 
Tykkelſe med ſortagtig, ſpr ælter Bark, Greenene i for Antal, ſlanke, udſpredte, 

med Ujevnheder af de offaldite Blade, Diſſe ere vexlende, aflange, heele, 

glatte, morle, neden under aarede, gaae ud fra 2 Steder allene, i temmelig 

Afſtand paa faft umærfelige Stilke, i hvis Axler ſidde fmaae aflange Oyne. 
Blomſtret hører under: Polygamien, og findes paa 2 Stammer, hvoraf den 
gene har 9 til 12 par greenede Støy-Stengler, med et lidet ufrugtbar Frugt 
Knub, det andet 6 enfelte Stev⸗-Stengler med en Frugtbringende Knub. 

Hoorefter fommer et fort Bær af Storrelſe ſom vores forte Kirſebar, i i hvis 
| 3334 2 Henning⸗ 
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Honningagtige og faftige Kiod fidde nogle (6 a 8) aflange, z-kantede, Kaſtanie⸗ 
brune Kierner. Begges Bægere er Klokke-dannet, ſkaaret i 4 Lapper, og 
Krandfen beftaaer af et cylindriſf Nor, ſom oven til ev deelt i 4 egagtige Styk⸗ 
fer: Diffe ere ſtieve, og ved en omſlaaet Bugt ved Roden af hver Lap til» 
flutte Mundingen af Roret; alt faaledes fom Kobberet Tab. V. udvifer, 
Da vi favne en fuldftændig Figur af dette mærkelige Tree, har jeg beſorget ſaa— 
Dan en, fom fan ſammenholdes med Befkrivelſen, hvilfen for ſtorſte Deelen er 

ſammendraget af Opfinderens, dog med de Forandringer, ſom de af mig op— 
løfte Blomſtre have anlediget, og hvis Mangler maae ffrives paa min Regning, 
hvor den viiger fra König's, fom i de forhen anførte fvendffe Handlinger 
fan leſes, og ſtemmer gandſke overeens med den al ham felv mig tilfendte Be⸗ 

me 

5. IS. s JJ 

Dioſpyros glaberrima, foliis oblongis, glaberrimis, coriaceis 
ſubtus venoſis; floribus fertilibus, axillaribus, pedicilla- 
tis, fubfolitariis. Linn. Suppl. pag. 440. confer, Pboſ iogr. 
Gel. Sfr. 1D. Pag. 15 ABE 

Karimgalli Thamulorum. 
Arbor medioeris , Truncus hofmine craffior. cortice ng Y, 
rimoſo, cinereo-fulco tectus. 

Rami primarii numerofi, erecto patentes, reliqui patentiſſi mi, 
bifarii, penduli, cicatricibus decidentium gemmarum & 
petiolorum fcabri, in axillis atque apicibus pubeſcentes. 

"Folia bifaris, patentia , craffiufcula , viridia, lanceolato oblon- 
ga, obtufe- acuminata, glabra, nitida, fabtus venoſa, in- 
tegerrima, margine parum refdlexa , 3 fere pollices longa, 
uno parum latiora, peticlis brevibus, pubefcentibus' afixa,… | 

Flores polygami, maſe ulini vel fteriles, hermaphroditi, bracteis 
minimis fubfolitariis , appreflis, ovatis , pubefcentibus 
fulti, racemis parvis ex axillis ramorum prodeuntes. 

Calyx. Perianthium monophyllum, campanulatum, glabrum, A 
coriaceum; limbo 4-partito ; laciniis ovatis, obiufis Cl 
liatis, parvis . Corolla J 

SR 
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Corolla monopetala. Tubus cylindricus, calyce multo longior. 
ad faucem contractus; Limbus patens quater-partitus; la- 

ciniis oblique patentibus, ovatis, obtuſis, concavis, cari- 
natis, albis, longitudine dimidia tubi, ſingulis ad baſin 
altero margine inflexis, qua torſione faux tubi fere clau- 
Ale ER ne — | 

Stamina. Filamentorum 9—12 paria, receptaculo adnata fin- 
gula, apice barbata, divifa in lacinias 2, 3, 4.: Antheræ 

linearés, utrinque acutæ, pellicula decidua obvolutæ. 
Fiſtillum germen minimum, fterile, ovatum marcefcens, ftylo 

& ſtigmate deſtitutum. | | 
, Ferztiles vel fæminini, hermaphroditi , bracteis geminis, mini- 
| mis, ciliatis, cordatis, coriaceis caducis fulti. ; 

Calyx Perianthium monophyllum, coriaceum, campanulatum, 
glabrum; Tuhus ventricofus, obfolete 4-angulus ; Limbus 

"4-partitus, laciniæ ovatæ , concavæ, carinatæ, patentiſſi- 
mæ, interius ad bafin lunula prominente tubum Horis am- 

…—— pléxante'auttæ, longitudine vix tubi, 
" Corolla. decidua, a me non viſa, juxta authorem , ut in mafcy- 
….… dis, fed latiore tubo. RER 

- Stamiua. Pilamenta 6 fimplicia, quorum 2 breviora, per paria 
—…… approximata, receptaculo adnata, piftillo minora. | 
Piftillum. germen globoſum, fubanguiatum, glabrum, tubo 

longius. Stylus erectus, brevis, craſſus, ad apicem 4- 
partitus; Stigma ftellatum. 

Pericarpium. Bacca globoſa, depreſſa, magnitudine ceraſi ni- 
er br, cortice coriaceo -glabro. | 

” Semina. G—8 oblonga, compreffa, 3 quetra, glabra, coloris 
: "caftanei, ii pulpa melliginea, dulci, atra, nidulantia. 
Locus. Uber harum arborum proventus in vaſtiſſimis fylvis 
prope Jafnapatnam & ad latera montium Trinquemal- 
lenſium. 

HELE | 34313 de vs NE oe Bee 
V 

— 
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Explicatio Tab. Ve, 
A. ramus Diofpyri glaberrimi five Ebeni, fertilis. B. alius 

ramulus cam racemo florum ſterilium. 
a. corolla ſterilis. b. calyx ſtamina in fitu continens. c. ſta- 

men bifidum. d. aliud 3-fidum. e. germen fterile 7 
cum ftamine, cujus apex barbatus, 4-fidus, cum calyptra 
decidua , extimæ antheræ adhærente.  f. flos fertilis. 
g. calyx cum piſtillo & ſtamine unico. h. germen itria- 
tum. Stylus brevis, 4-fidus. Stigmata ftellata. 

VE POS 
Linnzi Slægt Ochna faldet, trænger meget til Oplysning. Be⸗ 

ſtemmelſen er af ham allene giort efter den eene Art JaDotapita, og indrettet 
efter Plumier's Beſkrivelſe og Afbildning, uden at den anden fquarofa er 
ſynderlig kommen i Betragtning; til ſidſte Art 2 vi en taalelig Afbild⸗ 
ning, eg i dens Synonomie er Urigtighed. Jeg haaber at afhielpe diſſe SÅ 

Mangler ved 2 ſmubkke Exemplarer, hvoraf den eene ſynes at være 'Jabota- 
pita Cinamomi fol. Buurmanni og den anden Ochna fquarofa. Sidſte 
har vexleude, udſtagende, flive Greene, kortſtenglede, aflangsegagtige , ſkarptan⸗ 
dede, og i Randen piggede Blade, en Green-Sfierm (cyma) af Blomſter MI 
under Bladene, Blomſterne fiddende paa 1 Tomes Stilke. Kalken beftaaens , 7 
de af 5 aflange-egagtige ſtumpe, huule og læder-agtige lade, Krandfen 79 A 
Blade i 2 Rader, fom ere lider flørre end Kalkens, aflange, tilſpidſede ved 

Roden, hvor de uden Stilfe (ungues) hæftes til Skiven. Stov⸗Stengler⸗ 
ne ere mangfoldige, fiddende i en Kreds omkring Skivens Hand, forte, five 77 

og vedblivende,  Stov-Gicmmerne derimod, ſom ere tynde, firkantede / linie⸗ 
agtige, lade Stevet falde i de lufte Blomſtre, og affalde, ſaaſuart ſamme 
aabnes; Frugt Knubben dybt ſtuuret, Roeret meget langt, ombøner ved Spids AR 
fon, og Knappen en rundagtig Klods. 5 uflange Steen⸗Frugter nedſenkte med 
Enden ten Kiodfuld Skive. Inden for Stilken et tyndt Omfoeb, der indſſut⸗ Er 

ter Froet, hoilket Piller fig ad i 2 Decle, fom en Mandel. Wed at ſammen⸗ 
ligne diſſe Mærker med Linnæi Glægtes, vil man finde for FortFielligbed, 
Kalken i hans er eet lidets 5deelt Blad meget mindre end Krandſen: 3 min, ag 

S Blade 
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| 5 Blade neeſten af (amme Storrelſe med ſamme: Hans Blomſter Blade ſidde 
paa Stengler af Sterrelſe med Kalkens Blade: mine have ingen Stengler: 
Dio af Bladene ere der 5, ber 7 tilg Støv-Giemmerne i hans rundagti⸗ 
' ge: I min 4 gange faa Tange, ſom deres Stengler, tynde og linieagtige. 

Frugt Roret er i mit meget langt med en Knub paa Enden. J hans ender 
Roret fig udi et umarkeligt Stigma. Men da Frugten og Skiven i begge ere 

gens, bør de iffe adſkilles, ſaafremt begge Arter høre til Polyandrien: men. da 
jeg ſeer af det Marke, ſom ev fat ved Jabotapita, at han af ſamme har have 
et uſuldkomment Cremplar, og at hans Beffrivelfe gandſke femmer overeens 
Fer Plumier's ,' og den af ham givne Figur: ſaa troer jeg, at den er efter — 
bam udſkreven, men fom Stamina fenle i denne, har de Linnée faa meget É 
mindre giort fg Betænkning, at anføre dem, ſom de fandtes i den udi Flora 
Zeylon. beffervne Ochna ſquaroſa, fom han. til den Tid troede, at. — 
var ſamme Art med Plumier's Jahotapita, nu feylede ham Antheræ; 
da ingen Corolla vare paa den Ceylonffe Ochna, far han heller ingen Af: — 
theræ funden, hvilke og i den ndi Flora Zeylon. anførte Beſktivelſe ere 
udeladtez han maae da enten efter andres Beretning eller efter Formodning, at 

| De maatte falde under den Figur, ſom paffer fig paa de allerfleeſte Planters 

R 
i 

Antheræ, have beffrevet dem fubrotundæ : Men dette flaaer Feyl heri 
Denne naturlige Familie, fom af Addiſon faldes 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 Stev⸗Stenglerne paa 

— Jabotapita, fom de af Addifon Tom. ll. pag. 364. famille des 
” plantes, ere angivne at være ållene 5. Denne Mand, af hvis Beffrivelfe 

; øver Biebladene paa Planten pag. 260. man fan overbeviſes, at han har 
> 

- feet den enten levende eller haft friffe Greene deraf, og fom havde Adgang til 

Plumier's Urte-Samling i Jardin du Roi, kan ikke troes, at have viiget 
"fra Linnée i faa betydeli> en Deel af Blomfret, derſom han iffe havde været 

vis i fin Sag. Hans Vidnesbyrd overvener derfor hos mig meget Aublets 
” i hans Flora guiana, fom fører Jabotapita uden Beffrivning og Anmerk⸗ 

"ning til Polyandria. Ingen af Linnæi ZDifcipler have anmerket noget om 
- Denne Plante ti! Tegn, at den dem ikke mage være forekommet. Addiſons 
aan fortiener derfor, at Hate pubige, ſom have den Lykke at komme over 

Jabo- 

EN 
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Jabotapita, agte faavel paa dens Stev⸗-Gienmers Tal, fom Figur, da begges 
Beſtemmelſe maae haves,” førend en neyagtig Slægt = Beffrivelfe fan forfærs | 

diges over Ochna, efter begge dens Arter, ifald. de i Fremtiden kunne under 
eet Slægt foreenes, da i faa Fald mange Beſtemmelſer maae enten udelades 

af eller forandres i den Beſkrivelſe, fom vi nu have, 

8 
Endſkiont ingen anden Aarſag kan ſees til mange Planters Adffilleiſe 

ſaaſom Cinnæ fra Agroſtis, Antoxanthi fra Avena, Juſſieæ fra 
Ludwigia, Andromedæ fra Erica , end Støv-Stenglernes Tal i det 
kunſtige Sy ſtema, faa vil jeg dog en — tilgive, men biefalde den Urte— 

kyndige, der i — bekiendte Slegter ſaaſom Rannunculer, Anemo- 

ner &c. henføre Urter derunder, om de end ikke ffulle komme overeens i Støv: 

Stenglernes Antal; men det gielder ikke eſter mine Tanker om de ſieldne Plans 
ter, da de Segende i faa Maade med deres Leede-Traad tabe den Nytte, ſom 

de have Ret at fordre af Syftemet, og blive aldrig i Staud med Bished at 

afgiere om en Plante er et nyt, eller hører under et bekiendt Slægt, man maae 
derfør for at lette Kundſkaben, tilfdefætte noget af den natutlige Sammenhæeng, 
hvor begge iffe funne iagttages, at der ikke (Fal flages med Comoedie-Skrive⸗ 
ren over Syftematicos, quod intelligendo faciant, ut nihil intelli- 
gatur. J Falge heraf bliver mit Raad at frille Jabotapita fra Ochna, 
ifald forſte hører til Pentandria. Simaba guianenfis, ſom har 10 Stine 
ler, hører til ſamme naturlige Familie, og gier en Undtagelfe fra den fædvanlige É. 
Sigur i Addifons Annonis, da! Antheræ ere ovatæ, og mane ligeledes 

. komme under Ochnæ Slægt, naar man ey vil agte paa Fallet af Stawina. 

Gammes Soramina guianenfis er vift en anden Plante, men ligner i det 
heele meget min Ochna fquarofa, og, da den har 160 Stamina, funne. 
den let være ført unter Ochnæ Glægt, indtil den fé flere Selſkabs— Brødre, | 
fom giorde det Undtagen værd at adffille dem, Hvad Synonomien angaacr 

ved Cchnæ tvende Arter, da er ved Jabotapita intet at erindre, thi Plu- 70 
mier's og Margræf's Planter ere begge tagne under een Hiumelegn, og 
Margraf's er anført åf Plumier ſelo og Buurmann i Pl. Amer. Pag. 

. 147. vlibr. 15 32: Men ved Ochna ſquaroſa ber Plukenets Naer være 
— 
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det eeneſte, da fans Plante er kommen fra Ceylon over Cap de bonne ef; pe- 
rance, og er den famme med Floræ Zeylonicæ og min, hvilfet Hans gi 
gur udvifer, ſom, i hvor forſtumlet den end er, ev den befte, vi hidtil have havt; 
Buurmanns maae i Steden for at være Hoved⸗Synonomum tilfidefættes. 

I, fordi den allene efter Formodning er ført af ham under Jabotapita, uden 
at han har feet Krands, Stoo⸗Stengler eller Frugt, 2, fordi den, ifald den 
(Fulde høre til Ochnas, burde det være til Jabotapita. 3. fordi den endnu 

meere ligner en anden Plante, ſom ved en anden Leylighed fFal oplyſes. 

—— d. 18. 

Ochna quaroju cymis lateralibus devaricatis, Linn, Spec. plant. 
—… Pag. 731. exclufo ſynonymo Buurmanni. 
Arbor africana, ſubrotundo folic, margine denticulis acutis aſpe- 
To, floribus pentapetalis , atro purpureis. Pluken, Alm, 

41. Tab, 263. fol. 1. 2. . 
Caulisarborefcens, ramis alternis, ſtrictis, patentibus. 
Folia alterna, fubfefflia, remota, oblongo-ovata, glabra, nitida, 

venis obliquis exarata, reticulaia, 3 ad 4 pollices longa, 
Iz fere lata, margine undulata, acutiffime dentata, den- 

ticulis minimis, fpinofis, appreſſis. 
Cymæ forum laterales, divaricatæ, infra folia. 
Pedunculi. unciales, uniflori. 
Calyx. Perianthium 5 phyllum, foliolis ftriatis, concavis, pa- 
| tentibus. | 
Corolla petala (7 ad 9) oblonga , patentia, venoſa, reticulata , 

flava, ad bafin auguſfiora, fine unguibus receptaculo 
…— affixas 

Stamina. Filamenta innumera, breviſſima, ſtricta, craſſa, erecta, 
perſiſtentia. Antheræ lineares, tenues, tetragonæ, fila. 
mentis 3 aut 4 plo longiores, deciduæ, pollen in clauſo 

ffore demittentes. | 
Piftillum germen ovatum, lobatum. Stylus longiſſimus flexuoſus 

så Nye Saml, II, B. s Aaaa fæpe 
— 
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fæpe. tortus, & nodo ad apicem, quo nutare ſolet, frø- 
quenter exaſperatus. Stigma capitatum. 

Pericarpium drupæ oyales, nigræ, 273, 4 bafes receptaculo 
ſucculento ĩmmergentes. 

"Explicavio Tabte, Ny anslå mad Oos 
Ramus Ochuæ (quarofæ, cum cyms florum ffkfra — 

a. calyx expanſus cum circulo filamentorum 3 cujus an- 
theræ deciderunt. receptaculum cicatrieibus 5 germi- 
num notatum. ftylus cum ſtigmate. b calyx drupas 
continens, inter quas eminet fylus, infra ftigma nodo 
exafperatus.  c. flos nuper expanfus cum antheris, qui- 
bus ſupereminet apex ſtyli. d. filamentum unicum 
cum anthera vertice crenato. e. calyx expanfus. cum 
5 drupis, e quarum centro prodit fabulatus ſtylus, 
duplo longior. f. Stylus ftigmate terminatus. g. nux 
sransverfim ſecta cum binis nucleis. 
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om In ferlkptlonerne 
"pan Vingt Sina eller det ſaa kaldte GEDE el Mocatebe 

Gå om 

GA iden, Rob. Clayton Biffop af Elgber Udgav den Journal, ſom 
— Miſſonairernes Forftander i i Cairo havde holdt paa fin Reife til Biers 
ået Sinai, og derudi yttrede fine Tanker om Inſcriptionerne derpaa eller det faa 

kaldte Gebel el Mocateb, har dette opvafe hos alle Elſkere af de Bibelſke 
Oldſager det Onſke; at diffe Inſcriptioner nærmere maatte opdages og beſkri⸗ 
ves. Det fortiener derfor at underſoges, hvorvidt dette Ønffe hidindtil ev 

bleven opfyldes og da de Reiſende, ſnart ved deres Faushed, ſnart ved Uovers 

eenſtemmelſe i deres Beretninger har fyntes at gisre Virkeligheden af diſſe 
Inſcriptioner mistænfelig, Da nogle har anfeet Dem for færdeles vigtige, an: 

dre derimod for aldeles ubetydelige, har jeg i denne Afhandling fornemmelig” 

foreſat mig at befvøare diffe tvende Spersmaale: 1) Kan man være forviffet 

om, at diffe YInfcriptioner virkelig findes ? 2) Kan man med Grund | 

formode, at de ere vigtige? 
Å! 

—3 

For at beſpore det ſorſte Sporsmaal og underſege: Om man kan være 

forviſſet om, at diſſe Inſcriptioner virkelig findes, er det fornødent at hore de 

Reiſendes Beretninger, ſom .felv have været paa: Bierget Sinai, Jeg vil 

me faa meget —— i at anføre ſamme at iagttage Tids; Ordenen. 

Aaaa2 §. 3. 
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S. É 3 * 

Epiphanius Hagiopolita, ſom levede i det ade Aarhundrede, taler 
i fin Beſkrivelſe over Syrien, Jeruſalem og andre hellige Stader (2) 
om Bierget Sinai, om det Kloſter, ſom der findes; "og ſiger: (ſaaledes lyde 

hans egne Ord i Allatii latinſfe Overſettelſe) Eadews im Regione ſunt 
Hebræoruti Tumuli ſexcentarum Octoginta chiliadum: Men mets 
der intet, om der paa de Steder, hvor der meentes, at diſſe Begravelſer fulde 
være, fandtes Inſcriptioner eller ikke. Imidlertid beraaber han fig vaa i Slum 

ningen af fit Skrift (6) , at han havde felv reiſt paa de Steder, ſom han be- 
ſfriver, og feet alting med egne Hine. | fe 

' F 
De xldſte Spor af Inſcriptioner paa Bierget Sinat, faavide jeg. veed, 

findes hos Coſinas Indicopleuftes i det 6te Aarhundrede under Keyſer 
Juſtiniani Regiering. J Montfaucons Fortale til Cofmæ befiendte 
Skrift De Topographia Chriſtiana (c) ſtaaer følgende mærfelige. Sted. 
Cum autem (fan taler nemlig om Jederne og Sinai Orken) ſcriptam a 
Deo Legem accepiſſent, ibi primum literas edidicerunt : ac So- 
ktudine ceu quieto quodam literario ludo ufus Deus, ipſos totis 
quadraginta annis exarandis Literis exercere ſivit. Quamob- 
rem in DefertoSinai montis, inque omnibus Hebræorum man- 
fionibus videre eft Lapides omnes ex Montibus delapfos Literis 
Hebraicis inſcriptos, ut ego, qui iftac Iter habui, teftificor, 
Quas Infcriptiones Judæi quidam, qui ipfås legerant, narrabant 
nobis ita habere: Profedtio talis, ex Tribu 'tali , Anno tali 
menfe tali; ut plerumque multi noftro ævo in Diverforiis ſcri- 
bere folent.  Illi vero, utpote qui nuper literas edidiciſſent, fre- 
quentius ſcribebant, & Literas multiplicabant ; ita ut iſthæc 

re 

i 

omnia Loca Literis hebraicis inſculptis plena ſint; quæ ut qui 
| J 

fa) Corp, Hifi. Byzant, Allatii Symmikta pag; 22, Ed, Venet; 
(6) Pagi 24. HEALER BEEN Go 
() Colle, Nov. Pater, Tom, II, pag, 12. 

— 7 Øå 



paa Bierget Sinai. 549 

dem æftimo , Incredulorum cauſa hactenus ſervantur. Cuivis 
porro licet adire Loca & iſthæc infpicere, vel alios ſciſcitari, ut 

” edifcat nos vera narrare. Af dette Sted, ſom i Befvarelfen af der — 
Sporsmaal nærmere ffal underføges, er i det ringeſte klart, at omendffiøne et 

"egentlig Gebel el Mocateb iffe med Vished deraf fan udledes, dog fans 
danne Snferiptioner paa Bierget Sinai allerede fandtes i Cofmæ Fid, Bi 
har, fom Montfaucon vaa famme Sted anmarker, ingen Aarſag til at kalde 

hans Troeværdighed i Tvivl, Thi omendſkiont han i der ommeldte Skrift fore 

" foarede den ugrundede Meening; at Jerden var flad, og heller iffe paa det 
anførte Sted alle hane Tanker ere rigtige, fan var han dog et Hienvidne til det, 
fon han ffrev, og havde reiſt pan de Steder, hvor diſſe Inſeriptioner fandtes. 

$” 5. 
& de —— 5 Aarhundrede herffer hos Skribenterne en dyb Tausbed 

om denne Gag. Vel taler en gammel græd Anonymus, hvis Skrift fin: 
des iblant Leonis Allatii Symmikta (d) temmelig omftændelig om Bier⸗ 
get Ginai. Procopius Cæſareenſis, ſom levede i det 6te Aarhundrede, 
nævner ogſaa den Kirke, ſom Keyſer Juſtinianus lod bygge for Munkene paa 

Bierget Sinai, og beffriver deres ſtrenge Levemaade (e) ; men ingen af dem 
har været paa Stedet og melder iffe det ringeſte om nogen Inſcription. Den 

foerſte Reiſende, ſom efte, Cofmas har giver nogen Efterretning om Bierget 
Sinai er D. Benjamin, ſom levede det 12de Aarhundrede, og reiſte imel⸗ 

Tem Aarene 1150 og 70. Han har ſelv beſeet Sinai, men taler intet om 
Inſcriptioner. Maaſkee har paa de Steder, hvor han kom, ingen været. Maa⸗ 
ſkee har han ogſaa af Mangel paa Opmærffombhed: forbiegaaer dem. Thi ſom 
et ſtort Beviis pan denne Mangel hes Benjamin fan med rette anføres 3. at 
han har været i Cairo uden at beſee Pyramiderne og i fin Reiſe anføre dem. Å 

I den meget forte Beſkrivelſe, ſom forefommer hos: ham over Bierget Si— 
nai (f) forteller — ellers noget, ſom ikke findes hos andres nemlig ar Mun—⸗ 

Aaaa 3 kene 

(d) Corp, Hift. — L. Allati Symmikts p. 37. Ed. Venet, 
(e) Proc. Cæf I. T. Cap, VIII. Corp. Hiſt. Byzant, Ed, ———— 
9 Itiner, — Batav, 1633. Pi 125» —— 

* 
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keue i Kloſteret kaldtes Syriani, og at Beboerne talede chaldaiſf Forſtaaer 
han dette om Munkene paa Bierget eller Indbyggerne i Egnen af Sinai? De . 

forte ere ſom bekiendt Groker og de ſidſte Araber. Hvorledes kan han da ſige 
enten om hine eller diſſe, at de talede chaldeiſß? et Sprog, "hvorom han dog 

burde været i Stand til at damme. Har han maafÉee ved chaldéiſtk forfader: 
Syriſk, da endeel af de Munke, ſom opholde fig i dette Kloſter, vare ſyriſke 
Munke? Har diffes Antal paa den Tid, da Benjamin var der, været det 
ſtorſte, og deres Sprog altſag meeſt bleven talt? Har magſkee der Navn Sy= 

riani ogfan heraf: fit Udſpring? Dette tillader mit Hiemeed mig iffe her nær 
mere at underſege. Imidlertid SÅR jeg — ikke aldeles med NR —9 villet mn 

| — denne Omſtændighed. | 
ER 

EN 6. 6. 

4 den Samling af Pillegrims-Reiſer, ſom fører den Titel: Reiſ⸗ 

Buch des heiligen £andes" (2); forekomme 9 Reiſer, ſom ere giorte til 
Biceget Sinai, hvoraf de ældfte ere den, ſon Johannes de Montevilla, 
en Cugellænder, foretog fig i Aaret 1320 (Åh) og endnu en anden af Rudolph, 
Kirkeherre til Suchen i Weſtphalen, i Aaret 1336 (3). IF alle diſſe Reiſer 
findes ikke ct Ord om nogen Inſeription i Orken eller paa — Uden Tvivl 
bande fordi den. Vey fra Jeruſalem til Sinai ikke var den rette for at opdage 

diſſe Inſcriptionerz Men iſcer, fordi de intet bekymrede fig derom; fordi man 
ibdiffe overtroiſke Tider meere ſogte Reliqvier end Antiqpiteter; meere at tilfreds i 
file en it overtroiſt Andagt end en lærd —— 

| se0 70 no al 0] 
— De kom. i bet r?de Aarhundrede ny beſogt Bierget kal og! fore 

tiene at mærkes, ere følgende, 1) Den rommerftke Patricius Petrus della 
Valle, ſom har reiſt i Egypten i Aaret 1616, bar været pan Sinai Bierg, 
og ſiger: At han fandt bød — Steder i Orken meget gamle Bog: 

. ter 

(g) Be am: Mayn 1609; 2 Spas Fol. 
(6) Peg. 759. — —— 
G) Pag. 813. | — 

* i 
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flaver nyren i Stene, fom ingen. kunde laſe eller forſtaae. At 
han holdt for „at be vare fra Iſraeliternes Tider, og det giorde ham 
ont, at han ingen Afſkrift tog deraf. Følgelig vare Bogſtaverne ikke nkien⸗ 
delige eller ulæfeliges Men det fom della Valle falder, at ingen kunde læfe 
dem, vil allene. ſige faa meget, at Carakterene vare bam og andre aldeles ube⸗ 
fiendte (&)… 2) G. Coriſtoph. Neitzfchitz.veifte i Aorene 1630. og fol- 
gende. | Han deſktiver iblant alle de ældre Reiſebeſkrivere rigtigſt og fuldſten⸗ 

digſt Bierget Sinai, og ſiger: af i den Save, fom lage ved St. Elias 
Kapel, bar en ftor rod Steen, hvorpaa Iſraels Born have gravet 
ebvaijE (7). .3) Tevenot nævner næfien alle de Steder og Merkocrdig— 
heder, fom de andre Reiſende tale oms men ikke et Ord om nogen Juſeription, 
fom fandtes i Heken eller paa andre Steder. Han reifte i Aarene 1655 og føl: 
gende (77). 4) Moncony har reiſt næften paa ſamme Tid fom Theve- 
not, I ſin Reife til Bierget Sinai — taler han om ſtore Stene, paa hvile 
Bogſtaver og hele Linier med Skrift og paa de ſtorſte 8 a 10 Linier ere. at læfe, 

ſom han meener ikke at. være indhugne med Meiſelen, men indgravede med 

Skeevand iHenſeende til Bogſtavernes forſkiellige Farve fra Steenen. Han 
ſiger paa ſamme Sted, at Bogſtaverne vare ikke ukiendelige men temmelig ty— 

delige; men om det var latinſke, græffe, ebraiffe, arabiſke eller hieroglyphiſke 
Bogſtaver, kunde han ikke beſtemme, da hans Araber ikke gave ham Tid til at 
aftegne dem. Moncony maae have ſkrevet dette faa loſelig hen uden Efter⸗ 

tanke; thi den ſom har Tid nok til at kunde tælle Linierne og at underſege, paa 
hoad Maade Bogſtaverne ere indgravede ilGteen, maae ogſaa, derſom ellers 
ikke hans Uvidenhed er alt for ſtor, kunne adffifle faa bekiendte Carakterer ſom 

de anføtte. fra hinanden. Han troer, at diſſe Inſcriptioner ere indgravede af 
Sk SUS åil —— om — 

DN dn: — * intra åg mug, 8. 

Ek (k) Den choſt⸗ Overſettelſe Genev. 1674. Fol. 1 9. pag. 120. 

(7) Merkwuͤrdige Reiſen her ausdegeben von G. Vettern Magdeb. 1753. Ato p. 167. 

(7) Sans. Reiſe er trykt Paris 1689. goo 5 Vol—. 

(») Den tyde Overſattelſe Leipzig og Augsb. 4to p. 1024. 
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SF det 13de Aarhundrede ſynes de Reiſende at have meere henvendt deres 
Opmerkſomhed vaa diffe Inſeriptionerz Omendſkiont man ikke uden Forundring 
fan fee nogle af de forſte enten aldeles at, forbigage dem med Taushed, eller 
gandfEe loſelig at berøre dem, Egmond og Heyman , Gvoraf den ſidſte 
har reyſt i Aarene 1700 til 1709. og den førfte frå 1720 til 23. (0), fige blot (p), 

£ ære 

ET 

At de ved Bierget St. Catharina fandt nogle Steene med Inſcriptio—⸗ 
ner af ubekiendte Bogſtaver, ſom man holdte for meget gamle og 
Frevne af Iſraeliterne felv ; og Paul Lucas, ſom reiſte i Aarene 1714. 
dg følgende melder iffe et Ord derom (7). D. Shaw, ſom ellers har feve- 
ret os cu af de befte og til: Bibelens Oplysning meeſt tienlige R: ifer, ſtger 

intet videre (7) ; end af han var ikke faa lykkelig at fee den berømte In 
ſeription, ſom man figer af være indgravet i Klippen, og ſom han 
ligeſom Moncony froer at være fat der til en Erindring om Manna, 
Waret af Shaws Reife til Sinai fan af hans egen Beſkrivelſe ikke med Vis— 

hed beſtemmes; Dog er den formodentlig ffcet imellem 1720 og 30. DAD. 
Shaw paa denne Reiſe flet ingen Steene med Inſcriptioner har fundet, eller 

tåler om, fom dog andre Reifende har anmarket, ſynes blot Mangel af Op: 
mærfforuhed og Underføgelfe hos ham at have foraarfaget denne Taushed, og 
altſaa kan den heller BR blive noget fvæffende Beviis mod diſſe Inſeriptioners 

Virkelighed. 

— 9: 
Den forte Reiſe, ſom taler om et Gebel dl Modare då eller e Slferips 

—E— ev den, ſom Biſkopen af Clogher har udgivet under Titel: Å 

Journal from Grand Cairo to Mount Sinai' and back again 
Kond. 1753. $vo. Denne blev i Aaret 1722. foretaget af Fradeifcadet Øl 
nes &orftalner i Egypten i tet af trende Kiøbmænd og trende Miſſionai- 

ST 

é ; * 

(0) Deres Riae er — van ——— 1757. 2 vel tøv 
C(p) 2den VIL pag. 180. 
(ad) Hans Reiſe ev overſat paa byd og trykt — 1721. 3 — — 
Cr) Shawes Travels lænd 1738. Fol, pag. 35 | é 

N 

K 
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| rer, og indeholder (5) foelgende mærfelige Sted: „Da vi vare komne ud 
—— fra Faraus Bierge fandt vi en ſtor Slette, fom var omringet med - 
„„Hoye. Hog Foden af en af diffe udhvilede vt os under vore Tælte 
indtil henimod Kl. halvgaaen Elleve.  Diffe Hørve kaldes Gebel el 

| mp Mocateb, eller Inſcriptions-Bierget; Thi ſaaſnart vi vare komne 
|" sp ud fra Faraus Bierge, gik vi i en Times Tid adffillige andre forbi, 
"mm hvovudi vare indgravne gamle ubekiendte Karakterer. De ftode paa 

„nogle Steder 12 elle 14 Fod hoit fra Jorden indhugne i den haarde 
„Marmor Klippe, og omendffiont vi havde i vor Sælffab Perſoner, 
ſom forſtode det arabiſte, greſte, hebraiſte, ſyriſte, eoptiſte, Ia 

tinſte, armeniſke, tyrkiſfe, engelſte, illyriſte, tydffe og bemiffe 
ESprog, kiendte ingen af dem diſſe Carakterer, ſom dog med den 
„ſtorſte Flid ere indhugne i den haarde Klippe paa et Sted, hvov der 
er hverken Mad eller Drikke at bekomme.“ Harmar har allerede å 

” fine ſamlede Anmerkninger til Bibelens Oplysning af. ReifebefFrivelfer (£) er⸗ 
indret det Fornedne imod Forfatterens Opregnelſe af de nyere og Europaiſke 
Sprog, fom her iffe kunde finde Sted (2). Imidlertid ſynes intet. med 
Grund at funde indvendes mod Sandfærdigheden af denne Beretning, da 6 

Petſoner have været Øienvidner dertil. Jeg bør iffe her forbiegaae en Om= 
ſteendighed, fom Prof. von Haven i fin holdte Journal paa Reiſen fra Cairo 
til Bierget Sinai, ſom tiflige med hans øvrige efterladte ſtrevne Anmærfnins 
uger, i det Kongl, Haand⸗ Bibliothek tilbørende, for nærværende Tid ere hos mig, 
- fortæller, og ſom ikke lidet tiener, enten til at beſtyrke den fit anførte Beret— 

Pind; — at fremftille et nyt, og i denne — ikke ubetydeligt 2 Vidne. Prof, 

von 

— — — HØR 
j — Den firbenede Udgave under Titel : Oblervations on divers Paflages of . 

" Seripture — illuftroting by Meons of Circumſtances incidentally mentio- 
ned in Books of Voysges and Travels into the Eaft, Lond. 1776, gvo., 
rn År. Mvof: Faber har Overfar den førte Udgave Lond. 1764. under. Titel: 

 SBenbadjtnngen fiber den Orient aus Reiſebeſchreibungen, Hamb 1772-—75. 
2 Bel. gvo. Forbedringerne, ſom findes i den ſidſte Udgave ere ſiden fomne 

KE ENE til i den 3die Drel,… foam er trykt Hamb. 1779. Det er af den. tydffe 
Ooerſettelſe jeg har betient mig. 

ag 11 Theil p: 133. | 

Nye Sami, IL BE Bobb 
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von Haven ſiger: at em Aleppieſt Kiobmand fort for deres Afreiſe fra Cairo 
fortelte ham; „at fan ongefær for 40 Mar fiden havde giort en Reiſe til Klos 
„ſteret, paa Bierget Sinai, udi Salſkab af en Franzos, en Pater Capuciner, 
„en Pater Jefuit og en Engellænder ved Navn Koch, ſom boede i Cairo og 
„der drev Kiebsmandſkab; at han med de andre havde paa deres Tilbagereiſe 
n forlangt af deres Araber, at de fFulde føre dem til Gebel el Mocateb og 
„til Hamam Pharoun, fom begge laae ſydlig fra den lige Ven til Kloftes 
„ret; at de ogſaa havde fadet begge Deele at ſee; at Bogſtaverne eller In⸗ 

m» feriptionerne havde fyntes dem at være armeniffe, eller at ligne de armeniſke 

„Bogſtaver; at der havde været en 30 Linier over hverandre hiſt og her paa 
„Bierget; at det havde været en halv Dags Reiſe, og at de ogfaa havde feer 
„Grotter i Biergene. Paa det Sporsmaal, fom von Haven giorde ham, | 
„hvor høit Inſcriptionerne kunde være fra Jorden? foarede Han, at de vare 
„ohngefer 3 eller 4 Alen heiere oppe end Stedet, hvor man kunde gaae og 
„Icxeſe dem.“ Neiagtigere Efterretning undſkyldte han fig for at give, da hans 
Hukommelſe var ſoag, og han fra 40 Aar ſiden ikke kunde erindre fig alleting 
faa tydelig. Da dette, ſom man af Journalen fan fee, ev ſkrevet 1762, tref⸗ 

fer næften den Aleppieffe Kiobmands Reife ind i det ſamme Mar ſom den af 
Biſkopen af Clogher udgivne Reiſe blev foretaget, nemlig i Aaret 1722, Snart 
fulde man derfor falde paa af troe, at denne Aleppieſfe Kiobmand var en af j 
De i ovenmeldte Reiſe omtalte; derſom iffe i Beretningen om det øvrige Reiſe— "SR 

Salſkab herſkede en Forſkiel, ſom falder temmelig tydelig i Pines Skulde 
vel den Aleppieffe Kiobmand have udeluft af fit Reiſe-Salſkab den fornemme 
deraf, nemlig Miſſionairernes Forſtander eller Prefetto, fom han kaldes i. i 
Egypten, fom egentlig foreſtod Reiſen og i ommeldte SYournal har beffrevet — 

ben? Og Fulde vel Forfatteren af Journalen igien have udelukt den, i den Alep⸗ 
pielfe Kiobmands Beretning, omtalte Engellænder Koch ? Men endnu en an 
den væfentlig ForfFiel ndes der i famme Beretning, ſom gior, at man iffe 
Tan holde det for en og den fanme Reiſe. Den Alcppieffe Kiebmand ſiger, at i. 

han og hans Reiſe-Seelſkab holdte for, at Bogſtaverne i diſſe Ynferiptioner vare, 

eller i det mindſte, lignede de armeniffe Bogſtaver. Dette taler Journalens — 
Forfatter flet inter om, men anfører tvertimod iblant de Sprog, ſom de ind 
gravne Bogſtaver ikke lignede, ogſaa det armeniſke. Big fan ae uden Tvivl 

j | le med - 
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med god Grund anſee den aleppieffe Kiobmands Beretning fon ct nyt og Gøs 
tydelige Vidnesbyrd cm, at der gives virfelig et Gebel el Mocateb, og at 
det er det ſamme ſom det i den engelſke Journal omtalte, Thi den forfFiellige 
Maade at anſee Bogſtaverne paa, og udfinde deres Liighed med andre i ſaadan 
en Fraſtand, beroer faa meget paa enhvers Foreftilling, at man deraf ikke far 
givre nogen Slutning til Stedernes Forſkiellighed. 

ban d.. FO. 
D. Pocock, Biſkop af Oſſory, har reiſt i Aaret 1737, og følgende, 
Han taler i Beffrivelfen af fin Reiſe til Bierget Sinai (v), om en Dal,” ſom 
han kom ind udi, hvor han paa en ftor Klippe, ſom laae i Dalen, blev vaer 

" nogle Ynferiptioner af famme Slags, fom han fiden fandt paa Bierget Sinai, 
Det Deer. videre, naar han har talt om Inſeriptionen pag den Steen, ſom lig 
ger en £: Miil Veften for Klofteret (x) , hvilken ogſaa Kircher i fin Pro- 

doreis Coptic. har aftegnet (y) : hyDk findes hiſt og her paa Klippen ſaa⸗ 
„vel blandt diſſe Bierge, for pan Veyen derhen, en ſtor Mængde Inſcriptio— 
up ner med. gammel Skrift. Jeg har affkrevet adffillige, og bemærker, at de 
„ikke vare indhugne, men at man fun bavde giørt Granit-Steenen, formedelſt 
„en vis Materie, lyſere. Thi hvor Steenen var afſtodt, kunde jeg fee, hvor⸗ 
m ledes Materien havde trængt fig ind i Steenen.“ Ved at underføge diffe Iu— 
ſcriptioner, hvoraf D. Pocock har leveret adffillige Prøver (2); Ved at 
legge Mærke tif Stedet, hvor de fandtes, og Maaden, hvorpaa de vare ans 

"bragte paa Steenen, ſynes det at være klart, at Pocock iffe har fundet det 

rette Gebel el Mocateb, thi 1) fees det let, naar man fammenligner de 
Jaſcriptioner Pocock har — med dem, ſom —— (a) ſiden har 
leveret, at Inſcriptionerne maae være forffielliges da de hos Pocock baade 
ere meget kortere „Karaktererne temmelig forſkiellige, og hos Montague 

| BobLb 2 big 

(v) den tyde Overſettelſe under Titel: Beſchreibung des Morgenlandes, Etlan⸗ 
gen 1754. 2 Bol! 4to pag. 227. I D. 

(Daa: DIGE KS 
(5) Prod, Copt. p. 204, 

(2) Den tydſke Overfærtelfe IT D. p. dg 54, 55, Kobbertavle. 
(e) Philof, Transact. Vol, LVI. p, 56, 
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hiſt og hev blandede med Afbildning af MennefFer og Dyr, da derimod i Po- i | 
cocks SÉriftpreve findes ingen. 2), Har Pocock fundet fire Juſcriptioner 
i Hebrons Del, Montague derimod faavelfom Forfatteren af Journalen i 
en flov Dal, indflutter af Bierge, ved Udgangen af Faraus Dal. 3) Beſkri⸗ 
ver Pocock dem, ſom ſaadanne, der iffe med Meifelen vare indhugne i Klips 

pen, men fÉrevne derpaa, ved en vis flydende Materie, ſom trængte fig ind i 
Steenen. Forfatteren af Journalen derimod figer, ar de vare indgravne, og 
Montague, fom endnu noiere havde underføgt dem, figer udtrykkelig (6) : 
They were not ſtained upon the rock. d. e. ſtenkede eller med en flyden⸗ 
de Materie anbragte paa Klipper, ſom de ovrige, hvilfe han hidindtil havte 
feet, men de vare indgravone derudi, og paa et andet Sted (c), hvor han be: 

ſkriver Caraftererne endnu nøiere, heder det: De ere henimod 6 Tomer 
Tange. Marmoren ev hvidagtig, paa ſomme Steder rødlig eller kiod⸗ 
farvet. De ere indgravete med et ſpids Inſtrument; thi man feer i 
Grunden deraf runde Mærfer af ſammes Spidshed. Montague n 

ſynes ogſaa at have holdt for, at de Inſcriptioner, ſom anføres af Pocock, 
ikke ere iblant det ſidſte Slags, da han figer (4) , at han, efterat være kommet 
forbi Mahomeds Steen kom til en fmuf Dal, hvor han fandt hiſt og her ads 

frillige forte Jnferiptioner — Lained om fome parts of the, mountains. 
af det Slags paa Birger Sinai og ved Meribah, fom Biffopen af Oſſory 
har antegnet. Hvor meget er det iffe i Henſeende til Visheden og Neiagtig; 
heden af diſſe Inſeriptioner at beflage, at den lærde D. Pocock efter af For: 
modning har forfeylet dette Sted; og det ev beſhuderligt, af baade hon har kun⸗ 
det forfeyle ſamme, og, at Biffop Clayton iffe med et eeneſte Ord har er: 
indret det, eller nævnet ved dende Leilighed Pococks Reiſe og de" Efriftprøs 

over, ſom han bar leveret, da han dog ved den ommeldte Journal paa adſkil⸗ 
lige Steder i fine Anmerkninger anfører hans Reiſe, og ſiger paa den aller⸗ 
ſorſte Site, at D. — har p. 147. i den ferſte Deel af hans Reiſe talt 
om denne Joarnal. Man be — meg nok, at lle Clayton felv 

; g : ikke 

(6) Philoſ. Transad Vol, LVL P. 50. — 
(c) p. 56. We J 
) pag. 48. Ø; FÅ 
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nærmere af underføge fanme Bierge, ſom ikkun laae 2 Miile affides, og overs 

| 
| 

ag paa Bierget Sinai. — 

ikke * anſeet de Yriferiptionet, fom Pocock bar fundet de ſamme, fom i 
Journalen ere hehe 

7 §. — TI. 

Zere meere —— end Pocock, have vore Arabiffe Reiſende værer, ſom 
foretoge en Reiſe fra Cairo til Bierget Smil i Aaret 1762. for at efterkomme 
den fongelige Juſtrux, der paalagde dem nøte at underrette fig om diſſe Inſcrip— 

tioner og aftegne famme. Hvorvidt Hr, Prof. von Haven , hvis Fag ſom 
1" Pbilolog dette egentlig var, herudi har opfyldt fin Pligt, fees beg af den ſkrevne 

Journal, ſom han har holdt paa fin Reiſe; hvoraf jeg, da den er alt for oms 
ſteendelig i andre ſmaae og ubetydelige Ting, blot vil uddrage det, ſom angaaer 
de Juſeriptioner, hvis Opdagelfe og Aftegning var et faa vigtigt Oiemed af 
| Deres Reiſe. — Prof. von Haven forfæller, at Reiſe⸗Selſkabet, da de vare 

| 
| 
| 

' 
| 

nogle Miile fra Cairo, i Sande, paa Vehen til Suez, faae nogle hvide Sands 

bierge liggende Nord-⸗Nord-Oſt, ſom deres Araber faldte Turbet el Jehud, 
d. e. Jodernes Begravelfer, og at der, efter Araberens figende vare Grav: 

ſteene med Inſcriptioner. Uagtet ingen Reifende, ſaavidt mig er bekiendt, har 
anmærfet dette, undtagen vi ved denne Leilighed vil erindre det evenanførte 
Vidnesbyrd "af Epiphanius Hagiopolita, forfomte dog vore Reifende 

lod, fom Prof. von Haven figer, "dette til andre Reiſende efter dem, Siden 
mærkede de intet til Inſeriptioner, førend de kom til Gebel el Mocateb : 
Det er hev fornsdent, at jeg anfører Journalens egne Ord, paa det man defto 

tydeligere fan fee Forffiellen imellem den Beſkrivelſe, ſom Prof. von Haven 
i gier over dette Bierg og den, fom andre Reiſende have giort. „Endelig kom 
i den Dag, heder det, ſom ſkulde oplyſe os om Gebel el Mocateb. Vi 

om tede bort paa vore Dromedarier om Morgenen tidlig med den ene af. vore 
„Scheicher, fom havde hiemme ved dette Bierg. Thi heromfring boede 

… Børnene af Leghat, til hvis Stamme han hørte, Et par andre Araber 
„giorde os Salſkab i Haab om at vinde noget, og fiden komme flere, Kl. 7. 

"ar anfomme vi ved Foden af Bierget; hvor vi maatte flige af, og efterlade vore 
„Dromedarier. Vi vare komne igiennem adffillige fmaae krumme Dale, ſom 
„paa begge Sider havde en graae, ſnart ogfaa en blageagtig Sandſteen. Bi 

— Bbbb 3 „ſaae 
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„ſaae Bierget for og, ſom vi Fulde beſtige, og. fane endnu ingen anden Slags 
„Steen end bemeldte Art Sandſtene. Bort Haab begyndte at vanke. Det 
„var ingen Steen, ſom var begvem til Inſeriptioner. Vi beſtege Bierget 
„fra 72 til Kl. OZ i to fulde Timer, Det var meget ſteilt. Der gik ingen 
1, Ben 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 hift og her no⸗ 
ir get langt fra os adffillige Steene oprettede, ſom vi anfaae- for Begravelſers 
„Mindetegn. Bierget var bredt oven paa, ffiont ujevnt, og havde maaffee 
„en Times Gang eller meere tvert over. Da vi komme bedre frem, funde vi en 
sp liden Grotte, ſom efter al Anſeelſe var udhuggen i Klippen, og ſtrax derefter 
„en ſterre Grotte, fom var 17 til 1g ordentlige Skridt i Længden og 12 fil 14 
nå Breden. Den var af en heel uordentlig Figur eller OmÉreds, og lem | 
„underſtottet af to Pilaſtres, ſom vare tilhugne af Klippen ſelv, og havde 
„maaſkee hverv et par Alen i Omfreds. - Længere frem kom vi til de forbemeldte 
„Gravſtene, og fandt paa et Sted flere tilſammen end vt langt fra funde fee, 

„men de vare faftede overende og ſonderbrudte. Nogle af dem, fom endnu 

mm fode oprettede, havde Ynferiptioner, men hieroglyphiſfe. Den ſterſte Deel 
„af diſſe Hieroglypher vare af Tidens Elde udflettede, eller fordærvede. Saa: 

p ledes var det beffaffen med alle dem, fom vare kuldkaſtede. Iblant 8 eller 

9 Stene, fom endnu ſtode opreifte vare der neppe 4, ſom havde en heel reen / 
m» læfelig eller kiendelig Side af dens Hieroglypher. Eſterat have talt noger + 
meere om diſſe hieroglyphiſte Steene, ſom ere de ſamme, hoilke Juſtitsraad 
Niebuhr taler om i fin Reifebeffrivelfe (e) heder det: „Vi ſpurgte Araber⸗ 
„ne, hvor de mange Skrifter vare, og fane os om efter andre Bierge og Dale 
„for der at opdage de lange og ſtore Infcriptioner, De fvarede, at dette var 

malt, og fpurgte med Forundring, om dette iffe vare mange Skrifter? Kort; 
„der var intet meere at fee eller opſporge. Vi maatte ſporge vore egne og andre 

„Araber fan meget ſom vi vilde, ſaa forfifrede de og alle, at de intet andet i 

„Gebel el Mocateb i hefe Orken vidfte af at fige, end dette, Vi have 
„ſiden heller ikke paa den hele Reiſe fundet opfpørgev noget andet Bierg, form 

mn bedre fortiener dette Navn.“ Prof, von n Haven yttrer ſiden fi f n Tvivl Ek 
: om 

(e) — von Aradien 1 Theil pag. Ey, 
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om fan og hans Reiſe⸗Salſkab virkelig har fundet det rette Bierg eller ikke, og 
grunder denne Tvivl fornemmelig paa den Aleppieffe Kiebmands Beretning, 
ſom oven for er anført, omendſkiont han urigtig troer, ſom jeg tilforn har bes 

viiſt, at hans Reife var den ſamme fom den af Biffopen af Clogher udgivne, 
Hr. Yuftitsraad Niebuhr tvivler iffe om, at de jo ere blevne bedragne af de 
Araber, ſom ledſagede dem , men fortæller i BefÉrivelfen over Solſkabets Reiſe 

til Bierget Sinai, fom findes i den iſte Deel af hans Arabiſke Reiſe (7) 
at deres Araber, fom vare af den Stamme Leghad, førde dem op paa et Bierg, 

der tilherte deres egen Stamme, for at vinde Penge for Tilladelfe at copicre 
; FREENKanErnes og der var det, at det omtalte ——— Sted fandtes. 

6 TT | 
Edvard Wortley Montagu ſom reiſte efter dem, har været meere 

Iykkelig. Han leverer ci allene i det Brev, ſom er indrykket i Philofophical 
Transaétions i det z50de Bind, Skriftprover af de ubefiendte Karakterer, 
ſom han fandt der, hvor han troer Gebel el Mocateb er beliggende, men 
han beffriver Stedet, hvor de fandtes, ſaaledes, at man neppe fan 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 nævnet adſkillige forte Jne 
ſeriptioner, ſom han fandt hift og her firødde paa Klipperne, førend han kom 
til Faraus Dal, og hvorudi Bogſtaverne vare overeenſtemmende med dem ved 
Bierget Sinai og Meribah, ſom Pocock har antegnet, fortæller ban, at 

eſterat være kommen igiennem en flor Dal, ſom lage mod Veſten, og Begyn⸗ 

delſen af en anden Dal, ſom var endeel af Orken Sin, . der Filler Faraus 
Bierge fra dem, ſom gaae langs Kyſten, faae han førft en liden Klippe for 
fig med indhugne ubefiendte Karakterer, og ftrar derefter, da de kom ind i eu 

” flor Dal, fane han alle de Klipper, ſom indfluttede den Veſtre Side, fFiulte 
med Karaklerer. Dette er, legger han til, hvad man falder Gebel el Mo- 
cateb eller Inſeriptions⸗Bierget. Montagu tvivler altſaa ikke felv om, at 

han jo ſundett det i Journalen omtalte Bierg, og den Overeenſtemmelſe, 
fom 

( f ) AR 200—2 54. 
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ſom Andes imellem — Yournafens , og den Aleppieſke Kiobmands Beretniu— 
ger, viſer temmelig tydelig, at fan virkelig har fundet det (g). 

SD 

Eſterat jeg ſaaledes har opregnet de flefte og betydelige Vidner i denne 
Sag , ſynes deraf med Grund at kunne uddrages følgende, aa) At faa mange å 

Skribenteres Taushed, ſom ſelb har reift til Bierget Sinai, ingenlunde kau 

ſoakke diſſe Inſcriptioners Vished; da deels Uvidenhed og Skiedesleshed; 
deels den forffiellige Henfigt af deres Reiſe; deels de adſkillige Beye, ſom de 

have taget; deels den ftore Vanſkelighed, ſom var forbunden med at finde ſikkre 

Venledere til diffe Steder og aftegne det, ſom fandtes, har hindret dem fra 
at melde noget derom, Paa nye at anføre Beviſer herpaa, anſeer jeg for over: 
fladigt, da de ligge tydelig nok i endeel af de ommeldte Reiſer, og ere i ſam⸗ 
mes Bedommelſe aflerede berørte, b) At de Juſeriptioner, ſom i diſſe Reiſer 

tales om, ere af fan forfFiellig en Beſkaffenhed; dt man nødvendig, naar der 
nævnes Inſcriptioner paa Bierget Sinai, maade giore Forſkiel imellem de ældre 

og nyere; Imellem dem, fom findes paa enkelte Stene, og dem, ſom ſtage paa 
Siderne af Klippen ſelo; imellem dem, fom ere ffrevne med bekiendte, f. Cr. AR 
grædffe, arabiſke eller ebraiffe Bogſtaver, og dem fom ere fÉrevne med Carat 
terer, ſom endnu hidindtil ere ubekiendte; imellem dem, ſom hiſt og her ere — 

ftrøede paa Bierget, og med en flydende Materie anbragt i Stenen, hvorom 
Moncony og Pocock tale, og dem, fom i hele Linier over hverandre 
findes indgravne i Klippen ſelo; af hovilket ſidſte Slags SInfcriprionerne ere paa 
det faa kaldte Gebel el Mocateb. Og c) at det ovenanførte Bidnesbyrd 
ikke kan hægtes , at io dette Sted virfelig ftndes. Eſter altſaa, at have beſva⸗ 4 

ret det førfte Spersmaal, ſkrider jeg nu til Beſoarelſen af det andet, ſom ér: É 

Kan man med Grund formode ; at de Inſcriptioner ſom findes paa R 
dette Gebel el Mocateb, ere vigtige? > 

Dette ér ikke faa let afgiort. Paa faa manglende, faa utilftrækfelige 

Underføgelfer af diſſe Inſeriptioner, le bidindtif ere anftillede, at grunde nogen 
—— 

2— 

() Phil. Vol. LVI, p. 50, 

dd 
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Meening og forſpare fonme er vanſſetigt. Jeg vil derfor ført underſoge am 
dres Tanker derom, eg dernæft vove at fremfætte mine egne, 

$ 14 
Nogle goe formodet, at diſſe Juſer iptioner kunde være fra Iſraeliker⸗ 

nes Tider og Levninger af deres Reiſe igiennem Sinai Ørken. Paa denne 
Maade blev deres Underſogelſe heiſt vigtig baade for det hebraiffe Sprogs 
Skyld, hvis allerældfte Bogſtaver ikke meere haves, og tillige for Indholdets 
Skyld, fom kunde mtaaffee være Erindringer af en eller anden vigtig Tildra- 
gelfe , og overalt blev det et af de ærværdigfte Monumenter ſor de bibelſke — 
Sager. blant dem, ſom ere bekiendte for at Have haft denne Meening, 
- Cofmas Indicopleuftes uden Tvivl den forſte. Han falder paa — 
førte Sted (6) de Bogſtaver, ſom vare førevne paa de fra Klippen i Sinai 
Orken nedfaldne Stene, eller ſom fandtes i Jodernes Huſe, Ebraiſke, og figer, 
at nogle Søder, fom havde læft dem, ſagde ham, at Indholden deraf var: 

At i det eller det Aar i den ellev den Maaned var af den eller der 
Stamme giort en Reiſe ꝛc. Diſſe Inſcriptioner ſkulde Iſraeliterne have 
forfærdiget i Orken for at øve fig i den Skrift, ſom de forſt havde læft ved Lo⸗ 
vens Givelfe paa Sinai. Cum autem , ſaaledes føde hans egne Ord, 

ſcriptam a Deo legem accepiſſent, bi primum literas edidi- 
cerunt &C. ; og fiden heder det: Illi vero, utpote qui nuper literas 
edidiciffent, frequentius ſcrihebant, &ſiteras multiplicabant, 

| ita ut ifthæc omnia loca literis hebraicis infculptis plena fint 
o.ſ. v. Montfaucon gier her ei allene den rigtige Anmærfning imod Coſmæ 
Meening; at Sfraeliterne ferſt ved Lovens Givelſe paa Sinai ſkulde have lært 
at (rive deres Sprog; Ar Mofes, førend Loven blev givet paa Sinai, faner 
den Befaling af Gud: 2 Moſ. B. 17 Cap. 14 B. Skriv dette til en Ihukom⸗ 

melſe i Bogen; og ſiig det til Fofoa ; at jeg vil viffelig udſlette Ama⸗ 

leks Shufommelfe. af Jorden. Og altfaa maae Skrift iblaut dette Folk 

allerede for den Tid have været brugeligz Men han troer ogſaa, at de Inſerip⸗ 

mn tioner, 
N 

(hb) Colle, Nov, Patr. Tom, p. 12. 

Nye Saml. 11, 3%, Ceee 
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tioner, fom her Coſmas taler om, ikke kan henføres til Iſraeliternes Tider, 
og at han af Jødernes Foregivende har fadet fig bedrage, Gaa meget ſynes 
mig, at man med Grund fan udlede af denne Coſinæ Beretning; At han 
ikke ſelv Har været i Stand fil at laſe og forftaae de Inſcriptioner, ſom han 

fandt, og at han herudi har forlade fig, deels paa den Fordom, fom han felv 
ſtod udi om ſamme; deels paa Jødernes Forſikringer. Thi frulde Bogfta: 

ode 

verne i diſſe Inſcriptioner være Ebraiſke, maatte de enteh være af de allereldſte 
fra Mofes Tider af; og diffe vilde i nøgle 1000 Aar gandffe viſt værer blevne 
faa forandrede, at hverfen Cofmas eller Jøderne havde fundet læfe dem. 
Eller og det mage have været de nu brugelig Cbraiffe Bogſtaver, ſom Esdras 
efter det Babyloniffe. Fængfel antog og egentlig ere chaldaiſke; Og om diſſe 
Slags Inſeriptioner melder ingen anden. Reiſende noget, ſom har været paa de 
Steder, undtagen Neitſchitz, fom. (2) ikkun figer faa loſelig Hen, at han 
fandt en Steen, hvorpaa SYfraeliterne ſkulde have indgraver EbraifP, og Mon- 

tagu, fom fortæller (k) , at han fandt en eeneſte Inſeription ſkrevne med ebrais 
fke Bogftaver, og ſom beftod af to Ord, Altſaa fulde vi. antage, at Coſmas 
Har fundet gandſke andre Inſcriptioner end andre Reiſende, hovilket ikke er vel 
troeligt. Det rimeligſte bliver altfaa at troe, at Coſmas forledet af Joder⸗ 
ne har antaget diſſe Bogſtaver for Ebraiſke, og at Jøderne efter deres Sadvane 
for at opſege deres Forfædres Mindesmærfer. har. fom Montfaucon formo⸗ 

Der, bedraget ham. Imidlertid bliver det, dog altid et maerkverdigt Vidnes 

byrd om diſſe Inſeriptioners betydelige Wide, at de i det ote ——— 
de itle bar Fundet loeſes og (Alster ; 

Forfatteren af Den Journal, ſom — af Clogher har — „mee⸗ 
ner (2), at diſſe ubekiendte Carakterer indeholde nogle Hemmeligheder, og ere 
indgravne enten af Chaldærne eller af andre længe for Chrifti Tid. . Man ind 
feer ket, hvor Vvaffende denne —— er og hvor rigtig et —— han har 

giort 

() Merkwuͤrd. Reiſen, p. rør . 
Ck) Phil, Transe&. Vol, — Pp. 52. 
ET) pag. 46. — 
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giort fig om de chaldaiſke Bogſtaver for Chriſti Tid, ſom ere intet andet end 
Vore hu værende ebraiſfe Bogſtaver uden Tvivl med nogen Forandring, og alt— 

ſaa maatte den i Gælffabet, ſom efter hans eget Sigende forftode ebraifE kunde 
| have læft dem. Biſkopen af Clogher har i en Note til bemeldte Sted i Jour 
nalen rigtig nok bemærfer denne Feyl i Henſeende til de chaldaiſfe Bogſtaver. 
Han formoder, at diſſe Inſcriptioner vare ſkrevne med det gamle ebraiffe Al— 
phabet fra Mofis Tider, ſom ev tabe for os, og ſon Iſraeliterne havde Iwft 

paa den Tid, da Loven blev givet paa Sinai, og i hvis Skrivning de havde 
ſogt en Slags Fornoielſe ved at anbringe diſſe Bogſtaver bift og her paa Biers 

get t de 40 Mar de opholdt fig i Ørfen. " Næften (Fulde man af den Overeene 
ſtemmelſe, fom der cv imellem hans og Cofmæ Meening troe, at han uden 
at anføre ſamme dog tildeels har faant den af fam. Harmar, hvis Skriſt et 

overſat af det engelffe paa tydſk af Hr. Prof, Faber under Titel: Be 
obachtungen uber den Orient aus Reiſebeſchreibungen (72) hav ved denne 

beſynderlige Meening giort den rigtige Anmarkning; At det vel iffe er let at 
udfinde, ved hvilken Leilighed diſſe Bogftaver ere indgravne i Klippen; Men 

at det har foftet alt for megen Umage at indgrave Bogftaver, fom efter Mon- 
tagus Beretning vare 6 Tomer lange 12 til 14 Fod høit fra Jordens ja ftore 
og lange Inſeriptioner blot til Tidsfordriv. Han meener derfor med Rimelig 

"hed, at dette funde være Gravffrifter enten fra Iſraeliternes Reiſe i Ørken 
— eller af andre giennemvandrende Krigsfolk, fom der har begravet deres Døde, - 

og af diffe i Klippen indhugne Carafterer føger han ikke 9 at oploſe det 
ſidſte Udtryk af de vanſkelige Ord Hiob 19 Cap. 23,24 V. Gid mine Taler 
vare ſtrevne! Gid de vare tegnede i en Bog! og med Jern Griffel 
og Blye til evig Erindring indhugges i en Klippe ! (0) Prof. Faber 
har tilfeyet en Note paa dette Sted, hvor han efter mine Tanker paaſtaaer i 

en alt for afgigrende Tone, at diffe Inſcriptioner umuelig fan være fra Iſrae— 

liternes Tider og det af tvende Aarſager. a) Fordi Træffene i diffe Bogſta- 

ver hav ingen Lighed med de Cbraiffe, og b) Fordi der findes efter Egmonds 
—32 Cecc2 og 

(re). Samb. 1774—79. 3 Vol, 800. 
(9) aden Deel p. 133. 
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eg Montagus Beretning t diffe Inſeriptioner Afbildninger af Menneffer og 
Dyrs og ere altfaa blandede med Hieroglypher, ſom ikke var tillade Jøderne 
at betiene fig af Mod det ferſte fan med Billighed indvendes; deels, at da 
vi ikke meere beſidde de ældfte og paa den Tid brugelige Ebraiffe Bogſtaver, vi 
heller iffe fan af den Ulighed, ſom er imellem det nærværende Ebraiffe Alphas 
bet og Caraftererne i de ommeldte Inſcriptioner flutte, at de ingenlunde fan 
være fra Iſraeliternes Tider. Deels, at det mage falde den, ſom ſammen⸗ 
ligner begge Skriftprever, let i Hine, at der virkelig t adſkillige af Bogſtaver— 
ne er en kiendelig Overeenſtemmelſe med den af Montagu tagne Copie. Saar 

ledes er for Cr. det Ebraiſfe SIDS temmelig tydelig efterlignede, og Bog: 
ſtaverne i Inſcriptionen blot ved meere tøvede og ukonſtlede Trék forffiellige, 
Imod den anden af Prof. Faber anførte Aarſag fan indvendes: a) At der 
fom Egmond anforer om Ynfcriptionerne paa Bierget Sinai, ikke fan føres 

herhen, da han blot taler om nogle enfelte Steene ved Bierget St. Catharina, 
hvorvaa vare ubcfiendte Bogſtaver, men hverken nævner Figurer af Meunneffer 
og Dyr, iffe heller det Sted, hvoraf Montagu har copieret fin Skriftprove. 

Omendſkiont Ridder Michaelis har erindres imod Juſtitsraad Niebuhr i 
Den Recenfion af hans Arabiffe Reiſebeſkrivelſe, fom findes i hans Orient. Bi⸗ 
bliotheks 7de Deel; (p) At det Begravelſes-⸗Sted, ſom han fandt, hvor der 
vare faa mange Steene med Hieroglypher, iffe, fom Niebuhr formoder, kun— 
de være fra SYfraeliternes Tider, og har med megen Sandſynlighed i fon 5te 
Deel af fin Moſaiſches Recht (q) beviiſt, at vel ikke alle Billeder i Almin⸗ 
delighed vare Jøderne forbudne, men dog Steene med hieroglyphiſke Figurer; 
Saa fan dog derte Beviis efter mine Tanfer ingenlunde gielde imod den Skriſt⸗ 
prove, fom Montagu anfører, og heller iffe paa Grund deraf, fom Prof. 

Faber meener, nægtes Mueligheden af, at de fon være fra Iſraeliternes Ti⸗ 
der. Thi a) ere diſſe Figurer faa fparfomme, at ikkun 4 forekomme i hele 18 

Linice med Skrift, fom Montagu har kopieret. — En Maade at fFrive Hie⸗ 
roglypher paa, ſom faavidt mig er bekient, i ingen hieroglyphiſt Inſcription 

forekommer, og altfaa ſynes diſſe faa Figurer hev mindre at fortiene Navn af > 

Hieroglypher eller Billedſkrift, ſom ſkulde NE Sene bene end Navn 

pel 
(2) Pag og. (4) — so 
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af blotte Figurer henſatte maaffee allene til et Slags Zirat. Dernaſt ere diſſe 

Figurer ſaaledes uden al Kunſt anbragte, at de langt fra ikke ligner de Hiero— 
glypher, fom Norden, Niebuhr og andre har aftegnet, og med diſſe tits 

fiaaer Montagu felv (7) , at diſſe Figurer har intet at beftille, og altſaa 
falder her den Formodning bort, ſom Faber fammeftede ytirer om en Begras 
velfe, fom ſkulde være i Egyptiſf Smag, fordi her findes, ſom han meener, 
Hieroglypher ligeſom paa det Sted ſom Juſtitsr Niebuhr fandt. Og ende— 
lig ev det et ſtort Sporsmaal: Om virkelig diſſe Figurer hore til Inſcriptionen 
ſelv eller ikke. Om de ikke ligeſaavel ſom adſkillige af de Arabiſte, Saraces 

niſke, Græffe Inſcriptioner, fom efter Montagus og andres Beretning fin— 
des hiſt og her paa Bierget, kan vare ſiden indgravne imellem Bogſtaverne af 
andre, og altſaa have en nyere Oprindelſe. 

§. 16. 

— Juſtitsraad Niebuhr yttrer fine Tanker om diſſe Inſeriptioner paa 
tvende Steder i fin BefFrivelfe ever Arabien (5), nemlig Pag. 96, hvor det 
heder: „Die Innſchriften in der Wuͤſte am Wege von Suez nad) dem Berge 
„Sinai find der großen Erwartung nicht gemaͤß, die man ſich von ihnen ges 

"ap macht hat. Ich habe zwar keine Felſen geſehen, die halbe Meilen lang bes 

„ſchrieben waͤren, wohl aber verſchiedene Innſchriſten angetroffen, die alle von 

„der Art waren, welche Pocock vor und Montagu nad) mir kopiert has 
"ap ben. Weil alle diefe Schriften, welche mir blog Nahmen der Reifenden 
„zu ſeyn ſeh inen, nur auf rauhen Steinen eingehauen oder vielmehr einge— 
„ſchlagen find, fo haben meine Abſchriften nicht deutlicher werden koͤnnen als 
„diejenigen, — die erwaͤhnte Reiſenden abgeſchrieben haben.“ Og Was. 
402. hvor han toler om det Gravſted, ſom han fandt, hvor de mange Steene 
vare med Hieroglyph vr, heder det: „Dieſer Berg ift zwar nicht der Gebel 
„el Mocateb weewegen wir eigentlid) von Suez in die Wuͤſte reiſeten. 
„Er iſt aber merftviltdiger alg die beſchriebenen Bierge, welche andere Rei— 

Ccce 3 „ſende 

(r) Vid, pag. 51. 

(5) Beſchreibung von Arabien, Copenh. 1772. 4to, 
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„ſende am Wege in dieſer Wuͤſte geſehen haben.“ Hvoraf vidſte vor Reiſen⸗ | 
De, at diffe Inſeriptioner vare meere mærfværdigere end de paa Gebel el 
Mocateb , da fan ligeſaa lidet ſom Pocock har feet ſamme? Lod han fig 
maaſkee KR: at fælde denne ufordeelagtige Dom, af den engelffe Envone i 

Couſtantinopel Hr. Potter, fom efter von Havens Beretning i fin Journal 
forſikrede, at der ikke var verdt af umage fig til Sinai Bierg, omendfFiønt fan 

ikke felv havde været der, eller og af Montagu, fom uden noget videre Be⸗ 
viis figer, at Gan tvivler om, naar man endogſaa fan opdage diſſe Inſeriptio⸗ 
ners Indhold, at det vilde lonne Umagen. Meget havde der dog været at 
ouſke, ihvor ubetydelige endogſaa Hr. Juſtitsraad Niebuhr troer diſſe In— 
ſeriptioner med ubekiendte Carakterer at være, at han havde leveret de Skrift— 

prøver deraf, fom Han vel paa ſamme Sted lover, men endnu ſkylder for, at 
kunde ſammenligne dem med de andres; thi da fan Reiſende ere faa gode og 
usiagtige Tegnere fom Hr. Niebuhr , og det tillige ev klart, at Pococks 
Inſeriptioner ere forfFiellige fra Montagu's eg Hr. Niebuhrs formodentlig 
ogſaa vilde blevet forfFicllige fra begge, havde man været faa meget nærmere 
ved Maalet til ar unde dømme baade om Inſcriptionernes Forſkiellighed og 
Overeenſtemmelſe og tillige udlede deraf et Slags Alphabet, ſom ml in — J 
delſt Bangel af, tilſtrakkelige Afſtrifter kan haabes. 

5. 17. 
Montagus Gisning om diſſe Inſcriptioner (2) er endnu tilbage. Ef⸗ 

terat han forſt har forkaſtet Den Tanke, at de fÉulde være fra Iſraeliternes 
Vandring i Hrken paa Grund af de Figurer, fom fandtes big og her imellem 
Bogftaverne ,… og ſom Moſes efter hans Formeening ikke vilde tillade Iſraeliter⸗ 
ne at hugge i Klippen, (en Grund, hvorom jeg nylig har yttret mine Tanker) 
undetkaſter han følgende Formodning andres Omdømme: Han formoder, at diffe 
Inſeriptioner ere fra de forſte Chriſtne Tider fFrevne af de omvendte Jøder, form 
uden Toiol har giort uu og da Pillegrims-Reiſer fra Jerufalem til Bierget Sis 
hal, og at diſſe Bogſtaver vare de fædvanlige ebraiſte Bogſtaver i Chriſti Tid. 
Hau beraaber ſig paa, at han viiſte dem til nogle Rabbiner i Jernſalem, ſom 

vare 

(c) Philoſ. Transact. Vol, 56, peg. 50, 51. 
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vare af ſamme Meening, og han gier fig Umage for af Bogſtavernes Lighed 
at udfinde adſkillige Ebraiffe Ord, Endogſaa underftettet af de Herrer Nab⸗ 

binere Bifald bliver denne Gisning altid meget foag, ja en af de fvagefte, 
omendſkiont den bevifer mod dem, ſom paaſtaae, at der er ingen Lighed imel— 

lem diſſe og de Ebraiſke Bogſtaver, at denne dog maae have faldet ſaavel Mon- 
tagu fom Rabbinerne i Hine. Det fom i Særdeleshed ſockker denne Mee: 

ning er, deels Ubeviisligheden ja endog Uſandſynligheden af, at diſſe Bog: 
ftaver Fulde være de Ebraiſke Bogſtaver i Chriſti Tid. Thi er det vel rime—⸗ 

AUigt, at det Ebraiſke Alphabet fiden Csræ Tid, ſom antog de chaldeiſke Cas 
rakterer, fulde have undergaaet fan flor en Forandring? og naar er det da 
igien forandret til den Form, ſom det nu har? Cofmæ Vidnesbyrd i det öte 

Aarhundrede, ſom nylig ev bleven underſogt, vil neppe være tilftræffelig til at 
godtgivre dette. Deels fan der ogſaa mod. denne Montagus Meening med 
rette indvendes, hvad Harmar indvender derimod i de Forbedringer, hvor—⸗ 
med han i Aaret 1776, paa nye har udgiver fit ovenanførte Skrift (4) , hvor 
han ſpoerger: Om det vel ev troligt, at Bogſtaver 6 Tomer lange indhugne i 
den haarde Klippe og det nogle Alen heit fra Jorden ved faadan Leilighed (Fuls 
de være blevet. indgravne? Skulde diſſe Pillegrimes Navne være i faadan en 
Mængde, at de kunde udgiøre heele Rakker af Linier, og Klippernes Sider, 
ſom Montagu ſiger, (Fiules dermed? Man kunde endnu lægge til. Cr det 
troeligt, at paa den Reiſe fra Jeruſalem til Bierget Sinai ingen af afle te rei- 

ſende Pillegrime ſiden den Tid ſkulde have lagt Mærfe til diſſe Inſcriptioner, 

naar de net op vare faldne i deres Vey? Og pleye vel Pillegrime ifær i Orken 

at. opholde fig fanlænge, at ſaadanne vanſkelige Arbeider fan foretages ? Har- 

mar fpørger videre, om det iffe ev meere rimeligt vel at tillægge de Reiſende, 

ſom opholdt fig der en gandffe Fort Tid en eller anden af de forte Ynferiptioner, 

fom førevne enten med Arabiffe, Saraceniffe eller Græffe Bogſtaver efter | 

Montagus og andres Forſikring ikke fige andet end: Paa den og den Tid 

var den, eller den af det Navn der; Men tillige at adffille dem fra de 

andre indgravede med ubekiendte Carafterer. i Klippen, og ſom enten indeholde 

Gravførifter eller ere forfattede ved andre betydelige Leiligheder. — 

| s TR 

(4) See Beobacht ̟  uͤber den Orient, 3 Theil pag. 207. 
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—— 
Sfal jeg ſige mine egne Tanker om diſſe ————— eller det fad kaldte | 

Gebel ei Mocateb, da er det kortelig diſſe: At jeg endnu anſeer det alt for 
tidlig at fælde nogen Dom derover, og enten tillægge dem en alt for ſtor eller | 
eu alt for tinge Verd. Mine Grunde ere felgende: a) Ere de, ſom far feet 
diſſe Sang Ra , iffun faa, og Montagu den eeneſte, fon har aftegnet nåe 
get Deraf. b) Kan man umuelig af dette Sted allene og uden vidtloftigere 
Skriftprever og flere Juferiptioners Aftegning afgiøre; enten diffe Inſeriptioner 

ere fra en og den ſamme Tid, af et og det ſamme Slags, eller og de ere blau⸗ Å 

dede. Altſaa var det gandſke mueligt, at Juſcriptioner af 9 den ſtorſte Vigtig⸗ 

hed kunde findes paa det ſamme Sted, hvor de ubetydelige fandtes. Cc) Creder | 

mange Ouſtendigheder, ſom giore det meget rimeligt, at diſſe Inſeriptiouer enden 

ved andre Reiſendes Flid og nøiagtigere Underſegelſe kunde blive hoiſt vigtige 

for os. Stedet felv, hvor diffe Inſcriptioner findes, Iſraeliternes langvarige Hf 

Ophold i Orken. De adffillige merkelige Tildragelfer med dette Folk. De 
betydelige Nederlage, form baade fFeede iblant dem felv og paa andre, fom mods 

fatte fig dem (x). Den Skik hos de orientalſke Folk at forevige noget, ſom 
var mærkeligt, ved at indhugge der i Steen og i Klipperne felv, hvorpaa vi 

iſer finde Beviis i de Steene, ſom der tales om 5 Moſ. B. 27 Cap. 1—9 B.a 

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, figer jeg, fan ikke andet end endnu opvæffe hos alle Alder⸗ 

dommens Elſſere og ifær alle Efterforſkere af de bibelffe Oldſager, det famme 

Onſke, ſom Biſkopen af Clogher har yttret, at de Steder, hvor diſſe Inſerip⸗ —9— 

tioner findes, ſaavelſom Inſcriptionerne felv, noiere end hidindtil er ſteed, AR 

maage af andre Reiſende underſoges og beſkrives. 

(x) Og hrortik waaſkee det Tyrbet el Jehud eller Jodernes ME form + vore 
— Reiſende forſomte at under ſoge giver et Bing: 

— ned 

Kort 
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sr Dof Underretning 

Om Eger Sognekald 
— Aggerhuus Stift i Norge. 

Hans Ström, 

Reger er et af de ſtorſte og folferigefte Preſtekald i Norge, fFiønt ikke det 

| ⸗idtloftigſte, da det fun indbefatter tvende Kirfe-Sogne, Hoved: Sognet 

| Eger og det lille Anner Sogn Fiſkum, ſom tilſammen ſtrakker fig i Længde fra 

VSVtil ONO, 33 Mile, og i heiefte Brede 2 Mile. Dets Folfemængde 

er anfeelig og beftoed 1769 af 5678 Siæle, nemlig 2672 Mandkien og 3006 

Ovindekion. At Antallet ſiden den Tid er temmelig forøget, fan fluttes af 

Communicanterne, ſom allene i Hoved⸗Sognet ere i de fidfte 10 Aar tilvorede 

- fra 2610 til 3054, følgelig forøgede med 444 Siæle, En flor Aarfag til Folfes 

righeden ev denne, at Judbyggerne paa nogle Steder for Trælaft Handelen og 

Sas Mollernes Sfyld boe famlede i viffe Dorper, ſaaſom Veſtfoſſen af 559 

Siele, Hougſund af henad 400, foruden nogle mindre. 

— §. Sy, 

Dets Beliggenhed er midt imellem de Byer Bragnes og Stromſoe 

(tilfammen kaldte Drammen) og Bergftaden Kongsberg, af hvilfe de førfte 

ligae 2 Mile nedenfor, og den ſidſte ligeſaa langt ovenfor Hovedkirken, der 

nNiye Saml, IL 3, Doddd omtrent 
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omtrent udgior Middelpuneten af det hele Preſtegield. Den ſtore Clv Dram 

men, fom feber midt igiennem Hoved-Sognet, giver Indbyggerne megen Næs 

ring, deels ved Transport til Bergſtaden og Jernværferne, deels ved Træ J 

laſten, ſom derigiennem nedbringes til Bejerne. Allene af Bielker gaaer 
aarlig igiennem denne Elv 12 til 16000 Tylter foruden det Tommer, ſom 
i dette Præftegield ſtigres til Breder, hvis Tal i det mindſte udgior aarlig 

535000. Megen Jernmalm transporteres. og igiennem denne Clv fra Vefters 

landet eller Chriſtianſand Stift, til Jernværferne Haſſel og Eidsfoſſ, be— 

imod Stangjern og andet gydet Arbeide igien udſfibes. Det nyelig paa Grænd- 
ſerne af dette Præftegield anlagde Koboltveerk med fine, 200 Arbeidere ſfal og i: 
herigiennem have fin meeſte Tilforſel. 

6. 3: 
Sitnationen er Her ſom paa de flefte Steder i Landet en Ufoerling af 

Bierge, Dale og Elver, allene med den Forſkiel, at Dalene ere meere brede, 

Elverne i fær Hoved⸗Elven meere ſtille lobende, ſaa man med ſinaa Farteyer kan 
ſeyle 2 Mile op, og Biergene, ſom paa begge Sider indflutte dem, mindre 
hene og ſteile end paa de flefte Steder i Landet, Derover er dette Sted 
berømt af ſin Smukhed, ſom endog af fremmede og udenlandfre beundres. 
See — Fabricii Reiſe * — S. 137. 

Om Luftens Vefraffenhed kan jeg ikke ſige meget. J de 22 Mar jeg 

har værer her, har man haft færf Varme og Tørfe om Sommeren, i fær 1784 8 få 
da baade Korn og Høe forbreendte. Samme Aar indfaldt den ſtorſte Varme 

Den 27de Junii, da den paa Fahrenh. Therm. gif til 84 Grad, ligeſom Aaret 
tilforn den ode og 12 Augnſt til 33 Grad. Kulden har ligeledes om Vinteren 

været temmelig ſterk, men ingen Tid ſtorre end den iſte Januari i dette Aar 
1782, da den gik til 32 Grad under Salis Ammoniaci Kulde, ſom gier M 
291 Grad paa Reaumurs Scala, ja paa Kongsberg ſteeg den paa Reaumurs 
Therm. til 32 Grad. Men denne Sulde vavede fun kort, og for det meefte 

"hav 

— rd: 
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har man i denne Vinter haft milde Veyr af V. og SL. Marxrkoerdig er den her 
faa kaldte Field-⸗Toe om Vinteren, da Sucen ofte optøer pan Fieldene, medens 

Der ev fFarp groft i Dalene, fom dog fun varer indtil Nytaar, eller Hell. 3 

"Kong. efter hvilfen Tid Kulden er ſterre paa Fieldene end i Dalene. Dit 
| førfte ſynes at funne udledes af de milde Dampe og Vinde fra Soekyſterne, 
I Der firyge over Fieldene, men fan iffe trænge ned i Dalene. Til det andet 

fan Solens hohere Gang paa den Tid af Aaret være den ftørfte Aarſag. 

i me J— 

| Jordarten er meget bequem at frembringe alle Slags Korn⸗Sorter af Hve⸗ 
de, Rug, Byg og Havre. Dog ſaaes og avles meeſt af fidfte Slags af Mans 

gel paa Giedning; thi da man for den idelige Kioerſel til Biergoxrkerne, maa 

holde mange Hefte og følgelig et deſto mindre Antal Kiger, nødes man meeſt at 
at betiene fig af den Sæd, ſom tager til Talke med den mavrefte Ford, Det 
ſynes derfor, at Skovhugſten ført maatte ophøre, og Biergværferne nedlegges, 

naar Landet ſkulde blive faaledes dyrket, ſom tet fortiener. Imidlertid er dog 
Agerdyrkningen her ſom andenfteds i Tilværs og Forbedring. Humle⸗ og 

Frugt-⸗Haver haves vel mangeſteds, men med det førfte Slags gier man fig 
dog ikke nær den Flid, ſom i Oplandene, hvor Humle-Avlingen er bragt i den 

Stand, at mange Mar lidet eller intet indføres deraf til Drammens ſtore Told: 

ſted; Øg med Frugt⸗Haver ev Naboe⸗Kaldet Lier ulige bedre forſynet. Kiok— 

ken-Urter ere derimod deſto meere i Brug, faa der er neppe nogen, ſom je 
har en Kaal: og Urte⸗Have ved fin he ne, Damp og Hor ſaaes og til For⸗ 

nedenhed og eget — 

Er SEE ES REE 

6 
Paa Steenarter og Mineralier eve fan Steder i Landet faa rige fom dette. 

Det oderfte af Biergene beſtaaer af den grove Granit, hvori Quartz, Feldt— 

ſpath og Glimmerdelene ere meget tydelig adſkildte; en Steenart, ſom mig ikke 

er forekommen Nordenfields, hvor man i den Sted ikkun har det fædvanlige 

Graaberg eller Hornberg faavel i Heyden, fom i det Lave, Graniten er ber 

meeſt rød, men og hvid og gran. Af den fidfte Gort bar Monl. Paulfen 
Doddd 2 " ber 
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fjer forfærdiget ſtionne ſtore Molleſteene, ſaavel til ſin Oljemolle, ſom til Kos 

boltoerket. Efter Graniten følger Kallſteen, hvoraf der inderſte af Bierges 
ne og de flefte Klipper i det fave beſtaagaer. J Kalkſteenen fees mangfoldige Pes 

trifacter af Nautilus rectus eller de faa kaldte Orthoceratiter, paa langs 
ag paa tverts, ofte ogſaa Cryſtall-Wbler (runde Kloder, ſom indeholde Spathx 
Cryſtaller), item de af Linné ſaakaldte Valvulæ echini (*), ſom altſam⸗ 
men antreffes her paa famme Maade, ſom i Kalkſteenen paa Øland, hvorom -Å 

fan efterlæfes Linnés Øfandffa Reſa, S. 41,136 09147. Kalkſteenen benyt⸗ 
ter man fig hev ikke meget af til Kalkbrenderie, hvorimod man i AfFer: 

Sogn 3 til 4 Mile herfra, Grænder defto meere deraf og gior dette til en beſyn— 
derlig Næringsven. - Paa nogle Steder fees neden for Granit⸗ og Kalkbier⸗ 
gene Porphyr og Trap-i Mængde. Den førfte rodgraa med bleegrødt Feldt⸗ 
ſpath, og den anden rød, lignende en Jafpig, men dog blødere og følgelig en Jafpiss 

artig og martialſk Leer. Schiefferſteen udgier, ligeſom Kalkſteenen, mange 
lave Biergſtrekninger i Dalene. Paa mange Steder er den fun en grov, , 

haard og jernſchuſſig lapis cotaceus, ſom ſonderkiles og bruges med Nytte 
til Steen-Giærder, Paa andre Steder ev den af blødere Art og tienlig til 
Hoedſteene. Hiſt og her er den en Schiftus fcriptura atra ſom funde 

her ligefom i Sverrig føndermales til Gværte, men bruges dog ikke Dertil, 
Paa mange Steder ved de alfare Veye er den meget los og ſchieffrig og kan 

let haffes ud. Denne Art kaldes SÉallbeeg og bruges tilat opfylde og for- 
bedre Veyene, hvortil ten er meget tienlig. Ved Chriftiania, hvor den lige⸗ 

fedes falder i Mængde, ffal den endeg føres paa Agrene, hvor den, ved at 
ſmulne, forvandles til ſfien Agermuld. J Schiefferſteenen ſees ellers (> JER 

feillige Aftryk af Inſecter, Pectiniter og andre Skicel, ſom jeg ber ikke vil op⸗ 
holde 

Diffe fan deg efter min Meening iffe være Valvulz echini eller Stoffer af Krak⸗ 
bolden (Echinus marinus) fom Linné meener, men blive nok egentlige Dyr 
af det Slags Prof. Brünnik falder Trilobiter, See Nye Samling af 
"Kiøb. Selſtab. SÉrifter 1ſte Deel ſamt Afbildningen til 292 Side, hvor 
den nederfte Tegning ligner diſſe næften i alle MD See eg Tegningen 
i Linnés Plandſta Reſa Side 147. 
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holde mig med. Hoiid Qoartz⸗Kieſel haves her god Forraad af, og af fams 
me benytter man fig nu til Koboltens, ligeſom tilforn (da Glaspuſteriet var i 

Gang) til Glaͤſſets Smeltning. Andre ringere Steenarter gaaes her med 
i Flid — 

ere Berfiente til Ertzer og SMinceutiee fortiener at anmerkes, at ber 
gives Guld og Sølv i den her i Kaldet beliggende Skara-Grube, ſom hører 
til Kongsberg, Den drives vel egentlig paa Sølv, men fan ofte Spath— 

Gangene, fom indeholde Solvet, igiennemſkiceres eller mødes af Qvartzen, 
er Solvet gylditÉ, faa at 1 Mark Ertz gemeenlig indeholder 10 Lod Guld og 6 
Lod Selv. De Stuffer jeg felv har derfra, viife dette tydelig, J Holtes 
Fieldet har ligeledes været rige Solvgruber, men de ere for nærværende Tid 

indſtillede. Af Kaaber—⸗ Ertz gives her og. Prover, men hvoraf Centneret ikkun 
giver 5 Lod Kaaber og 2 Qvintin Sølv. Om det Kaaber⸗ og Blye⸗haltige 
Jarlsbergſte Solvoagrk vil jeg her intet melde, men fun fige faa meget, at 

dette Kald indfluttes af tvende Biergſtrekninger, der ere meget rige pan Selv 
og Kaaber, og hvoraf den nordre hører til det Kongsbergffe, men den fondre 
til det — Bergoerks Diſtriet. Paa ſamme Sondre Side ned til 

| Stromſoe Bye, er den hele Fieldſtrekning faa opfyldt med Jern, at de Krea⸗ 
"ture, fom der gane i Beed fane Buglob deraf. J det mindfte er det en ved; 
" tagen Meening blant dette Steds Beboere, at Sygdommen kommer af Graſſet 
paa denne jernagtige Grund, og den megen Jern⸗Ocher, ſom legger fig paa 

" Bladene deraf, Her ligger Narverud og hønere op Saaſen-Jern-Gruber, 
hvor Erken bræffes i Kali og er meget let flydende. Den føres derfra til 

Diffemari Haſſel⸗ og Eidsfoſſe Jernverker. J Nord derfra og henved 
øverft Ende af Kaldes ligger Aaffel: Jernværk med fine Gruber, hvor Jernet 
falder kaltbruchigt, og maae forfættes med Befterlands Malm (Malm fra 

Chriſtianſand⸗Stift) og fra Saafen:Gruben, Paa forommeldte Sendre Side 

af Sognet ligge endnu trende Gruber : 17) Magnet -Gruben, ſom vel nu 
omſtunder iffe drives ordentlig, men hvoraf Naboerne deromkting dog tage 
mange ſkionne Maguetfteene, fom de i fær til de Seefarendes Tienefte vide af 

forferdige. 2) Cu Blye⸗Grube nær derved, ſom iffe heller er i Brug, 
ddd 3 fiden 
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ſiden det Jarlsbergſke Kaaber- og Blye-haltige Solv-Vark blev nedlagt. Mans 
ge ere dog af den Meening, at dette Værk burde optages igien, og at man 

fjidindsil ikke har forftaaet Den rette Maade at f(Fille Kaaberet fra Solvet og 

Binet. 3) En Kobolt-Grube, ſom før blev drevet paa Jern og fiden for— 
ladt, fordi Kobolten, ſom man den Tid ikke kiendte, hindrede Jernets Smelt— 

ning, men drives nu paa Kebolt, og er belagt med en Snees Arbeydere fra 

Kobolt: Værket, ſom ligger omtrent 3 Mile derfra i Modum Præftegield, 

Alun-Schieffer gives i Mængde, ſaavel i dette, fom Modum Kald. Den ſam⸗ 

me er af lige Ært og Godhed med den, der findes ved Chriſtiania [ hvor Alun⸗ 

Varket ev, men ev hidindtil iete bleven bearbeydet. 

BE — 
Paa jernhaltige, eller egentlig faa kaldte Suurbrond-Vande er her ine⸗ 

gen Mangel, desuagtet er ingen af dem hidindtil fort i Brug. Paa min 

Preſtegaard udfommer i en Stræfning af et Beſſeſkud en halv Snees Vande 
aarer af dette Slags, udrindende af en ter Sandbakke, og jeg har allerede 
ved Prever befundet ſamme Vand gandffe ſundt og godt, fFiont endnu ikke 

chymiſt — det. Dog kommer det meget overeens med de Suurbrond⸗ 

Bande jeg har fundet Nordenfields i Bergens Stift, hvor jeg for boede, og 
fom af mig i en anden Afhandling ere beſtrevne. Nyelig har jeg fundet en 
Saltvands-Kilde, hvis Salt efter alle de Prøver, jeg har fundet anftille, iffei 
noget væfentligt er adffilt fra andre bittre Saltvande, faafom Eger og Seids 
liger-Vande i Behmen, og følgelig fan bruges med ſamme Motte. Prøver 

af dette Vand tænfer jeg at indſende SAL EG — for neyere 

at underſoges og bedemmes. MA 
* 7 

ge FE — — * 

—. 9. 
Af Jord⸗ eg Leerarter har jeg bidindtil intet beſynderligt obſe rveret, et å 

Slags. graact og pibet Leer undtagen, ſom er af en fiendelig falt Ermag,. ffiønt i 
meere uden paa end inden i, — Det (amme. fiffes begicerlig af Kreaturene og 

ædes meget af de vilde Duer, ſom ſammeſteds epholde fig i Mængde. Dette 
er og Aarſagen, hvorfor den lille Dal, ſom im lisn diffe Leer-Bakker formee⸗ 

res, 
4 
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res, kaldes Due Dalen. Sand og Leer ere ellers de almindeligſte Jordarter 
her paa Stedet, hvorimod. Muld-Jorde nm er meere rar. Aarſagen dertil ev 
| nok ingen anden end denne, at hvor Elven nu har fit Løb har før været en 
Fiord eller Arm af Havet, ſom da har bragt denne Sand og Leer med fig, 
Til Beviis vil jeg fun anføre dette, at Sand-Jorden heele 2 Mile op fra El: 

| vens nu, værende Udlob er opfyldt af mangfoldige Havffiel, ſaaſom: Myrti- 
"lus edulis Mytilus barbatus, Anomia patelliformis, Cardium 
edule Mya truncata , Venus cafina, Nerita marina, Turbo 
littoreus, Ruccinum undatum , fotuden mangfoldige Tubi vermi- 
culares og ſtore Stykker af Madrepora pertuſa, hvorved dette ev mer⸗ 
keligt, at juft diffe antreffes alle meget hyppig ved Soekyſten i Bergens Stift, 

| hvor jeg før boede, hvorimod jeg ibke veed, om de falde ved Soekyſterne ber 
i Stiftet (”), da jeg ey har haft Anledning at underføge det, 

É 

KE Ar $. IO. 

Skoben er i dette Præftegield for det meeſte udroddet, eller i det mindſte 
mieget medtaget, ved Anledning af den ftærfe Udførfel af Treelaſt, ſamt den 
megen. Øeed og Sul, fom bringes til Værkerne, Men ligefom Skoven har 

aftaget, faa er igien Jorden til Ager og Engbund oprøddet, Nogen Fyrre: 

"og Gran⸗Skor har man vel endnu, men det meefte fom her igiennem udſkibes 
"og paa Gav-Meolferne friætes, kommer dog fra Oplandene. Af Lev-Skoven 
betiener man fig, deels til Veed og Kul-Brænden, deels at ſamle Løvet val til 

| tager for Kregturene. 

W i AES 

| De. mærfværdigfte Ileter ere Acorus calmus, Acroftichum il- 
venſe & ſeptentrionale, hvilfen ſidſte bruges med Nytte mod Been— 
"bud, Alisma. plantago, Anchufa officinalis , Aquilegia vulga- 
ris —— alpinus J Bidens tripartita, Bern i ſtor Mengde, 

ſom 

Dette er dog troeligt, og ſtadfeſtes desuden af, Hr. Etatsraad Müller i fang 
Reiſe igenem. Aoneeeerar ten &. 21: 
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ſom deg ikke herfra udſores i den Mængde, form fra Oplandene, Cichorium 
intybus, Clinopodium , Convallaria figill. Salom. Chryfofple- 
nium alternif. Cynogloſſum officinale, Daphne mezereum , 
Echium vulgare, Eryſimum barbarea, Geum urbanum, ſom 
man nyelig har giort faa ſtienne Forføg med i Dannemark, Humulus, den 

vildvoxende falder her i temmelig Mængde og holdes for meget ypperlig. Imn-— AR 

patiens noli tangere, Iris paluftris, Lithoſpermum ofåcinale, efter 
Flor. Norveg. rar i Norge, Lyfimachia vulgaris og thyrfidora,… 
Marcricaria chamomilla, Ononis non fpinofa f. mitis, ſom herlig 
bepryder Engene, Piſum arvenſe, Prenanthes murale , Rhamnus 
catharticus, Sedum telephium, Selinum paluſtre, Solanum 
dulcamara , Spiræa filipendula, Verbafcum thapſus & nigrum, 
den fidfte bruges her ligeſom Nordenfields med Nytte mod ofte sg Lunge-Sot 

hos Kreaturene. Af Grasarter ere diffe meeſt beromte: Anthoxanthum 
odoratum, faldet Trydſee-Thee, fordi den af nogle drikkes ſom en Bryſt I 
og Maveſthrkende Thee. Feftuca ovina faldet Smolve eller Smillie, 
voxer her overalt paa Fieldene, og gior Kreaturene overmaade fede; den priiſes — 

derfor af alle ſom den beſte Græsart, ikke allene for Faar, men for Heſte, Kieer 
og alle Slags Kreature. Det ſamme ſtadfeſter og Gmelin i fin Flora Si" 
berica. Muſcus Iſlandicus vorer her paa Fieldene i Mængde, og efter 
en nyelig givet Opmuntring fra det Kongel. Cancellie, arbeyder man nu paa, at J 

giore den meere bekiendt for Almuen, fom et facra anchora i Hungers Ned 

at henflye til, i Steden for den før brugelige ſkiont meget ringere Fyrre- Bark. 

,§. 12. Eg ig | — SÆR 

Af Fiirefoddede Dyr vil jeg fun nxvne Cervus Alces, Elsdyret, fom 
fees her undertiden: Cemæn, Mus Lemmus, fom uagtet den færfe Varme 
178, opholdt fig her den heele Sommer i Mængde. Den Mus terreftris 
fom og kaldes Muldvarp, er hor ligeſaa fFadelig i Haverne, ſom den agentlige 
Muldvarp, hvilfen ſidſte dog iffe opholder ſig her; maatfee ikke heflev nogen 

andenſteds i Norge. J dens Nede eller Huller har man fundet en Mængde 

Carvi⸗Rodder, ſom den ſamler til Vinter⸗Forraad. Alle Slags tamme Krea: 

ture holdes her ſom andenſteds, i fær ſtienne Heſte. JHeſteſtalden har man å ; 
: gierne 

V SANGE 
bal 



| — om Eger Sognekald. 577 

gierne et Gedebn, af hvis Uddampning Heſten (Far trives bel; Diſſe Krea⸗ 
ture komme ellers meget vel overeens, og det er ſornoyeligt at ſee, hvorledes de 
Fan lege med hinanden. Dog ſaa vidt Kongsberg⸗Bergverks Diſtrict gaaer , 
maae Geder og Bukke ikke holdes for den Skade de giør paa Skoven. Til 
Faareavl er dette Sted gandffe beguemt. J fær trives Faarene meget vel paa 
Leerjord, og fan blive ugemeen feede, endog paa de mavreſte Leer⸗Ekrer (igien⸗ 
lagde Agte), hvor neppe et Grasſtraa er at fre undtagen en anden liden Mone" 
the (Mentha arvenfis) ſom ev dem fær behagelig og nerſom. Ordentlige 
Schefferier veed man her iffe af, dog har Hr. Capitain Koſſ nyelig begynde 
dermed. Ellers haves en temmelig god Art SÅ gaar, hvoraf man forfynes 
nied Uld til egen Fornodenhed. 

— 
Af Fuglen vil jeg ligeledes Fun opregne nogle faa, ſaaſom Slag⸗Ornen, 

aldeles liig den Beſkrivelſe man har over den i Norſfe Selſkab. Skrifter 4Deel, 
Eide 420. hvor den anſees ſom en Artforandring af Falco Chryſaet: Lin- 
næi. Rutten (Scolopax rufticola) her meget almindelig, ve den enten 

"overvintrer eller fildig flyver herfra maag fluttes deraf, at jeg har feet den (Pude 
midt i November. Noddeſkrigen (Corvus cariocatoctes) giemmer Node 
der i Jorden og viſer deri et Slags Skionſomhed, at den ſamler de allerbeſte, 

boilket forſikres af dem ſom have ſundet den. De Sangfugle, fom her ge— 

meenlig holdes i Buur ere, Alauda arvenf. Fringilla cœlebs & fpinus, 
"Loxia Enucleator &c. Paa Fuglevifdt af Tetrao Urogallus, 'T'e- 
eres Legopus & Bonafia , er her ikke gierne nogen Mangel. Graa: 
| gaafen (Anfer ferus) fees hvert Aar ført i Maji i ſtore Floffe at flove her 

forbi mod Nord. Turdi pilaris, Emberizæ nivalis & citrinellæ 
—— fil Huſene, betyder Snee. 

gr 1 | 
Med allehaande Fiffe og Fifkerier er dette Sted vel forſynet. Den 

mide igiennem Preſtegieldet loebende Drams Elv giver dertil den beſte Anled⸗ 

ning, og gior 2 Mile op et Vandfald, hvor Laxen, ſom idelig føger at ſpringe 

eee; bliver paa en let og behændig Maade fangen, See Fabricii Reyſe 

Nye Saml. II. B. Eeee S. 141. 
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S. 141. Den Lar ſom paa denne og andre Maader fanges indbringer, aarlig, 
omtrent 3000 Rdir. Eger Lar ev og meget berømt af fin Godhed. J færer. 
Lexingen (Salmo Trutta) ſom gaaer til om Høften meget tender og delicat, 
De evrige Fiffe ere Abor (Perca fluvial.), Brafen (Cyprinus Brama), 
Rodfigring (Cypr. Idbarus), Priik eller Blikker (Oyprinus Albur-… 

nus), Mort (Cyprinus rutilus), Hærfling Cypr. Dobula, Giedde 

(Lucius), Flynder (Pleuronect. Flefus), den ſamme ſom de Rigffe Byt. 
ter, men ſnaa og maver. Neuenaugen (Petromyzon fluviatilis) ſom 
dog iffe fpifes her, og neppe nogen andenſteds i Morge. Siik (Salmo La- 

varetus) , Ored (Salmo lacuftris) , Forell (Salmo Fario), og endelig 
Tommerdrager fimilis Salmoni Fario, fed maxilla ſuperiore lon-. 
giore, maculis novem lateralibus quadratis fuſcis, punétis ru- 
bris minimis fupra & in ipfa linea laterali recta, Cauda bifurca, 
Radii pinnæ dorfal. primæ 13. fecunda adipoſa, Pet. 12. 
Ventr. 9, lateribus minime albæ, Ani 9. Ventebræ 59. ad 60. 
Squamæ vix ullæ. Accipenſer Sturio og Phoca vitulina gage ute | 
dertiden heyt op i Elven og blive der fangne — ————[—6— 

Inſeeter og Orme vil jeg for Vidtloftigheds Skyld en opregne, men fun 
i Korthed anmærfe, at Larva Cantharidis fulcæ ſees her undertiden paa | 

Sneen om Heften, naar den forſte Snee er optøed og nye Snee har fulgt der 
paa, hvilket ligeledes er obſerveret Ungarn og Sverrig. See Schwediſche 

Ac adem. Abhandl. 1749. S. 70. De Orme fom i de haarde Maringer 1741 09 | 
42: lode fig i diffe Egne fee pan Sneen i Mangfoldighed, have —fter Rimelig. | 
hed, og faa vidt man af Tegningen i Norg. at. Hift. fan flutte, været Larva 
Phalænæ Nodt. fuliginofæ, fiden jeg 2 gange har ſeet ſamme Nordenfieldd 

i Mængde paa Sneen om Foraaret, hvorpaa har fuldt folde og ufrugtbare DØ 

Somre. Cimex baccarum holdes her ffadelig for Sæden i ſer Bngget, 
fom den med ſit Sueror ſkal igiennemftinge og æde Marven af. Formica 
Cefbitum (varietas) holder her til i Skorſteens Piber eller Kakkeloons Ror, 
hvori ſielden kommer Varme. J 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 fun har Anguis fragilis og Crluhår natrix , hoilken ſidſte her ofte 
opholder fig i Elve og færffe Vande. Land⸗Snegle med og uden Huſe fores 
kommer fun fielden, Endog Limax ater og. Helix Pomatia ſees fun lidet. 
3 Elven hav jeg ſeet Mya Marsariuit Mytilus anatinus og den lille 
'Tellina Amnica Muller Zoolog. Dan. Af Molluſca vil jeg fun 
nævne Gordius filam, fom her — ſplittet eller klyftet i den eene Ende, 
fom Hr. Muller og hav obferveret i hans Hift, verm. og en uden Tvivl nye 

"Eafciola tentaculis quatuor globofis ſpinoſis retractilibus, fom jeg 
— bar fundet i Afello virefe, men hev i Laxen. 

$ 16. 
sea ere ſmukke og anfeelige golf, men en faa hændige ſom ane 

deuſteds i Norge, ikke heller faa arbeydſomme i at forfærdige alle Ting ſelv, 

men kiobe det meefte de behøve for rede Penge. - Formedelſt Folferigheden og 
den frærfe Penge⸗Roullance ved Nærheden af Selvværfet, ere Fodevahre og 

Arbeydslen i. heyere Priis end andenfteds paa Landet i Norge, Af ſamme 
Marfager har Yppigheden fans ftærke tiltaget, at der neppe ev nogen Bonde og 
Bondekarl, ſom jo har fine Mancheſters Beenklader famt een eller flere Klædes 

Kledninger, gemeenlig med Solvknapper i. Quindfolket har ligeledes deres 

Skiorter, Troper og Haaber af DamafÉ eller andet Silketey. Dog ere de deri. 

at roſe, at de felv væve og forfærdige en allene deres daglige Klader af Vadmel, 

grove Stoffer og Linnet, men og ſmukke Forflæder, knyttede Troher og virkelige 

Klædesvabre til Heders. For et Snees Aar fiden kiobte næften enhver Pige 

en rod funttet Engelſẽ Troye, ſom hos. Kiøbmanden koſtede za 4 Rdolr. hver: 

imod de nu alle forfærdige dem ſelo, ligeſaa gode, ag enten farve dem felv eller 

lade dem farve hos F Farverne, ligeledes fabrigveres nu i de fleſte Benderhuſe 

virkelige Klædevabre til eget Brug, hvilfe de lade valfe i en her indrettet 

Valkemolle, ſamt overfFiære og farve i Kiobſtaderne. Lige det famme (Feer 

, og af fornemme eller conditionerte Fole, ſkiont de dog iffe have bragt det ſaa— 

vidt Deri, fom paa Toten Hedemarken, Guldbrandsdalen 0, f. v. hvor man 

fabrigverer og fælger adſkillige Stage vævede Toner, ſom ve og flere Steder 

— een 

Ceee 2 ] F. 17. 
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Fabriqver og Manufacturer her paa Stedet, ere fordelt de forbenævnte 

4 ffionne Gryn: og Sigtemoller efter Hollomfø Facon, 1 Oljemolle, ſom 
for en ſtor Deel forfynes med Hørfrøe fra dette og flere Steder i Oplandene, 

I Sæbefyderie, I Spigerfabriqve, 1Valke⸗ og Stampemolle, 2 Kalk⸗ 

Brænderier , 2 Teglbrenderier, 44 Savmoller, 2 Stangjernhammer. 
Mange Kakkelovne ſtebes paa det her værende Haſſel-Jernverk, hvor tillige eg 
Smederie er anlagt for Jernplader. Et ſtort Glaspuſterie har og værer her, 

men er nu andenſteds forflyttet, forat fpare paa Skoven. Dog ſtaage Bøg 
ningerne endnu, og det fan bende, at Varket om, en fort Tid Bliver igien | 
herhid forflyttet. 

§. 18. 
gif Alderdommens Levninger kan henregnes den ſtore ER den og | J 

med Blye bedekte Hovedfirfe kaldet St. Petri Kirke; nogle gamle Forffands: — " 

ninger opbygte af loſe Steene, men nu forfaldne, hvor og er funden i Jorden 

en Ring⸗Brynje (en Brynge ſammenlenket af fmaa Jernringe) gamle Kiempe⸗ 

Sverd, o.f.v. - Paa Præftegaardens Grund fandtes for et Snees Mar fiden 

en ftor Guldring og nogle Solopenge. Paa et andet Sted har man ligeledes 
i Jorden fundet endeel Romerſke Selvmonter, 2 af Keyſer Gordiano og 1 af J 

Keyſer Claudio, hoilke jeg ſelv har haft i Hender. Endelig fan og hertil hem 

regnes viſſe gamle Herregaarde, i dette Kald, fom endnu have en Levnin 9 tie J 

bage af deres gamle Privilegier. — 
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Lorents Spenglers 

Anmærkninger 
| Dber de forfkiellige Meeninger, om hvorledes de mangfol— 
— dige Soe⸗Legemer ere fomne i Jorden, ſamt Befkri— 

velſe over en ———— Lituit, ſom en nye og hid— 
indtil aldeles ubekiendt fielden Art. Med Afbildingen. 

Jf serve for lang Tid fiden, da Natur⸗Hiſtorien begyndte meere at opklares, 

"SY da Mørfhed og Taage deri efterhaanden forfvandt, da man endeligen ei 

”Tængere anſage det i Jorden og paa Biergene i uhyre Mængde nedlagde Muſkel— 

værk for idel Natur⸗Spil og Bagateller; have de Lærde, ſom føgde at giore fig 
fortiente af Natur⸗Hiſtorien, ſtridet med hverandre om Mander, hvorpaa diſſe 
ſande Oldfager af den gamle Verden have Fundet komme til vores fafte Land, 

” ofte over hundrede Miile op fra Søen, og der blevet (Fiulte i Jorden eller pag 
de hoieſte Bierge. | 
Dreen forſte og naturligſte Meening, ſom af mange blev bifaldet, fatte 

Skylden paa den fore almindelige Overfoommelfe, nemlig Syndfloden, ſaale— 

des fom den af Moſes er befFrevet os, Det funde let forflares, hvorledes Has 

vets overordentlige Bevægelfer formedelſt de dertil fomne mange fremmede Van: 

de, kunde oprøre diffe SøefÉabninger af Havbonden, hvorpaa de laae, og bens 

fkylle dem til fremmede Egne, hvor de ved Vandets Aflob bleve liggende, fFiulte 

af Seeſliim, og ved Biergenes Tilvert indeluftes i og under dem, hvor diſſe 

Naturens og deres ſtore Skabers Underværfer nu i Jordens Skied, ſom troe: 

værdige Bidner om den almindelige Overfoommelfe, giemmes til vor Betragt; 

ning; thi ellers fulde Originalerne af de allerfleſte, ſaaledes i Jorden fFiulte 

Snekker, vel aldrig være komne for vore Oyne. 

Nyere Maturforffere have juft ingen Smag fundet i denne Meening, 

men meget meere føgt at vife Umueligheden deraf, og af den I oachiſke Synd⸗ 

havde været gandſke utilftræFkelig til at bringe den benndringsværdige 

Eeee3 Mængde 
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Mængde Soelegemer, ſom paa den heele beboede Jord iſtore Lav et indſſut— 
tede i Biergene og Kleſterne, hen paa diſſe Steder. De udlede denne Begi— 
venhed af gandſke forſkiellige Forandringer, - ſom Jordkloden har været under: 

fattet, nemlig fore Jordſkielve, idelige Overfoommelfer, Vandenes Udtorrelſe 
og Tilbagetrædelfe, 70, ſ. o. hvilke vor Jord i ſaa mange tuſende Yar har værer 
udſat for, faa at baade Skikkelſen og ' Beliggenheden af de Egne, ſom i fig ind⸗ 
befatte ſaa mange See:Muffler,” er blevet gandſke omffabe og forandret fags. 
ledes at der, hodr nu er tørt Land, har tilforn været Hav, ſom har gaaet over 
de heyeſte Bierge, og da værende Havbugter ere nu blevne til tør Ford. 

| Den beremte Benetianffe Abbed Anton Lazzaro Moro i fit Skrift: 
Nye Underſogelſer om Jordklodens Forandringer, har med megen Skarp⸗ 
ſindighed udarbeidet en gandſke anden Hypotheſe, hvorledes den ſtore Mængde 
See⸗Mufſkler fan være kommet ned i Jorden og i Biergene. Han føger at bes 
viſe, at alle Lande med deres Bierge, fom i fig indelukke ſaadanne Soe⸗Lege⸗ 

mer, ere eene og allene ved Jordſkielv opdreyne af Havet, og have derved 

tillige opdraget alle diſſe Sse-Skabninger. Til Beviis anfører han den 6e2 
kiendte Begivenhed af 1707, da en ny He blev til i der Græffe Archipelago, 
hvilken ved et Jordſkiels i mange Menneſkers Paaſyn blev opſkudt af Havet. 
Han anfører endnu mange. ſaadanne Begivenheder, og futter deraf, at alle 

Steder og Bierge, ja alle Lande, fom i deres Yndvolde giemme Sav: Muſk⸗ 
ler, enten de faa ligge nær eller nok ſaa langt fra Havet, have alleſammen lige 

Oprindelſe med forbemeldte Øe, og ere paa ſamme Maade ved Jordſkielv op⸗ 
komne af Havet. Derimod nægter han aldeles, at Syndfloden fan have den 
ringeſte Deel i Forſteenelſerne, da det har været en overnaturlig Begivenhod. 

Hr. von Juſti i fin Jordklodens Hiſtorie, udledt og. beviiſt af A 
dens udvendige og underjordiſte Be ſkaffenhed, vil ——— ſlutte 
at vor Jord maae være mange hundrede tuſend Yar gammel. Han ſkriver, at 
Havet adffillige gange har forandret ft Sted, og at Det tilforn bar været Hav, 
fom nu udgior det fade Land. Vor Jords Overflade er adſkillige gange ble 

vet beboet, SY Jordens Middelpunkt er en underjordiſf IId, fom har drevet 
de flefte høje Bierge op over Jordens Overflade. Jeg troer ikke at nogen vilde 

bifalde diſſe driſtige Formodninger. SEE: 

Den 
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lin Den lærde Hr: Paſtor Meineke har idet fidfte eller attende Stpffe 
af Naturforſkerne indført en Afhandling, ſom viſt maae fones fælfom for mange 
Elffere af Natur Hiftorien, under den beffedne Titel: Hypothetiſt Formod— 
ning, at de mange Forfteenelfer ere Levninger af en præadamife For— 
verden. Allene derfor at formode en præadamiff Forverden, fordi Origina— 
lerne til en ſtor Deel Forfteenelfer endnu fattes 09, ſynes efter mine Tanker at 
være temmeligt langt hentet; det fætter og viffeligen mange Vanſkeligheder fors 
ud, ſom ey ere faa lette at oploſe. 

Deri er jeg eenig med Forfatteren af denne lærde Afhandling, at ben 
alferførfte Deel af de Forſteenelſer, ſom ved førfie Hyekaſt ſynes at have al 
muelig Liighed med de befiendte naturlige Soe-Legemer, dog ved nehe Under—⸗ 
føgelfe i meget mange Deele afvige derfra. Denne Bemærfelfe og Sammen: 

lignelſe har jeg aft for ofte havt Leylighed til at giøre i min Naturalieſamling; 
" men detfor indfeer jeg iffe at man har nødig at tage fin Tilflugt til en ældre 

Jordklode end vores, af denne Aarſag, iffe engang for de Styffers SMID, 
af hvilfe end iffe det ringefte lignende er blevet os bekiendt i fin naturlige Tils 
ſtand. Jeg vil ikke her anføre hvad faa ofte er blevet igientaget, at maaſkee 

Originalerne til de. Legemer, ſom vi allene kiende forſteenede, opholde fig paa 
Bonden af det dybe Hav, og komme aldrig nær til Strandbtredden. Skulde 
man end iffe kunne troe, at diffe Arter Dyr kunde aldeles være undergangne i 

den ſtore Kataſtrophe af den Noadjiffe Syndfled, ſom dog var mueligt, faa vil 
jeg dog fpørge, om alle Verdens Have ere faaledes gienneinreiſede, at inter 

Haab meere er tifovers for os, at Menneffer endnu (Fulde kunne fomme til ſaa— 

danne Cgne i Verden, hvor de iffe fulde kunne finde negle hidindtil ufeete 

Orxiginaler? Og, fkulde vi endog altid fattes den ſtorſte Deel deraf (thi ads 

ffilige har man dog ſundet, cm bvilke man trocde, at de aldeles vare ſor— 

gangne) ev det da vel derfor afgiort, at diffe Skabninger iffe ere til, fordi vi 

endnu ſey ere komne, eller iffe funne fomme, til de Sieder, hvorpad de ops 

holde fig? Med hvor mange nye Slægter og Arter af Conchylier have iffe En— 

gelænderne nu giort os befiendte ved deres Reiſe til Sydlandene, ſom dog alle, 

meere eller mindre afvige fra de afflerede befiendte, Ey allene ere de for den 

ſlerſte Deel anderledes byggede, og ſmylkede med de opfindelſesrigeſte Fiqurer 

og Geſtalter, ſom nodvendigen maage fætte den Betragtende i den ſtorſte Be: 

' , undring 3 
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—— men enhber Deel af dem er endog anlagt og udgivet med den ſtorſte 
Flinhed, Farverne ere høne og brændende, og Perlemoderen blant alle diſſe 
— fan ey lignes uden med den befte Smaragd. Om um, for Exem⸗ 

pl, nogen førend denne Opdagelfe havde viiſt os ſaadan en Snekke i en For—⸗ 

ſteenelſe, (Fulde vi da ſtrar domme, at den maatte være fra en ældre Planet 
end vores, fordi Originalen endnu ikke er blevet os bekiendt. Jeg vil endog 
forbigaae mange andre nye Arter, ſom vi her eve i Samlinger, og re komne 
fra fælge befiendte Steder, ſaaſom det Magellaniſke Stræde, Ceylon, Nikobar 
og Trankebar, hvilke endnu ikke ere bekiendtgiorte eller beſfreone. De ſom 
have Leylighed at fammenligne ſtore Samlinger af Conchylier og Forſteenelſer, 
og neoyagtigen at underføge dem, kunne altid fælde rigtigere Domme i denne 
Matrrie, end de, ſom mage behielpe fig med-et uberydeligt Forraad, og des— 
uden for den ſterſte Deel mangle de koſtbare Verker, ſom ere fFrevne i denne: 
Videnſkab. Jeg forundrer mig over, at de Lærde, ſom maaffce for Nyehe⸗ 
Dens Skyld, ere faa —— af en Preadamiſk Forverden, ey have tenkt paa 

den fortreffelige Kumphs Vatter Noachs Schulpe, eller de maaſfee ikke 
have havt Leylighed fil at læfe ham. Thi denne authentiſke Beretning havde 
kunnet give deres Hypotheſe en ftor Bægt. Paa og i de heyeſte Hieteiffe Klip⸗ 

per i Ambeina, tet bagved Hitoelamma, finder man Chama Gigas Linnæi, 
Chama montana eller Vatter Noachs Schulpe, fom den kaldes af de der 
Indfodte, forſteenet, ng faa overordentlig en Storrelſe, at Rumph, ſom et 

Hhevidne, beretter, ct fer Mand med Mone ere i Stand til at bære Halvpar⸗ 
ten af begge Skallerne. Eſter at denne Naturkyndige har igiendrevet mange 

Formodninger, hvorledes diffe tunge See-Muſkler ere komne paa de høve Biers 
ge i denne ſtore He, troer at de bør anſees ſom de allerælbfre Vidner om en 

almindelig Syndflod, efterdi de allerede over 4000 Aar have lagt i Jorden, 
og paa diſſe hohe Klirper. Han ſiger, at denne Formodning meget vel ſteu 7 

ier overeens med bide 29: — ———— fon vrd — af deres Forſedre J— 

og fornemmeligen de Moriſke Præfter paaſtaage, at diſſe Muſkler ere virkelige Å y 

evninger fra Nabbi Nochs Tid, thi faaledes falde te Moab. Bil man 
endnu dertil regne, hvor mange hundrede Har Dev udfordredes, inden dife 

MufFler i Havet funte faae faa ſtor en Vext, fan fan man i Sandhed ikke 
nægte dem eu hen Alderdom, Det her værende Kongel ige Kunſtkammer zires 

af 
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af ſaadan en Muſkel i fin naturlige Tilſtand, ſom vener imslem fire oz fem 
hundrede Pund. | 

De førfte af de foranførte Meeniger om paa hvad M aade den ftore Mang⸗ 
de Soe⸗Muſkler cv kommet i Bierge og i Jorden, kunne paa denne Meade for— 
eenes, at førft even flor Deel ved Syndfloden faftet blant hinanden i alle Ver— 
bens Egne; dernæft have de mange ſtore Forandringer, ſom vor Jordklode har 
"været underkaſtet, forøget deres Autal, ſaaſom naar Sven et Sted har dra— 

| i fig tilbage, eller ved Jordſkielv mange Søer forvandlede til tørt Land, lige 

ſom Det ogſaa er unægtelig gt åt en Mougde Der ved Jordſkielve ere opdrevne 
É af Habet. Derſom man 'ey antager i det for en Virkning af den almindelige 

| Dverfvøj mmelfe, kunde man vel neppe forflare, Hvorledes det gaaer til, at man 
under. vor folde Himmeleg n finder faa mange forunderligen dannede Sør-Lege- 

| tier i Jorden, ein hvilfe vi uden al Modfigelfe vide, af de hare hiemme i Ofte 
og Veſtindien. Paa ſamme Maade fan man ogfaa beſt begribe, hvorledes" de 
ſiore Lag Oſters ere feinne i Jorden, fom findes i mange ande, og ſornem⸗ 
meligen i Franfrige, liggende gandffe horisontale i Jorden, naar man veed, 
at diſſe Lande tilforn have ſtaaet under Band, og været Hav, og fiden ere 
fremromne af Havet, ligefom forben ev beviiſt om heele Øer, Kun den ſidſte 
og nyeſte Hypotheſe, at det er nødvendigt at froe en præadamiff Forverden, 
naar vi ville betragte de mange Forfteenelfer, Hvortil Originglerne fattes os, 

har for mig ikke det mindſte Skin af Rimelighed; og Moſis Beffrivelfe , hvor— 

ledes Gud har ſkabt Verden, ſom i Skabningens Begyndelſe var ode og tom, 
"maatte derved lide en alt for kunſtig Forklaring. Dog jeg kommer alt for langt 

Gort fra mit Maalz min Henſigt ev denne gang at giøre det oil ent Kon: 

gelige Guffab bekiendt med et i Jorden metalliſeret meget ſieldent Soe-Legeme, 

af hvilket ingen Original endnu er kommet for der menneffelige Oye, og hvilfet, 

endog ſom forvandler, maaſkee ev det eeneſte Stykke af ſin Art. 

Dit er nemlig en til tæt Kies Forvandlet Lituit, eler Bifkopſtav. 

Denne Art hører til de mange kamrede Snekker, og ſynes at være en Middel: 

Art imellem Orthoceratiterne og Ammoniterue. Thi da Lituiten beſtager af et 

slige Rør, ſem paa ben forreſte og ſmaleſte Ende endes i to, heyſt tre runde 

Omo⸗indinger, faa nærmer den lige Deel fig til Orthoceratiterne, og den inde 
rullede til Ammoniterne. 
ye Saml, WB Ffff Den 
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Den beromte Danzigſke Lærde Hr. Breyn, har givet denne Slegt det 
Navn Biſkopſtav, af den Liighed, ſom den hav med de Stave, hvilfe Biffopz | 
perne i den Romerſte Kirke pleye at bære. Den hører til de ſieldneſte Forſtee— 
nelfer, hvilke mange ftore Kabinetter endnu maae undvære, ligefom ogſaa 
mange Naturforſkere allene have havt Lehlighed til at lære at kiende den af 
Tegninger.  Ogfaa denne Merkvardighed havde vel for evig blever Fiult for. 

Menneſkets forffende Øve, derſom den ey, ligefom alle andre Forfteenelfer 
var blevet giemt for og i Jordens Sfied, paa det at den i fin Tid kunde hielpe 

til at udfylde et Hul i de naturlige SøefFabningers Hiſtorie. De hidindtil ber 

kiendte Lituiter ere alle indfluttede i en Marmor-Art og forfteenede, Moderen 
og den forfteenede Snekke felv ere for det meefte af en og den famme Materies 
fun de indvendige Kammere pleye gemeenligen at være opfyldte enten med Gibs 
eller med Spat. Saavidt jeg veed findes Lituiterne aldrig uden for deres Mos 

der, da de ere faft forvorede dermed, Man ſfierer altſaa Steenen i Tavler, 
fom maae poleres, hvis Forfteenelfen fFal fees tydeligen. J Almindelighed er 
Biſkopſtavenes lige udftrafte Deel rund og cylindriſt, men de ved den forrefte J 
Ende indrullede Omvindinger afftaae fra hverandre, og den eene rører en den 
anden, Det heele indvendige Rum er ved Skillerums-Vagge inddeelt i Kam⸗ Øg 
mere, Diſſe Sfillerums-Vægge ſlutte tet til Snekkens Rand, og udgiere 
maaſkee den fierde Part af en Cirfelbue , hvis hvelvede eller convere Deel ven⸗ 
der mod den forrefte Side, og den concave mod den nederfie eller videfte,- Mide 

igiennem alle diſſe Skillerums-Vagge indtil den yderſte indrullede Spidſe, 

gaaer et Nerveror, ſom ved Nautilerne og Orthoceratiterne, fFiont Nervero⸗ 
ret hos diſſe ſidſte ikke altid ligger i Midten, Dette ev en fort Bet af — 
de almindeligen bekiendte Lituiter. 

Gandſke anderledes forholder det ſig med det nærværende metalliſeerts 
Exemplar, fom i alle Hevedeele overmaade meget afviger fra den nyeligen bes 
ſtrevne Mt, Materien, hvortil denne ſieldne Lituit er bleven forvandlet, er 
en markaſttartig Kies, ſom er tæt og compact, af den Slags, ſom aldrig føre ;M 
vittrer, og ligeſom en Flinteſteen, giver en Mængde Gniſter. Den er uden” 
for fin Moder, faa at man iffe 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 Sarmerke, ſom ſkiller dem 
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Ammoniterne, er til ndermeere Befræftelfe og Sngl. om dens Slxgt em. 
allene lige, men endog benet tilbage i en fort keumbeyet Linie, Den forreſte 
indrullede Deel har den ſfionneſte Preportion mod den lige. 0 og tykke Ende, og 

” udgiør en vidt Cirfelbue, ſom neppe togange inddrener fig, og flutter til den 

førfte — sr da Omvindingerne tvertimod hos de ſadvanlige ſtaae fra 

hyverandre. J dens Midte er en ſtor rund Aabning, paa hvilfen man ey fan 
mærfe at noget af den inderſte Omvinding ſkulde være forkommet. Men denne 
Aabning er meget almindelig hos de forſteenede Litniter. Dog kunde det meget 

vel være mueligt, at Originalen, i det den kom i Jorden, kunde have miſtet 
den fpæde yderſte Deel af den indoundne Spidſe, hvoraf denne Aabning nod— 

| øendigen maatte komme. Imret er almindeligere ved alle diſſe Biſkopſtave, 
J end at den underſte lige Deel aldrig fudes faa fuldſtendig, at jo den kammer⸗ 
B leſe Deel, eller det Sted, hvor Dyret egentligen opholder fig, er gaaet forlo— 
i: ren. Dette har og indtruffet her; man ſeer tydeligen, at den yderſte Ende af 

den lige Deel er afbrudt lige til Sktilckums-Voeggene. —Men hvor meget eller 
boor lidet den egentligen har miſtet, fan en med Vished beſtemmes: dog ſynes 

mig rimeligt, at hverken meere eller mindre er afbrudt, end juft den Dec, 
"hvori Dyret pleyer at boe, da Sfillerums-Væggene nodvendigen maae forftærfe 
Skallen, at den en faa let fan bhrekkes, ſom paa det Sted, hvor diffe mangle. 

Exueklkens heele udvortes Overflade, er ligeſom alle Kies-Legemer, gandſke ujevn, 

hvas, ligefom en Chagrin⸗Hud fee Fig. 1. Altſaa finder man ingen Striber eller 

Folder, ſom kunne udmærfe de indvendige Kammere, og ſom gemeenligen pleye 

. at viſe fig paa Ammons⸗-⸗Hornene. Derfore troer jeg, at efterat Forvandlin— 

| gen allerede havde antaget heele Originalens Skikkelſe, endnu, formedelſt des 

underjordiſke Varme, den med Svovel eller Arſeniec, eller og med begge tillige, 

gisnnemblandede Jern-Jord, har tiltrænget og anlagt de her anfleyne Kies> 

Deele ved et ſterk Tilflydelſe deraf. Til denne Fermodning bringes jeg ved et 

Gud paa den ene Side af den indrullede Omvinding, ſem er blevet frie for 

Denne Tilfindelfe, og hvor man meget tydeligen fan fiende den naturlige Skals 

egentlige Figur, ſom tilfiendegives ved opheyede Folder paa de inderſte Skille— 

rums- Begge, Man feer tillige, hvor og hvor tyk den overflødige Kies-Mas 

terie i Anfluget hor opholdt at udbrede fig over Sneffen. Man mærfer denne 

Tilfætning over det heele Legeme, men beft indvendig, da man aldrig fan fores 

dfff 2 ſtille 
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ſtille fig Lituitens naturlige Skal at have været faa tyk og ſtark. Saa meget 

giver denne Snekkes udvendige Deel 08 at betragte, men det merFværdigfte er 

indenſor ſkinlt i Concamerationerne. Jeg var derfor betænkte paa, uagtet dens 

Haardhed, at lade den giennemſfiere Midten, . Dette lykkedes mig ogſaa 

efter Onſke, og nu faae jeg førft det ſieldne af denne heelt igiennem metalli⸗ 

ſerede Snekke. Her aebner en behagelig Proſpekt fig for Hyet. De aabne⸗ 
de og tildeels med hvidt Spat opſhldte Kammere; de dobbelte og bølgedannede 
Skillerums Vagge, af hvilfe til begge Cider gaae fore Kanaler, fom 1 deres 

forreſte Ende deele fig i mange Greene; den fine Nervegang, ſom paa én gand— 
ſke ualmindelig Maade flutter til Skallens Ryg, uden at have noget Sam⸗ 
find med Kammerne; alt dette hos denne Suekke-Art er aldeles uſcedvanligt, 
nyt og fieldent, og giver paa nye Natur-Elſkeren Aarſag til Beundring. Jeg 
har allerede fagt at de i Marmor indfluttede Biſkopſtave, ſom alle ere forſtee⸗ 
nede, alletider havde Skillerums-Vaggene convere mod den overſte, og concave 
mod den nederfte Ende, og dertil gandfFe glatte; ſamt at Nervegangen har 
juſt fit Sæde i Midten, tvertigiennem Sfillerums - Væggene, ligeſom det i 
denne Fald forholder fig med Nautilerne. Men med vores Biſkopſtav forhol⸗ 
der det fig gandffe anderledes. Skillerums Vaggene ere her aldeles, fom man 
ogſaa finder dem hos Ammons⸗Hornene, nemlig bønede ind og udad, eller Bel⸗ 
gedannede, Kammerne ere her for den ftørfte Deel gabne, kun i den indrule 

lede Deel ere de opfyldte med Kies. Wed de aabnede Kammere bliver man 
overbeviiſt, at heele Snekken baade ud- og indvendig ev blevet marcafitsartet, og 
aldeles igiennemtrænget af Kies; men ikke noget anflonet af Kies, ſaaledes ſom — 

mange Ammoniter og andre Muſkel-Arter pleye dermed at være overdragne, 
Det er merkverdigt at man, blant alle af Jorden opgravede Conchylier, allertieſt 

finder Ammoniterne metalliſerede, og fun meget ſielden andre Arter. Og da 
Man endnu iffe fan anføre nogen anden til Kies forvandlet Lituit, bliver dette 

Stykkes Sieldenhed derved end meere opheyet. Som noget beſynderligt maae 
endnu anmerkes, at de flammede eller belgedannede Skillerums⸗Vagge i vor 

Biſkopſtav ere dobbelte, Man feer paa hver Vags øverfte polerede Kant, at 
en fore Streg i Midten deeler den i to Deele, faa at man med en Pennekniv 

kan ſtikke dybt ned derimellem, — Den Gal. Hofraad Walch beffriver i as 
surforfferens førfte Stykke, p. 159. en i oelandſk Marmor ſorſteenet uſcedvan⸗ 
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|. 
| 

| 
| 
| 

— — — 

Fess EEN 

J 

| 
| 

om hvorledes Soe⸗Legemer ere komne i Jorden. 589 

lig Lituit, og regnes det blant dens ſtorſte Sieldenheder, at Skillerums-⸗Vog—⸗ 
gene vare dobbelte, hvilken Omftændighed end da aldrig var blevet beopagtet 
hos Lituiterne, men vel undertiden hos Orthoceratiterne. Jeg fan endnu ikke 
forlade vor Lituits Skillerums-Veegge, førend jeg har føgt nenere at udforſke 
og beffrive dem i deres naturlige Tilſtand. Man maar iffe foreftille fig diſſe 
afmaalte Afdeelinger, fordi jeg Falder dem Skillerums-⸗Vogge, ſom en enten 
hvelvet eller bolgedannet Veg, ſom deeler et viſt hunlt Rum i flere ſmaa, faa: 
ledes ſom diſſe Bægge ere beffafne hos de andre forſteenede Lituiter, Belemni— 

fer, Orthoceratiter og Nautiliter. Her udgiore Skillerums-⸗Vaeggene meget 
ulige kunſtigere Hvelvinger, ſom ere opfyldte af idel hule Kanaler, ſom begynde 
fra Hvelvingens Middelpunkt, og ligefom en Træfinmme fordeele fig i mange 

Redder, og derpaa faft og tæt flutte til Snekkens yderfte runde Væg. Dog 
flutte diſſe, Soeforaller lignende Greene ey allene til Snekkerorets Væg, men 
ogſaa vexelviis til de foran og bagved dem ſtagende Sfillerums-Vægge, faa at 
diſſe, tilligemed Rødderne, elfer de koraldannede Kanale fra den førfte til den 
ſidſte Væg, udgiere fun eet eenefte Legeme, ſom forbinde Snekkens Hør med. 

Deres Hvelvinger eller Skillerums-Vogge med hinanden, og beſkytter dem for 
Forſtyrrelſe. Alle Kanalerne ere lufte, og paa ingen af dem feer man noget 
Tegn til nogen Udgang celler Aabning. Denne forunderlige Forbindelſe mellem 
Hvelvingerne indbyrdes, og det udvortes Snekkerer, fan nogenlunde, fFiønt 

meget ufuldfommen, fees ved Fig. 2% a. b. c, Saadanne Cfillernms-Vægge 
have tildeels ogſaa Ammoniterne; men de ere ingenſteds efter deres Vardig— 

hed af Lithologerne anførte eller b-førcvne. Alle concamererede Snekker have . 
en Nervegang, ſom fra Snekkens yderſte Spidfe ſtreekker fig lige til dens nes 

derſte Underdeel. Men Biliggenh:den af denne Rervegang er en eens hos 

"alle Arter; endog hos cen Slægt er den allerede meget forſkiellig. For Exem⸗ 

pel: De flefte Orthoceratiter have denne Mervegang i Midten, dog ere der 
Nr ogſaa mange, ſom have den imellem Midten og Snekkens yderfte Væg, og hos 

endnu andre ligger den langs ad Snekkens Bøg, Hos nogle er den meget fmal, 

men hos andre overordentligen viid. De ſadvanlige og forſteenede Lituiter, 

have den, ligeſom Nautilerne, juſt lige i Midten. Det faa kaldede Poſthorn, 

eller Nautilus ſpirula Linnæi, har fine Nerverer ved den indvendige fors 
tere Sine, ele hoilken Omvindingerne ere inddreyede. Paa ſamme Sted 

Ffff3 findes 
je: 



s90 S. Anmarkninger over de forſkiellige Meeninger, 

findes den hos alle Ammoniter. Som en ſtor Sieldenhed er forſt for fort Tid 
ſtden blevet-opdaget, at der gives Ammoniter, hvis Nerveror ligger paa Ryg: 

gen af Snekkeſkallen, og denne Beſfeffenhed har ogfaa vor BiFopftav. Imel— 
[em den udvortes Skals Væg og de fan kaldede Skillerums Vægge, ligger dette 
Ror indſluttet; og man behover gode ovede Øyne til i Forſtningen at opføge 
det, Den indvendige Viide er ved Den nederſte ey førre, end at en tynd flin 
Traad fan netop fane Rum deri. Ved Fig. 2. d. e. cer man dens Belig— 
genhed og hvorfedes den i Slibningen er bleven aabnet, Saga meget ufædvans - 
ligt har Denne Snekke forud, fremfor de forhen bekſendte. Af de aabne Kam— 

tere cre to ovfyldte med Spat. Man holder for, at oplefte animaliffe Deele 
gemeenligen forvandles dertil, | Denne Snekkes Beboer har upastvivleligen 
maattet finde fin Grav paa det Sted, Hvor hans Huus [Fulde metalliſeres, og 
altfaa felv give Materie til denne Spat⸗Forvandling. Hvad jeg forhen har 
fagt om Suekkens yderſte Overdrag, at det nemlig iffe er faa glat og jævnt, 
ſom paa mange til Kies blevne eller med Kies anfleyne Ammoniter; men ev 

ſmaakornet, ligeſom en Chagrin-Hud, ſom de bekiendte Svovelkies— Kugler 
pleye at væres det ſamme gielder egfaa om. de intvendige aabnede Kammere. 

Alle Bæggene og de ſom Røddersdannede eller Koraltræer lignende Kanalror, 
ere overdragne med en fin — Skotpe. Men her have alle diſſe Deele 

ikke faaet et nyt Anfiug eller Tilfætning, men ere neyagtigen udtrykte i deres 

Figur, ligeſom den ſpede Original har efterlade Judtrykket Jorden. Farven 

er redagtig og ligner aldeles den yderſte Hud af nylig ſtebt Kobber eller Meſ— 
ſing; uden paa er denne Farve noget mørkere, Efterat denne metalliſerede 

Snekke var bleven igiennemfFaaret lige i Midten, faa blev den ſlebet glat og. —— 

poleret, hvorved begge Halvdeelene have fadet en Glands ſom et Speyl; og 

hev har Metallet en bruunguul Farve, 
Nu flod endnu tilbage at novngive det Sted, hoor denne mærfoærbdige 

Levniug fra Syndfloden har lagt i Jorden og bleven forvandlet; men jeg maae 
tilftane, at jeg ikke ev i Stand til at kunne fige det med Vished, da jeg har 
tilfiobt mig dette Stykke af-en flor Naturalie-Samling, ſom blev adføredt, 

Men naar jeg fammenligner den med andre metalliſerede Conchylier, fornemmes 

igen med Ammoniterne, thi dette er Dog den nermeſte Slægt, hvortil vores 

Lituit fan henføres (og dette falder mig iffe vanſkeligt, da jeg i min Naturalie⸗ 
Samling 

* 
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Samnling ener Cremplarer fra alle bekiendte Steder, hvor man finder metallifes 
rede Ammons Horn) faa fan jeg med megen Rimelighed formode, at vor Bis 

fEopftav er kommet fra Øen Shepen i Engelland. Denne Øe er meget vigtig 
- for Maturhiftorien: Om Sommeren drager den mange Botanik Elſkere over til 

fig, forinedelft de mange merkverdige Havplanter, fom da blomſtre der. Man 

gior paa denne Øe Jern-Vitriol og Svovel, altſaa er det intet Under, af blant 
De mange Forſteenelſer ogſaa opgraves meget ſmukke metalliferede Ammoniter og 

til Kies blevne Fiſſte. Diſſe Ammoniter have i Henſigt til Muterien al muelig 
Liighed med vor Biſk opſtav, ſaa at der er meget mueligt, at den fan være kom⸗ 
met fra bemeldte Øe. 

Da jeg tilforn haver fagt, at man endnu ikke har fundet nogen Original 
til Lituiterne, faa mage jeg nu forflare dette mit Udtryk, paa det at det ey 

fulde ſynes, fom om jeg ikke havde vidft det, eller ogſaa felv fagde mig imod. 
Hr. Dr. Bianchi har i Anhanget til fit befiendte Berk de conchis minus 
notis, Tab. I. fig. x. 0. fadet afbilde en meget liden mangekammered Snek— 
fe, ſom har megen Liighed med Lituiternes Sigur fom bliver allene funden af 
Soeſandet ved Livorno, da den paa den eene Ende er ae lige udſtrakt, og 
paa den forreſte Deel et par gange indrullet i ſig ſelb. Jeg har i en Afhand— 
ling om microfcopiffe Conchylier af det røde Havs Sand, beſkrevet en juft liges 
ſaadan Lituitdonned Snekke, og tillige ladet den afbilde, Den findes i Nye 

je Samling af det Kongel. Danſke Videnfrabers Selſkabs Skrifter, førfte Deel 
— P. 365. fig. 4. og i den følgende Afhandling om ſamme Materie, p. 373. 
edo res lit, f. 7. en hidindtil ubekiendt Art med Kammere, ſom er gandſke 

lige og ved Spidſen indrullet Jeg vil her ikke opholde mig med at underſege, 

hyxorvidt diffe tre anførte Arter kunne henregnes til Litnit«Slægten, men jeg vil 
| allen s2 erindre felgende: Om endog diſſe ſmaae Snekker gandſke og aldeles lig» 

nede De almindelige til Steen forvandlede Lituiter, vilde dog vel ingen derfor 
"paaftaae, at man ffulde antage dem ſom Originaler for den beſkrevne ſtore 
rt? Thi diſſe fmaae Exemplarer blive altid de ſamme, uden nogentid at — 
ſtorre. Man finder dem endog forſteenede i denne mifroffopiffe Sterrelfe, 

ſaadanne ere beſfrevne af den beremte Naturforffer, Hr. Klein, i det — 
ſke naturforſkende Selffabs Skrifter, men Originalen, fom jeg har fundet der⸗ 

til, var ham uübekiendt. Jeg forvarer et par ſaadanne Stene, med Intrykke 

af 
X 
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af facdanne ſmaa Lituiter min Samling, De ere opgravede åg: Jorden i 
Egnen ved Danzig, og deraf fees, at de aldrig findes ſtorre. Man har end 

vider e blant de naturlige Conchylier er Slags Ammons Horn, fom allerede er 

af en gandſke artig Sterrelſe, nemlig Nautilus ſpirula Linnæi, eller" 
Poſthornet bes Rumph, "Tab. XX. Fig) I. Da de forrefte Omvindin⸗ 
ger paa denne Snekke iffe berøre hinanden, ſom paa de almindelige Lituiter, 
og da Den forſte Omvinding afftaaer temmeligen fra de eyrige; har den Sal. 

Hofraad Walch og Hr. Paſtor Sohröter i deres Skrifter udgivet den for 
Originalen af Biſkopſtaven, ja den førfte har endog pzaftaaet at være dens Op: i 

finder. Det fan vel ikke nægtes, at jo denne mangsEsmrede Sukke har mes | 
get af Lituiternes Skikkelſe, men det væfeutligfte fattes den dog. Den neder— J 

ſte Deel af Suckken, ſom hos Lituiterne er gandffe lige, ev hev büedannet. 
Vilde man end antage, at denne Snekke endnu aldrig ev kommet ——— 

iMennefets Hoer ender, og den nederſte manglende Deel, hoori Dyret boer, 
— kunde have været lige; fan kan derpaa fvares, åt nysomtalte buedan—⸗ 

nede Figur, om der endog kom nok faa meget til den, desuagtet vilde udgieare 

et — af en Cirkelbue, og at aftfaa en lige Underdeel aldrig kunde have NR 
Sted. Fremdeles ligger denne Snekkes Nerveror tæt paa den indvendige Si: 

des — ſom hos de fleſte Ammoniter, da den tvertimod hes de ſedvanlige 

Litniter ligger lige uvi Midten. Efter min Indſigt bliver altſaa denne nette 
Snekke fnarere et Ammons-Horn, end en Original til Lituiten, cudffiønt Den 

har meget af den ſidſtes Skikkelſe paa fig, hvilket fan have bragt bemeldte ftore 

Lithologer paa denne Mening. Men efter denne ———— — Lituiter⸗ RER 
ne endnu foruden nogen bekiendt Original. Aa: — 

* Gr 



Til Pifoniæ buxifoliæ Beſkrivelſe, ſom Side 537. endes, 

folger folgende Oplysning, ſom et nyelig med Skibet 

Tranqvebar fra Oſtindien af Hr. Dr. könig mig fil 

— ſendt Exemplar, har forſtaffet. 

Syre Plante ev af Hunkionnet, forffiellig fra de andre ſom tilforn mig og 

andre Botanicis vor rilfendt, Dens Kalk og Blomſter-Krands var af 

Skikkelſe og Juddeeling ſem Hannernes, men Stevftenglerne feylede aldeles, 

1 hvis Sted midt paa Skiven ſtager en rung eegagtig Frugt Knub, fra hrilfen 

udgaaer et féert, ſtivt og 3-kantet Kor, ſom even til endes udi 3 Soidſer, 

hvoraf den eene er afflebet paa ſtraae nedad, Frugt fandtes ikke; men af Hr, 

Dr. König vår anteanet, at ſamme var et Bær, at Planten hørte ti! Diæ- 

cia, og der fædvanfigfte Antal af Støvftengler vere 5. De 2 Arter ſom 

Ridderen de Linnée har fort til Pifonia, i Spec Pl. edit. 1763, 
— fave begge efter Plumiers eg van Rheedes Figurer en Kalk foruden Biom: 

ſer⸗Krandſen; og der ſidſte Art P. mitis meget flærfere og længere Torne 

end den ferſte, hvorfore Auther og i det byere Udgave af Syſtem. Plant. 

| 1767. har anfert Jacqvins Piſonia mitis i Steden for den malabariſke, 

fom er eu gandſke forſfiellig Plante. Da P. buxifoliæ Etøvfteugl.r ſtage 

baa Skiven ſaavelſoin Plumiers Pifoniæ efter Adanfon , og det huarde 

Legeme i Hanblomſternes Middelpunkt fan anſees for et ufuldkommen Ger- 

men , fan den føres til Polyqgamien, eg ſtiller fig ikke fan meget fra Pifo- 

niæ Slæat, at ct nyt for dens Skyld allene behøver at indferes, jeg vil derfor 

iffun tilfeye til min forrige Dolysninq den botaniſte Beſkrivelſe over Huublom⸗ 

ſterne, ſom ſiden under Bogſtavet £ paa Kobbertavlen NO. IV. fig. I ere 

tilſatte. 

NÅ 

Fæmina ye Saml. II. B. du. Been 



594. K. Beſtrivelſe over nogle Planter fra de malabariffe Kyſter. 

Fæmina Pifoniæ buxifoliæ. urter ene RR 

Calyæx Perianthium ut in mare, 

Corolla ut in. mare, Va 

Stamina O. | 
Piftilium Germen oblongo-ovatum ;, pilis erectis, rigidis, 

candicantibus hirtum. Sey lus craſſus, ſtrictus, tri- 
queter, longitudine corollæ, Stigma tricuſpidatum; 
cuſpidum una oblique truncata. 

Rænigium Pericarpium bacca juxta Kænig. 
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paa 

— Moaane⸗ Formorkelſen den 10 September 1733; 

ved me 

| RAE Thomas Bugge. 

6 den Tid, da det kongelige — fra Beghndelſen af 1777 har 
J værer. mig anfortroet, ere indtrufne adſkillige Maane-Formorkelſer, og 

iblant dem tvende meget merkelige og totale. Det indtrufne dunkle Væir og 

miorke Himmel h har ikke villet tillade mig at obſervere flere end en af dem, uem⸗ 

' lig den fom indtraf den 10 September 1783, 

Fornd maae jeg bemærfe, at Tiden er beſtemt efter Tranfit Inſtrumeut 

og den ob erøgerte fande Middag den 10 og Iite September, og at Formerfel« 

ſen ev obferveret med en 4 Fods akromatiſk Kikkert. Større Kikkerter ere til - 

diſſe Obſervationer ei fag tienlige, efterdi den halve Skygge eller Pruumbra 

ved dem ville endnu blive meer mærfelig 3 ; og altſag giore Pletternes Indgang 

i Den fande Skygge endnu meer tvivlſom. 

Drive⸗Skyer forhindrede at beſtemme Formorkelſens egentlige Begyu⸗ 

delſe. KL. 10. 38.6” var den med Vished begyndtz og formodentligen ér 

Dette Tids punkt 2 Minuter ſildigere end det burde, faa at den rette Begyndelſe 

er indtruffet Kl. 10b. 367,6", hvilfet jeg flutter af Skyggens Fremgang i fige 

did i i ben Kant af Maanen, 

Gggg 2 Koper⸗ 
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Kopernieus var gandffe inde i Skyggen Kl. 10,487. 1073 hoillet dog 
ſormedelſt Drive-Skyer er noget toivlſomt. 

Bulialdus var formorket KI. 10. 58". 34". Plato begyndte at gage 
ind i Skyggen Kl. 10. 59.257. Den var gandfFe gaaet ind Kl. 11. 0". 34“. 

Manilius og Tydjo begynde at forworkes KI, 117. 57. 27" 5 og de mare 

gandffe formørfede Kl. 12. 7'. 12“. Menelaus begyndte at komme ind i 

Efnagen Kl. 11.9", 16” 5 og var gandffe formorket Kl. 11. 107,47, Plinius 
begyndte at fotmerkes Kl. 11. 12..38“, og var gandſke formerket Kl. 17. 13'. 37", 

Den veſtlige Strandbred af det kriſiſfe Hav (Mare Crifium) eller den Kant, 
ſom er lengſt fra Maanens Rand, begyndte at berøres af Skyggen KI. 117. 247.23" 

og den var gandffe i Skyggen KL. 11. 257,0". Den eſtre Kant af ſamme Hav, 
hvilfen er uærmeft ved Maanens Rand, begyndte at formorkes Kl. 117, 29", 147"; 
og den var gandffe formorket Kl. 11, 30'.57, Endeligen gif den hecle Mqane 

aldeles ind i Skyggen og den totale Formorkelſe begyndtes Kl. 11. 357. 22", 
Atter kom der nogle fortredelige Skyer fom hindrede, at man ei med fuld Vis— 
hed kunde beſtemme den totale Formorkelſes Begyndelſe; da det blev klarere - 

Kl. I1. 377.00", kunde man med Vished fre, at den totale Formerkelſe allerede 

var begyndt. Den totale Formorkelſe endtes og Maanen begyndte at træde 
frem af Skyggen Kl. 13. 15', 23"5 og KI. 13. 15'. 58", havde Maanens 

Kant med fuld Vished faaet noger Lys, ” Grimaldus kom ud af Skyggen 

K1. 13.177,53"; Ariſtarchus Kl. 13. 24.. 1375 Copernicué KI. 13. 347,47; 
Plato KI. 13. 38'.10”3- Tycho beghndte at komme frem KI. 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 Kl. 13. 49'. 18“. — 

Menelaus begyndte fin Udgang Kl. 13.51',12"5 og den var gandffe frem⸗ 

kommet Kl. 13. 51. 52“. Plinius gif ud Kl. 13. 567,10”, Den øftlige Kyſt 
af det kriſiſfe Hav begyndte at komme frem Kl. 14.107,41” 5 og den var gand⸗ 
ſke fremkemmet Kl. 14.117,19". Tilſidſt ſyntes Skyggen at forlade Maanen 

El. 14.14.49". Den falffe Skygge eller halv Skyggen begyndte at gage ud: 

Kl. 14. 457. 44", Haloſkyggen havde gandffe forladt Maanen, den havde 
— faaet fit fulde Lys og Formorkelſen var aldeles til Ende Kl. 14.167,26", 

J øvrigt havde Maanen under den totale Formorkelſe det fædvanlige * 

— 
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Setin, hvilket formodentligen kommer af Soelſtraalernes Brekning igiennem 
Jordklodens Dunfifrede. Jeg ſoreſtiller mig at de oploſes i Newtons Farve: 

billede eller Regnbue⸗Farver, og at af diffe allene det røde Straalebrudt kom— 
mer til at nage Maanens Legeme; fordi de røde Straaler have den fterfte Res 
franzibilitet eller Brekke Lighed. 

Den Deel af Maanen, over. hvilken Arelen eller Middelpunktet af den 
ſande Skygge gif, var aldeles merk, og det var. ikkun Udkanterne, fort havde 
ommeldte røde Sfiær, 

Hr. Abraham Pihl, Canbidat i i — og tillige meget vel | øvet. 
i Aſtronomien, har obferveret Denne Sormerfelfe med en 4 008 akromatiſk 
| Atter: og han har befundet: ” 

Indgange. 
Platos Indgang i Sfyggen TE T1t, 0, 0" 
Manilius og tych * i bære fig 
Menelaus 10. 52 
Plinius PRS 1514 35 
Den veftre Kant af det aiſſte Hav 11. 24. 19 

Den eſtre Kant af ſamme 11. 29. 36 
pe Begyndelſen n af den totale Formorkelſe 11.35. 52 

| — Udgange. 

; — Udgang ng 5 13. 38. 50 
Manilius — g . 13. 48. 27 
Slendans — 13. 51. 12 

SN 12 5 . 13. 55: 30 
Aſtlige Kant af det kriſiſke Har 13. 10. 41 

Formerkelſens Slutning 14. 16. 30 

Dif. Hr. Pihls Obſervationer ſtemme meget vel overeens med mine forhen 
| anførte, og de befræfte hinanden indbyrdes, 

— Foruden at man ved Maane-Formerkelſers Obſervation fan rette og for» 

bedre Maane⸗ og Soel⸗Tavlerne, fag tiene de og til at. beſtemme Stadernes 

Gg989 3 Længde, 
v 
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Lengde. Dog udfordres hertil, at man fear have flere Maaue⸗Platters Im⸗ 
merfionee og. Emerſtoner obferverte paa begge Stæder, ; Bed at tage Middel: 
Tallet imellem de ſaaledes fundene Beſtemmelſer, undgaaer man den Indflydel⸗ 
fe, ſom Oieſynets Forfficl og Kikkerternes Virkning ville Gave paa Lengden. 
Dog maae jeg herved gisre en Bemarkning, ſom jeg ikke finder at nogen for— 
hen far giort. Nemlig i Midten af Maanen projeceres halv Skyggen neſten 
paa ct Plans ved Udkanterne projeceres den paa en fphærifÉ og meere rundet 

Overflade, og altſaa vil dens ſynlige Brede blive ſtorre. "Pletterne ved Maa⸗ 
nens Udkanter vil da blive længere i halv Skyggen, og det bliver faa meget. mcer 

vanſkeligt at beſtemme ſaavel deres Indgang ſom Udgang af den ſande Skygge. J 
De i Midten af Maanen værende Pletters Formorkelſe fan beſtemmes til en 2 
Vished af 10 å 20" Sefunder, og altſaa med ſamme Neiagtighed ſom Jupis 
ters Drabanterne. Men paa Formørfelfen af. Pfetterne i Maanens Udfanter 
et man uvig. fra 302 til 60 Sekunder, og de bør ei bruges uden i lede af 
Nodvendighed. 

Hr. König , Aftronom i Monheim, har meddeelt mig fin Obſerva⸗ 
tion paa denne Formerkelſe. Maanens Fremkomſt af Skyggen eller Enden 
af den totale Formorkelſe indtraf i Manheim Kl. 13. 0". 18"; Formerkelſens 

Slutning eller Skyggens Udgang af Maanen Kl. 74. 07,177) Naar dife 
Momenter fammenlignes med mine. modegtenee; Momenter, findes Mans 

heim Veſten for Kiebenhavn . . . of, 57. 4073 og of, 167277, Mid⸗ 
deltallet giver of, 1673", Andre aftronomiffe Obſervationer give 5,6", 
imellem Kiebenhavns og Manheims Obſervatorier. | 

Gr: Weſſel, fom med faa megen Berommelſe bar arbeidet ved de 
geographiſke hos og, og nu efter Salſfkabets Tilladelſe forretter 
de trigonometriſke og aſtronomiſke Obſervationer til et geographiſt Cartes Fors 
færdigelfe over Hertugdemmet Oldenburg, har fendt mig fine Obfervationer - 

"Paa denne Formorkelſe. Driv-Skher og mørk Himmel har forhindret ham. 

fra at faae en fuldftændig Obſervation. Menelaus fande hau at begnnde 
fin Judgang i Skyggen Kl. 10. 57, 227, Den eſtre Kant af det ride 
Havd fandt han at være kommet a aldelcs ud af Skyggen Kl. 14. 75% 197 

| * 
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— Efter den forſte Obſervation, ſammenlignet med min modfvarende , bliver 
" Længde ForFiellen imellem Kiobenhavn og Oldeuburg — 0.177,54"; og efter 

den ſidſte — 0% 17". 455 og ved et Middeltal bliver Oldenburg Veſten 

for Kiobenhavn of, 17" "DEDE 

Hr. Capirain Rick og ——— Wiibe , bvilfe med megen Fliid 

og Møiagtighed have opganet den heele Grændfe fra Fridrikshald til Roraas 

og Trondhiem ved trigonometriſke og aſtronomiſke Obſervationer, have -ind- 

fundet fig i Trondhiem for at obſervere de tvende totale Maane-Formotkelſer 
i Marts og September indeværende Aarz men tyk Himmel har forhindret 
—— at fage nogen af diſſe Obfervationer s hyvilket er faa meget meer bes 

klageligt, ſom man ikke veed Længden af Trondhiem eller noget andet Punkt 

af Norges veſtlige Kyſt med nogen taalelig Noiegtighed; og det var heielis 
gen at enffe, at nogen duelig Mand, forſynet med fornøden Kundſkab, Virk—⸗ 

ſomhed og Inſtrumenter, maatte blive boefat paa et Sted Vefter paa Norge 

i Chriftianfands Stift, da man funde forvente, at denne for Handlen og Søes 

ga vigtige —— Pike blive — med aſtronomiſt Noiagtighed. 

Nogle 
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Nogle nye måles SR 

Ty PaeR pi Perſeus, 0 og rT i Skytten , fam B i 

Steenbukken 

ved 

Thomas Bugge. 

ørend jeg har den Fre at —— Sælffabet nogle fan nye Opdag: ſſer, 
hvilke jeg hav giort ved adſkillige Fixſtierner, mage jeg forud forflare, 

hvorledes man med mathematiſf Vished beſtemmer Fixſtiernernes Mulige 
Scorrelſer. 

Det er en Fordom, ſom neſten alle optiſke og —— Skeribentere 
have udbredet, at Fixſtiernerne ſeete igiennem Kikkerter blive til geometriſke 

Punkter, og at de pan ingen Maade lade ſig ſorſterre. Hvoraf da ſkulde 3 
følge, at alle Fixſtierner igiennem Kikkerter ſkulde ſynes lige ſtore, on deres 

Inddeelinger udi Stierner af ferſte, anden, tredie, fierde, femte og fictte 

Sterrelſe, næften aldeles falde bort , naar der handles om Syn igiennem Kik— 
forter, Men naar max bruger afromatiffe Kikkerter af fire Fods Længde og j 
derover, faa forholder fig Sagen gandſke anderledes, og der er en veſentlig 

Forſbiel imellem den ſynlige Sterrelſe, Klarheden og Glandſen, af Firftiernerne 
af I, 2, 3,4, 5 og Ote Orden, 

Saa vidt mig er bekiende, har man til Inddeelingen af Stietnerne til 
diſſe Storrelſer og — betient fis af det blotte Hieſyn uden Kikkert, og 

man 



| 
| 
| 

É 

| | 
i 

B. Nogle nye Opdagelfer ved Fixſtierner. 601 

"man finder meget ofre, at en Aſtronom henfører ſamme Stierne til en Orden, 
og en anden til en anden Orden. For i den Gag at naae mathematiſtk Vis— 

— kan man men age Fixſtiernen med det horisontale Traad i den 6 Fods 

achromatiſke K kert paa mural Quadranten. Denne Traad er af fiint trukket 
[rer og ed. en Forſtorring af 86 gange, underfpænder den en Vinkel paa 
Himlen af Bender, En Fixſtierne af førfte Sterrelfe overfFiæres af Traa⸗ 
den og man feer 3 Deel af den over Traaden, og > Deel under den. En 

Firſtierne af anden Storrelſe overfFiæres af Traaden og man feer 2 Deel af den 
over og ligeſaa meget under Traaden. En Fixſtierne af tredie Storrelſe overs 
(fiæres endnu af Traaden, og man feer et fünt Glimt af Lys over og under 

| Traaden. Stierner af fjerde Størrelfe ere. net op af -famme ſynlige Ster— 
relſe fom Traaden, og de bedokkes nøiagtigen af den. — Stierner af femte og 
— Størrelfe fan paa Denne Maade ei længere udmaales, men maae anfæts 

tes efter Diefynet ; hvilfet nu er veiledet ved faa mange foregagende og grads 
| ls afragende Beſtemmelſer. Jeg har anfeet det fornedent, at forflare denne 
Udmaalings⸗ Methode for at erholde defto ftørre Troeverdigheo, og for at overs 

beviſe andre, at det ikke er efter en Slutning, og vilkorlig Gietning, men 

med mathematiſk Praciſion, at jeg har udfundet adſkillige ſer mærfelige For: 

guøriuder ved Firſtiernernes Storrelſe. 

"Hans Excellence Hr. Geheimeraad og Statsfefretaire Guldberg bes 
dhagede i Sommer at underrette mig om, at man ved Algol havde obſerveret 

nogen markelig Forandring, dog uden at det offentlige beſtemte, hvorudi Sa— 

gen egentligen beſtod. Efter at jeg flere Dage i Rad noie havde betragtet 

"Algol eller Ø i Perſeus, fom er af tredie Storrelſe, fandt jeg, at den regel- 

mæffigen tager af og tif i fir Lys, og bliver fom en Stierne af femte Sterrel⸗ 

"øge Dens mindſte Lys eller phaſis minima er obſerveret. 

Anlius, d 3.0 
FED Se Ik 23 — 9. 15 

Aunguſt —— 
0 

Nye Saml, IL B. 5666b September 
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September 6 . 15". 0! . i 
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Af diſſe og mange fleere Obſervationer, ſom anſees for unødvendige at an⸗ 

fere, ſluttes, at Algols mindſte phaſis indtr ef er — 2 —— Timer 
7 Minuter. 

Aarſagen til dette markelige Ølettomene funde man J——— troe at 
være en omfring Algol ſom en Soel betragtet gaaende Planet, hvilken, naar 
Den traf ind i Linien imellem Firftiornen og Jorden, da ville bedcekke en Del 

deraf, og foraarfage, at den faae mindre ud. Men, da Algols periodiſke 
Afvexling gaaer fra den tredie til den femte Storrelſe, paa hvilfen der er en 

ſaa gandffe mærkelig Forſkiel, at dens ſynlige Storrelſe tager af i Forhold - J 
af omtrent 3 til 1, faa ſkulde Storrelſen af denne til Alg ols Syſt me ben⸗ 

me Pant være omtrent 3 af dens Soels Sterrelſe; og iMaffe og fubife 
Indhold S afdens Soels Mafia. Dette ſtrider imod den almindelige At⸗ 
ed — og Natur, efter hvilke enhver Soels Maſſe maae være ben: 
delig flørre end, Summen af alle dens Planeters Maſſer. Det Arider imod 

Analogieni vor Soels Syſteme, hvor Soelens Maſſe og Størrelfe 600 sange 
"boer gaa er Siørrelfen af alle Planeterne. tilfam men tagne, 

Man kunde dernæft holde for, at denne Aftagelſe og Tiltagelſe — 

kemme af Pletter paa Algols Overflade. Men det ſynes og at ſtride imod 
Analogie, at faa flore Parter af en Soel ſkulde ſkiules af fan ſtore Platter, 
og endnu meere beſynder ligt var det, at foranderlige Pletter kunde have en 

faa vregelmæffig og periodifF Orden af 2 Dage 21 Timer og 7 Minuter. 

Der ſynes altfaa intet andet at være tilbage end at antage en af Ses 

Maupertuis forft fremſat Hypotheſe. At nogle Firſtierner ere flade og fam: 

mentrykte Kugler, Naar da Algol ved fin Omdreining om fin Axel vender 
SE DD oe mere BE 

N 
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den * Side imod Jorden, har den ſin mindfte phafis , og naar ten 
vender den rundere Site imod 06, fan far den fin førfte phafis, og dette 
Phonomenon fader fig. forklare af Algols Omdreining om fin Axel udi 2 Dage 
213 Timer 7 Minuter. 

| 

End videre har jeg — og 7 i Skytten bemarket, at o, ſom i For 
'teghelferne over Fix ſtiernerne anføres for en Stierne af tredie Storrelſe i Ju— 
Tii, Auguſt og September Maaneder, har iffun været en Stierne af femte 
Sierrelſe, og af 7, ſom aufores for en Stierne af fierde Storrelſe, har været 

efter foranførte Udmaalings Methode en Stierne af anden Storrelſe. Om 

diſſe Forandringer ere periodiffe, men af et længere og ftørre Tidsrum, fan 

jeg ikke med Vie hed ſige, forend diſſe Stierner fremkomme fra deres Konjunk— 

— med Solen, hvor de nu ere. Men fan ſnart de fremkomme af Soel⸗ 

flenaferne ſkal jeg ikbe efterlade nærmere at underſoge venne S Sag. 

| Endeligen har jeg ved Ø i Steenbukken i Aarene 1781 og 1782 obſerve⸗ 

ret en liden teleſkopiſt Fixſlierne, ſom fom i Meridianen 145“ for Hoved— 

ſtiernen, og denue liden Stierne har i Dette Cfteraar værer aldeles — og 

ei været tat ſee. 

LL JR 5 SA J 5 Å 
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Negt 

A. 
Abildgaard, (P. C.) om Quarts/ og Vi— 

triol: Syre 312 følg. 
Accoucheurer, — Franſtke 

118. Danſte 123, 128: 134 136. 
Adogit, ct Folk, pan Øen Schanzia 14. 
Uforivningssmaade, Solv⸗Proves, den 

forholdsmeſſige og beſtemte, derpaa berser 
Probeerkunſtens Sikkerhed 173. 

Afſlibning, Conchyliernes 226. Foran 
dringer deri 238. 

Agnodice, forklæder ſig ſom Mandfolk, for 
at lære og øve Læge og Jordemoder⸗Koͤn— 
ſten 114. 

Ager og Eng, i Sielland og Møen, hvor 
mange Tonder de Far udgøre 399: i 
hvert Amt fjær 4c0. , 

Agerdyr kerſtanden, er iffe født til Lives 
genffab 435: 

Albumazar ſeet ennye Stierne, idet ode 
Aarhundrede 216. 

Alderdommens Levninger, fundne i E— 
ger Praſtegield 580. 
— — hvor findes i Mængde 

— Øer, hvoraf navpngivneza46. 
Amagerland, hvor mange Fold Afgrode 

dets Kornſed aarlig afgiver 403. 
Amuleter, brugte af de romerſte Jorde—⸗ 

msdre 115. af de danſte 143. 
Andere, (P. Rofed⸗ Meening Mi: Bry⸗ 

der 443. 
Angler, paa Øen Britania 6. 
Antimonium, hvad Virkning, naar det 
blandes med Solv 17:. 
Aſte, ahvilken Sort, der er den befte til 

Capeller 168. 

| 

Auſtrogother, et Skytiſkt Folk 12. 

* 

ſter. 
Aſtronomer, de ælde og — 

har fun opdaget faa Kometer 218. 
Attelaber, uorffe, med deres Urter 59. 
Attraction, Planeternes, hvad Forandring 

den fan giore (Beregningerne om Comes 
ternes Tilbagekomſt 219. 

Axler, de mindſte Cometbaners, hvor ſtore 
224. 

B 
Balfamering, Aypternes, hvorpaa De 

grunder ſig 326 
Bartholins (Tho) Betragtninger om 
Jordemoder Bidenffaben i Dannemark | 

122, 143. 147. hav ikke felv udøvet-den 
12 

Barfelgvinder, hvor mange indkommue | 
Fødielsbufpitalet 15%. - 

Beda, hoorfor December sg Sannarii Maa⸗ 
neder af ham kaldes Julemaaneder 17. 

Ben, Oʒe Koe⸗ eller Faarcs hvorledes bør . 
behan: dles til Capeller 169 

— forenes Bagbeen, hvilfe Arbeider deraf 
Fan dreies 214 

Behemoth, pvilfet Dyr under den Fan for⸗ ål 
ſtages 521. 

Beregning, geographiſk og geometriſk, over 
Sielland og. Morns Amter 394. f. 

"Berg, (magnus) har korſtaaet den Kunft | 
at bevare Eifenbeens Arbeider hvide, og 
frie for Sprekker 316. 

Berger, (Chr. Joh.) bringer Fodſels BR 
SVidenffaben i Flor i Dannemark 128 
133: hans Difciple 134 

Bielker og Bræder, hvormange Tylter aars 
ligen fores giennem Drammens Elv 570. 

1 

— 
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egt ter, 

Billeder, iffe alle i Almindelighed vare 
Joderne forbudne 564. Romierſke Kei— 

ſeres udffaarne paa Conchylie-Gkaller 
—— — 

Billedſtotter, be allcrældfte, af hvilken 
Materie de bleve udarbeidede 201. 
Bing, (Jan.) forbedrer den Rufſiſte Tang 
13 — — 

Bigsmerkrogen, hvortil brugt i trange Fod⸗ 
fler 145. 

Blaͤtter, norſte, med deres Arter 65. 66. 
Blye, Tilſats deraf, hvad Egenfkab det 
… middesler def under Solvet fig befindende 
Kobber 156. hvilfen Beſkaffenhed det 
bor have, naar det ſtal anvendes tildette 
SBrug 168. 

Blye Grube i 
Meening mange have om den 573. 

…… Bonde, hvadvar i Oldtiden 460. 
Boryſthenes hvor Dionyfius lader denne 

Flod have ſit Udlob 16. 
Braͤhe (Tyge) hvorved han førft udmær. 

fede fig 216, var den forſie, ſom beviis 
fie, at Cometerne ikke hørte til den ſub⸗ 

lunarifte Verden 218. af hans Obſerva— 

tioner hav de le Lande betient fig til 
at forfatte Tabeller over planeterne 470. 

Brentii, (Joh) Forklaring over Behe⸗ 
moth 457. 
Brettland, hvad vore gamle nordiſte For: 

fædre derunder forftode 22. 
Britannien, Procopii Beſtrivelſe over denne 

6. og over de Folkeſlag, ſom beboede den 7. 

Brittia, hvad Procopius har forſtaaet uns 

der denne Øe 20. É 

Bruunſteenen, hvoraf beſtaaer 426. 

Zryder, deres Vilkaar efter Luvene 435 

til hvilfet Slags Bønder ſtal henføres, 

er vanffeligt at beſtemme 436. Ordets 

Wide og Oprindelfe 437. Tralle funde 

fetres dertil; men ogſaa frie Mæud 438- 

maar Frælle bleve det, ſteeg de i Bær: 
dighed 440. under dem fan ti forſtages 

Eger Praſiegield, hvad 

Nidefvenne , eller Ablskarle 441. vare 
frie Mænd 444. men ringere end Børns 
der 445. ringere end Boelaggmend 446 
kunde iffe være Værge eller Rævning 
447: kaldes Frels 452. tabe ei borgere 
lig Frihed 453. kunde forlade og ops 
fige fin Brydie 455, Lovens Ord herom 
457. var et ſtavnbunden 458. 

" Brynnich , (M, Thr.) om den barbugede 
Pampelfiſt og Skrukketrolden 319. følg. 
Beſkrivelſe over cen Mumie 326 følg. 

Brændfel, deraf har Sielland og Møen, 
faa meget fom behøves 406. 

Buchwald, GBalthaſ. Joh. be) anlege 
ger en Jordemoderſkole iKiobenhavn 123, 

— — (GEriderich) udøver Fodſels Qi 
denffaben i Aalborg 124. 

Buceinit, en enkelt, hvortil forvandlet 315. 
Bugge, (Thom.) om der nye Planet 215. 

følg. om Saturn, Jupiter, Mars og 
Venus i Aaret 1781. 365. følg. om 
Saturns, Jupiters og Martis Oppofis 
tioner med Solen ſamme Aar 461 folg. 

vin Obſervationer paa Maanens Formor⸗ 
kelſe 1783. 595 følg. um nogle nye Op⸗ 
dagelfer i Fifſtiernerne 600 følg. 

Buſtvext. en uye Slægt, hidfent fra Ma» 
lacce, Thottea grandiflora 529... ” 

Bygninger, avigvarende, for hvem allene 
nyttige 330. 

Bøder, for Hærværk paa en Brydes Lem— 
mer, hvorledes deelte 446. 

Bøgetræer, hvyor mange der 
en Tonde Land 406, 5 

Børn, hvor ſtort et Antal, derer født idet 

frie Jordemoderhuus og Fodſels Hoſpi⸗ 

taler 131. de Spades Behandling, hvovs 

ledes hos og forbedret 150. 
Boͤrnevogterens Opfindelſe forbedret 1 50. 

Fan vore paa 

BR C. 

Calcedonien, hvad Land derunder Fan for⸗ 

ſtaues 23. 



Regiſter. MR 

Callifens (H.) Befkrivn. over et Foſter med 
tyende Hoveder 94. følg. om en Cuur 
pua et blindfedt Pigebarn 106. følg: 
— nouſke, med deres Arter 60. 

Capeller, brugbare, hvorledes de maae 
forfærdiges 168. 169. 

araber, norſte, med deres Arter 64. 
Carpatbifte Bierge, hvilfe Folk der have 

boet 447. 
Caſpiſte HZav, til dets Indlob have gamle 
Sant udſtrakt de nordoſtlige Kan: 
er af vor Halvøe 15. 

Cafe, for ulptfelige Borns Freife, hvovs 
for afffaffet 127. 

Celter, et Skytiſt Folk, 12. 
Celſus har meget forbedret Fodſels Viden: 

ſtaben 120. 
Cerambyces, norſte, med deres Urter 

59. 
Chaluſus⸗Floden, hvad derunder forſtages 
* 2362. 

Chemnitz, (I, H.) om Conchyliernes Af 
flibning 362 følg. om Hippopotamus 
510 følg, 

Chryſomeler, norffe, mcd deres Arter 55 
Cicader, norſke, med deres Arter 55. 
Cicindeler, norſte, med deres Arter 67. 
Cimbrer, hvad Vei faget, efterat være 

overvundet af Romerne 11. 
Cimices, norffe, med deres Arter 69. 
Eitrongeift, paa hvad Maade bekomme 

428. 
Coccrineller, norffe, med deres Arter 53. 
Condylier, beſtage af lutter kalkartige Dele 

231. hvadder er Aarſag fil deres Tyngde 
og Lethed 232. deres indvendige Skion— 
heder 236. 237. hvorledeg de begvems 
mere kunde inddeeles 238. adffillige nye 
Urter eg Glægter fundne af Engellæns 
derne paa deres Reiſer i Sydhavet 583. 

"(grypbaene apus dehet 39 

Craveller, hovilke Elephanttænder, derunder 
forſtages 204. 

Crell <Lor.) om Syrenes Forfødelfe, ifær 
Galpeter: og Saltſyrens 430. følg. i 

Cryſtalpoduren, beffrevne 303. . 
Cumaner, hvad for et Folk, de have: vær 

ret 482. | 
Curculioner norffe, med deres Arter 56 
Cuſp anus feet eh nye Stierne i det fierde 

Aarhundrede 216. 
Cuurer, adſtillige, ſorſogte med Øreng 

Kildevand 417. ligeledes med det paa 
Gaarden Male 424 

Dannemark, hvilke Lande, der i ældgams 
mel Sild, bar ført Ravn heraf 19 f. 

Danorum, gentes, hvorledes inddeelte og 
hvor boede 18. 

Dermeſter norſke, med deres Arter 50. 
Dikkiloppers Land, hoad Herberſtein 

pin beretter 14. 
Dicipyros gl berrima befkrevet 540. 
Drabant Veneris 21 9. Fi rſtiernernes, 

hvad de vel ere 217: 
Dront, hvor dette Land, har været Id. 
Dværgpoduven beffreven 307. 
D BES Omfoftninger, en Tonde Lands 

——— ÅDAL dette Savn grunder fig ] 
278. 

FARS E. 

Ebentrae, eller Ebenholt, de Gamles Be— 
ffrivelfe derom 537. Rumphs 28. Kø: 

nigs 539. 
me le hvor. opgraves og forarbeides 

efterbyrden, Dens MIGTDIgE Udforelſe, 
hvad Skade foraarſager 146. 

Jæger Sognekalds Situation og duftens 
ge 569: dets Jord⸗ og Steens 

i i Arter 
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Regifter. 

Arfkter 571. dets Ertzer og Mineralier F 
573. Snurbrondsvande 574. SÉov og | ” | 

merfværdigite Urter 565. Fireføddede Fabricius (Joh. Chr.) om Hore Redſfkaberne 
Dyr 576. Fugleog Fiffe 577. Ynfecter — hos Krebs og Krabber 275. 
og Orme 578«. Indbyggernes Egenſta- Fabricius (Ott.) om Tinte-Ormen 287 følg. 

» ber 579. Fabriker og Alderdoms Lev. om nøgle lider bekiendte Podurer og en 
fuger so 4 beſynderlig Loppe 296 følg. 

Elaterer norffe, med deres Arter 62. Sart, et Skibs, iet Døgn, hvor forffiels 
Slbens Udløbs Brede, hvorledes af Pto⸗ lig beſtemt af de Gamle 352. 

[emo beſtemt 354. É Farveſtorper, Conchyliernes hvorledes af 
Elefanter, hoor deres Fadreneland er Naturen indrettede 235. deres indvendige 

205 Hvilfe af deres Zænder, der er det Stkionheder 236. 
egentlige Elfenbeen 203, hvor den fors Sielo-Tøe, en merkverdig 571. i modentlig ſtorſte af diſſe findes 204. kaſte Fixſtierner, nogle, "have en periodiſk Orden te deres Tænder 206. | i deres Fremſtinning og Forfvinding 216. Elfenbeen, Dets Egenffaber 201. Gamle adſtillige beſtemte, fom ei findes i de øver 

draſte  Konftarbeider deraf 202, detg dem udfomme Cataloger 224. Naterie har mange Fortrin men og Feil Fladormſtrekkeren dens Parring 267, 
203. det Ceilonffe holdes for det beſte beſkrevet 275. , | 205. af det fan giores blodt er Ufands SorFislelfe, hvorledes man tilforn bevog— 
hed 213. det Giberife f. Ebur folfile, — tede Barſelkoner derfor 143. 

, JÆllevetallet, Prøve Regning dermed 184. Forſteenelſer af Soelegemer, dertil findes 
ev opfunden af C-von Clausberg ig5. altid Originaler 459. 
hans Methode 187. en kortere og ſikkrere Sortænder, Niilheſtens, er. til viſſe Slags 
Maade 1875189. dens Anvendelſe paa — Arbefder bedre end Elfenbenet 214. 
Mdition vy Subtraction 191, for under Friebryder, have været Stammefadre til 

viſſe Betingelfer at oplofe en Ligning, adſtilige adelige Slægter 433. hvor— 
ſom har tsende ubeſemte Storrelſer 192 for de kaldes ſaaledes 459. 
paa Geometriſte Proportioner, ſamt Ke- Friebſnder, naar de ere opkomne 459. 
Zula de tri 193. paa Multiplication og Sruentimmere, hos Grakerne, have baade 
paa Qvadrat Regningen 194. paa Cubik udovet Lægefunften og Fodſelshielpen 

Negning og paa Divifion 195. paa høp:- 114. ligeledes hos Romerne og de ans 
om ere LEigningers ſpecielle Opløgning 117 — dre ſydlige Nationer 115. hos de Dans 
aa at oploſe adftillige huyere Ligninger — ffe og de andre nordlige Folk 116. | 

under viſſe Betingelfer 199. Fodſels⸗ Videnſkaben hvad den har vun⸗ 

Elveheſt f. Hippoportamus. hare det i Dannemark ved Fodſels Hoſpita— 
Ephemerer, norſke, med deres Urter 90. lets Stiftelſe 112 f. 

Epedemie imellem Barſelkoner, naar gras⸗ -Sødfler, fuldftændige , deres fande Sams 
de TND DAD 54 HERE 7 menhæng og Beſkaffenhed er allerſorſt 

Loteunſio, urigtigt overſat, hvad har give vigtig beſkrevet af de danffe 137. 
Anledning til 354. Sælligbryde, hvad der under forſtaages 447 
J— 448. Fortrin for Bryden 453. 

' 

Fole 



Regiſter. 

Folehornene Inſecternes, hvad den Svens 
ffe Clerk anſeer dem for 375. 

Fargeſpilleren beffrevet 276. hvor findes 
270. og hvorledes parres 271, 

Sodſel, den fuldftændige, hvor ofte forekom— 
mer imod cen unaturlig 137. 

Gab, Pampelfiſkens, underſogt og befſkre— 
ven 323. 

Gallicia og Ludomiria, deres forſkiellige 
Navne 471. deres Beliggenhed 472. 
Deres æidfte Indvganere 476. deres Hi— 
ſtorie fra gde til 14de Seculum 431. 
hvad Tid den chriſtelige Religion der blev 
indført 484. Keiſer Joſephs Paaſtand 
paa diſſe Lande 508. deres Folkerighed 
509. 

Gaftrochæna, ſaaledes fan en nye Slægt 
af toffallede Muſtler kaldes 274. Arter 

; af dem 176. 179. 190. 1832. 
Gauter, ef talrigt Folk, van Thule 5. 

Gebel el Mocateb, FJuſcriptions Bierg. 
Sepider, høg dem opføge Herulerne fig 

nye Boliger 3. 
Germani. hvem ſaaledes kaldtes, i de ældfte 

Tider 6 
Gerlachs Oplosning paa Sporgsmaalet 

om ordens Trykning mod Mure 384. 
Germaniens Ryft, hvorledes foreftillet at 

Ptolemæo 362. 
Guletings Lov, Hagen Adelſteens, Hvad 

deri findes om Bryder 438. 
Sieder, til hvad nytte i Heſteſtalden 576 
Geus (J. M.) Anmarktinger over Bereg— 

ningen af de Muures Styrke, ſom ere 
udfatte for Sidetrykning 379 følg 

Silding formodes den her oppiklede Mu: 
mie at have været 339. 

Slands, Firftiernernes, er uregelmæfig, og 
undertiden foranderlig af Lys og Farve 
216. 

Sleichen von, hang Meninger om Jufu⸗ 
fionsdyrenes Parriug, underſoges 263. 

Gloͤdſpilleren, hvor findes, og hvorledes 
fortplantes 269. beffrevet 275. 

Smelins Methode med Galtſyrens Før: 
ſodelſe, hvad har giver Anledning til425. 

Gotland f. Iylland. 
Granitſteen, i Eger Sogn, hvad Farve 

den har, og til hoad Brug den anvendes 
571. i 

Sryller, norffe, med dereg Urter 66. 
Græfte Skribenter under hvilfe Navne 

talt om Thule, og de ovrige her i Nor— 
den liggende Øer 13. 1 

Græsning, af hver Tønde hvilende Ager, — 
land, dens aarlige Verd, beregnet 27. 

Guardeins, hvad de meeſt beſtieftige fig 
med ved Sølvproberingen 154 f. hvor — ; AR 

ledes be beſt kunde benytte fig af de forés 
flagne Probcer. Dovne 16 

Guld, blandet med Zink, hvad Virkning 

——— — EDER 
Guldplet » on glindſende, fandtes i Mus. 

miematerien paa en her opviklet Mumie 
343 

H. 

Haller har igiendrevet den Mening, ne Å 
har Ind Modrenes Indbildningskraft 

flydelſe paa Foſteret 104. 
Halmfodereto Priis, i Henſigt til Tiende, 

hvorledes fan beregnes 27, 
Hareſpilleren beſtrevet 273. 
Hartkorn ch Tønde, hvor mange Tonder 
Land dertil i hvert Amt i Siclland, kan 
henføres 400, hvad deraf aarlig fan være 
i Brug 401: —— ZA ED 

Hemerobier, norffe, med deres Urier 92. 
Herregaarde, viſſe gamle norſte ſom enduu 

have en Levning af Privilegier, hvor fin⸗ 
deg 58350. : RE HOS 

geruler, deres Boepol, Sæder og Krige 
2. 3. ere et nordiftFvik g. uviſſe For⸗ 
modninger om Liden, naar de udvandre⸗ 
De 9. hvilken Vei de have taget — 

ære 



| 
| 

| | 

| | 
| 

| 

været vel drevne i Soeveſenet og Soe⸗ 
ravere 11 AA 

'sersbolm- har ſtarpſindig underſogt vore 
danſke Love 4 — 43: 451. ; 

Sierne, Inſekternes, Hvorledes indſluttet 
IR ror ren DR : . , 
Highulænda, en malebariſt Plante 556. —…. 

NHipparehus ev den forſte af be Gamle, ſom 
har feet en nye Stierne 255. har ved A⸗ 
ſtronomiſte Obſervativner beſtemt nogle 
Steders Polifsider 350. 

NHippocratis Brundfætninger og Regler til 
Fodſelsbidenſtabens Udovelſe 119. 

"Hippopotamus dens Hoved Knoglebygning 
"so, bene forfflellige Navne 512. til hovil⸗ 

Ten Claffe i Dyreriget den heuharer 
"1473. Linnés Beffrivelfe over den 514. 
Dele Der udførlig hav befÉrevet den 515: 

- hvor den hører hiemme 517. dens Vægt 
ng Længde tbid. dens Kiod ſpiſes 518- 

Beffrivelje over deng Zænder 519. dens 

ZDab og hvuraf den fever 520. forffiellige 
Meninger om dens Ophold i Vandet 521. 

Sitteborn hvor mange udſatte paa2andet13 2 
omer og de aldſte Skribentere, hvor 

mange Stierner de anfore i Plejaderne 

Someri Tartarus, hvor maae ſoges 23. 
Sumle Avlen, hvorledes dreven paa ſine 
Stader i Norge 571. 

ovn, det lange omvundne, af Narhvalen, 
hvad det ligner 214- 

Åofvitaler, Fodſels, i London, Edingborg 
os Strasborg 129, ere en Planteſtole 

for Fodſelshielpere og Jordemodre 129. 
andre af dette Slags hvor findes 129. 

yen og ion, hvad der under forſtaaes 
AROS 15 

Satftab, hvad bemærker 455. 
øre Redſtaber bemærkede hos Hummeren 
søg Krebſen 376. hos Krabben 377, 

Zorig og lydig, derunder forſtaaes ei 
Livegeu Tiener 451. 

Regifter. 

Jiii 

—J 

Jagello, Ctorhertug i Litthauen ved hvad 
Leilighed han bliver Chriſten sog. 

Janus bifrons, Virkning af ſammes Bille— 
de 95. 
Ibis, den hos Egypterne helligede Fugl, 
ſendes balſameret til London 227. 
Jdacius, hvad han vidner om Herulerneg. 
Indbildningskraft, Modrenes hvad Virk— 

ning paa Foſteret, man i de ældre Tider, 
hav tiltroet den 952 ; 

Infuſtions Dpr, paa hvilke Maader de ført: 
"plante fig 240. ſteer hos nogle ved Deel⸗ 
ning pan tvers 244, hos andre paa lang, 
246, ogſag bed levende Unger. 247, ogs 
faa ved Wg 249, paa alle tre Maader 
tillige paa engang 250. viſſe Arter parre 
fig 256. beviſes med Exempler af flere 
— Dyr 267, Deres Forlosningsmaa⸗ 
de 271. | . 

Inſeriptioner, paa Bierget Sinai om vir⸗ 
kelig findes 547. Spor derpaa ft Ste 
Aarhundrede 548. i 12te 549 i ſyttende 
550, i attende 550. Pockocke fandt 
dem ikke 555, vort Urabiffe Reiſe Sel— 
ffab et heller 557. men Montaigu fandt 

dem 559: om de ere vigtige 560, For 
modninger om dereg QElde og. Indhold 
561. Niebuhrs Tanker herom bedoms 
met. 566. 

Inſekter findes ikke i Øreug Kildevand 414. 
— — norſte, deres Beffrivelfe 49. 
Jordemedre, hvoraf dette Navn hår fin 

Dyprvindelfer 18.hebraiffe eve de eldſte 11 4. 
de ældfte i Dannemark og de andre nor⸗ 
diſte Lande 118, hvor mange lærte og ex— 
aminerede i Fobfelshofpitalet 134. ads 
ffillige Misbrug afffaffede, ſom tilføre 

" var i Brug hos dem 139 145- 
Jordpoduren beſtreven 296. 
Jornendes, hvad han beretter om Herulerut 

8. 10. ligeledes om Øen Scanzia 14. 

Jules 



Regiſer. 

Yule Aditid, dens Helligholdelſe i de æld:s 
ſte Tider 16, hvoraf dette Navn har fn 

Oprindelſe. 17 
Julemaaneder, £ Beda: 

piters obſerderte Steder, fammenlignede 
med Halleys og — la Landes Tavler 372. 
Dens ſande Oppoſitions Tid med Solen, 
Dens Længde og nordlige Brede 467. 

Juthringer, ſ. Trutunger. 
Fylland, hvorledes kaldtes i den ældfte Tid 

19 hvad der er Aarſag i af Schöning 
har foreftillet dets Beliggenhed, ſaaledes 
fom det. findes paa hang Kort 355. 

Kall (Abr.) om Ptolemaei Beretning om 
vor Cimbriffe Halv Oe 348. følg. 

Kalkſteen og Kalkjord, hvoraf den har fin 
Oprindelſe 315 
Kepler, ſeer en nye Stierne 216. 
Kiow, en Sfad i Rusland, paa hvad Tid 

den har været Hovedſtaden for dette Rige 
484. i 

Riſeljord, hvoraf dens Oprindelſe 315. 
Kiſter, til Mumier, hvorledes indrettede 

219. hvilke Prydelſer derpaa findes 
SOE BER 

Blaſ ſnurreren beffrevet > 274. 
Klæde: oates Forarbeitis elſe —— bragt 

paa fine Stader i Norge 579. 
Bobolt Srube, i Eger Sognekald, hvor: 

ledes drives 574. 

Korn fades, hvor mange Fan, i hvert Siel⸗ 
landet Amt 404. 

Kometer, ere kuns ſi elden blevne obſerverte 
af Middel Alderens Aſtronomer 218; - 

mæen deſto flittigere af de nyere 219. 
Krabbe, eu liden vig Art, ev en Snylte— 

gieft hus Skinkemuſkelen z20 322. 
Rrabbernes Hore Redſtaber 375. følg. 
Krebſenes Hore Redffaber 275. 
Krukkehvirvleren beſtrevet 273. 

HEGN 

Kugler, af Jern eller Metal findes ofte ind, 
ſtudte i Elfenbeenet 200 f. 

Kæempepoduren. NVE ref SEE, 
Königs Fortieneſter af Indiens Raturp 

ſtorie 322. 525. 528. 539. 

Q 

Lamberts Tavler over Veneris formeente 
Trabant, til hvad Nytte 219. 

Laxefangſt, i Egers Praſtegield, hvad gar⸗ 
lig indrenter 540. 

Leer, hvoraf den formodentlig har. fin Op 
vindelfe 318. 

Lepturer, norſke, med deres Arter 59. 60. 
Libelluler, norſte med deres Arter 90. 
Liighed, imellem Dyr og Bert Riget, hos 

Infuſions Dyrene 252. 253: 
Linnet, Bomulds, deraf beſtod Svobet og 

Omviklingen en Bums 
Lituit, en metalliſeret, beffreven 585. For⸗ 
me vin ide den er kommen 

Bodomer , Ludomiria, i hvor fore et 
Morke dets ældre Hiſtorie er — 
431. ſee Gallicien. 

Losfpilleren beffrevet 274. 
Kovpe, den orede, beſkrevet 309. — 

fandtes 351. 
Luthers Tanker om Mäsfoſtere 103. hans 

Forklaring om Behemoth, grunder fa 
et paa Naturhiſtorien 521. JJ 

Lagekunſten udøvet af Fr nentimmere hos 
Græferne 114. hos Romerne 115. — 
de dauffe og andre nordiſke Nationer 117. 

Soy, 
——— Grube, hvor findes i Morge 573. — 
Maogifera, glauca beffvedet 534. - sa 
Marciani Heracleotæ Beſkrivelſe over Øen 

Britania 2. : 
er ikke den S kribent man | 

kan fæfte Liid til É gamle Ting 9- 

Mat tis 



X 

— 

Martis obſerverte Steder ſammenlignede 
med Halleys og de la Landes Tavler 373. 

- Dens ſande Oppoſitions Tid med Solen, 
Lengde og nordlige Brede 470. 

Maſſahola Haly har feet en nye Stierne 
i det Ode Marhundrede 216. 

"Mayers (Chr.) Bemarkelſer over Fixſtiernes 
Drabanter 217. 218. 

Menneſter, hvor mange der regnes paa 
hver Ovadratmitl i de danffe Øer 404. 
hvor mange der ere i Siclland og Moen, 
405 hvor mange paa Amager og Salt: 
holm 406. hvor mange i Galicien og 
Ludomirien 509. hvor mange i Eger Gug: 
nekald 569. — | ' 

Menneſte GOffere i Brug hos Herulerne 

Meſſier hvør- utrættelig og lykkelig i at 
udſpeide Cometer 219. 

Metroxylon Segu beſtrevet 527. 
Morvilles (N.) Afhandl. om at beſtemme 

- Størrelfen af det Stykke Jord, ſom fan 
være tilſtrekkelig Vederlag for Tiendes 
Oppeborſel 25 folg. om Prove Regning 
med Eleve⸗Tallet 184. følg. geogr. og 
geom Beregning over Sielland ꝛc. 391. 

| flg, s —— 
Moſernes Indhold paa hver Amt i Siel⸗ 

i 

land 398. ; : 
Mospoduren, beffreven, 299. 
Muffeler, af hvilfe Materier beſt giores 
eo; 

SYumier - eghptiſte af Denneffer- findes 
van mange Stæder i Europa 327; men 
fi fær I Kiobenhavn 328. en opviflet og 
aabnet paa Kiøbenhavns Univerſitets Na: 
fur Theater 329. taaler ikke af føres 
til Lands 331. beffreven 332. dens Far: 
ver undevfogt 334. det afviklede Legems 

Stilling 338. Hovedet og Kroppen un: 
derſogt 3415. ligeledes Arme, Laar, og 
Been 3406. og Hænder og Fodder 347. 

Regiſter. 

Muure, ſom have Sidetrykning, hvad der 
forſt bor faſtſettes, forend deres Styrke 
beſtemmes 382. forſkiellige Meeninger mo 
Jordens Virkning paa dem 384. deres 
nodvendige Styrke beregnet 386. Ind— 
vendninger derimod. 387. kan opfs⸗ 
res langt ſpagere 388. men fornden 
Skraahed eller Doſſering 389. 

Muſcus Iflandicus til hvad Nytte for AL 
muen i Dyre Tider 576. 

deg (E, H,) om Solvets Provelſe 153. 
9. 

Miiller (O. F.) om Infuſions Dyrenes For⸗ 
plantelſes Maader 240. følg, om et bes 
Bh Vaſen i Strandvandet 277, 
AT ER 

Maeotis palus, derover gage Herulerne 
—tted 5co Skibe. 

580. 
Mynter, gamle romerſke, opgravne i Norge 

N. 

VNaphta, hvorledes frembragt af ben forfo— 
dede Salpetergeiſt 429 

VNarveruds og Saaſens Jern⸗Gruber, hvad 
Erts indeholde 573. 

VNaturen, overlade til fig felv, hvad virker 
ved Foſterets Fodſel 146. 

Neitfehitz og Montagu, hvad de fortalle 
om Boaftaverne paa de fra Kltppen i 
Sinai Orken nedfaldne Steene 562. 

Neſtor, en ruſſiſt Hiſtorieſtriver, hvem 
han beretter af ſtulle allerforſt have givet 
Ruſſerne dette Navn 479- 

Newton øg Hevelius, hvad def Henfigt til 
Cometerne have beviiſt 218. 
Niebuhrs Meening om Bierget Gebel el 

Mocateb 565, 

Jiii 2 Nie⸗ 



Regiſtet. RE ER | 

Nietallet, Prøveregning —— er gandſke 
uſikker 185. danſte Mænds. Sfrifter ders 
OM 194. 

Niilheſten, f. Hippotamus, 
——— de Gamles Kundſkab om ſamme 
i Procopii Tid efter Ptolemæus 348. 

Naſeſnurreren Beffrevet 274." i 

Obſervationer, ſammenlignede medHalley's 
og de la Landes Tabeller paa Planeterne 
Saturn, Jupiter, Mars og Venus 365. 
f. og paa deres Oppoſitions Tid med So⸗ 
len t Aaret 1781. 461. f. 

. — hvor mange aberegnede de 
de la Caille har efterladt fig 366. 

Obotriter eller Abodriter hvor boede 481. 
Ochna fquarrofa beffrevet 545- 
Odoacer, Rugiernes Konge, regicrer til 

lige vver Herulerne 10. 
Onifcus eremita beſtrevet 319. 
Oppoſitions Tid, Saturns og Marlis i 

Aaret 1781. 463. følg. 
Ormehuus, det Frortebærende, beſkreven 

175: 

Ormirgr, ficenfallede , hvor beſynderlige 
deres Slægter ere 175, fre nye Arter 
af bem 1706. 279. 180. f. Gaftrocbæna. 

Orvarr:0dd, en indfod Norſk, er Fyrſte 
over Ruſſerne i Kiow 483. 

Other, fra Helgoland, den aldſte af de 
danfke Jordbeſtrivere, hvilfe Reiſer han 
— foretaget ig 19. 
Ottho, en Bels Crobatiſe Fyrſte, hvorfor 
Dan af  Conftantinus kaldes den ſtore 
473: how 

Panel, den J— beltreben 
319 

Papilionee, norfke, med bereg Urter 69. 
70. 

- Den I. 

Patzinaker, foer —— 
Perforatorium et Fodſels Aunent nn 

det af Bing 125. 
" Peuciner, et fchytift Folk 12. 
Phalæner, norſke, med deres Arter 089. 
Pholade⸗Dyrene, hvad Liighed del have ) å 

med Ormersrerne 182. 193. 
Phryganer, norſke, med deres Arter or. 

92. 
Poyfi ognomie, en Elveheſts, hoorledes 

” Lavåter udtryfter ſig om den 589: | 
Dinddpret, beffreven, 278. 
Pifonia buxifolia beffrevet 536. 503. 
Planet, den nye, beſtreven 215-225. 

Tavle over dens obferverte Rectaſcenſion 
og Declinationer 222. Grunde hvorfor 
den et fan være en Comet 233. dens 
Længde fra Solen 224. 

Planeter, naar forſt ſeete, i Nærheden af 
Solen 461. 

Planter, nogle, fra de malabariſke Kyſter, 
beffrevne 525. en nye Slagt, hidſent 
fra Ceylon 531. 

Plinii Attagorae eller Attacottae, hvad før MR 

J 

et Folk de have været 15. har i fin Pas | 
fur: Hiftorie øver Hippopotamus ladet 
indlebe meget grundfalſtt 515. hvad han 
beretter om dette Dyrs Blod 517. - 

Podurer adffillige lidet bekiendte beſtrevne 
2906. følg. 

Pokal af Elfenbeen i: indfattet i Guld og 
Sølv, af hvem forfærdiget, og hvor fe 

des 210. 
Probeer⸗Ovnes beſte Indretning 150. 

an 

A 
Procopius, hvad han beretter om vort Nor ⸗ 

hans Sammenligning imellem — 
Britanien og Thule 13. er den forfe 

Skrident, fom fætter og Danffe uden 

K 
* > IR 

før vor Halvøe 13. hang Beretningom | 
Øcu Brittia, hvad bor anſees for 22. 
— en lettroende og Skribent 

— 

Vi pig. ; "i 



” DD Hesifter: MENE 

Prgvel re, —— til Nytte før Montve⸗ 
ſenet og Solvhandelen 153. 

Prove Regnng, ſee Ellevetallet, Nietallet. 
| peeve kel, hvad derved forſtaaes 184. 

— — dets udfindelſe efter Claus" 
| LEE: Maade 187. 
— — — bets Beftemmelfe paa en brugs 

1 bavere og kortere Maade med tilfopet 
Beviis 187188. 

— — dets Britg, for at paa nem 
muieſte Maade udfinde, om et foregiven 
UL Sal Fan. pågae op få 11. 189. 

hvorledes —5 af en Sam⸗ 
ting g af Zal af forffiellig Ravn. ibid. 

. — hvorledes udfindes til et fører 
— — Tal SJyadrat, Cubik eller hoyere 

Dignitet, uden at dertil vide andet end 
Rodſtorrelſen. ibid. 

— me mm til Rodſtorrelſen, Hvorvidt 
He Fan ſluttes til Dignitetens Prove⸗ 

190. 

— — mr filden eene ——— hvor⸗ 
ledes man deraf ſtal kunde flutte fig til 
Provetallet af det heele Produkt. ibtd. 
— — — af heele og Brok hvorledes 
udfindes 196. 
Ptolemaei Bofkrivelfe over vor Cimbrifke 

Hals⸗Oe bedemmet DE folg. 
Pulex auritus albicans iel 309. 

Duppeaflangeren beffrevet 2 2 
- Dærebugteren, dens Soriplanteljee Maa 

de beſtrevet 273. | 

— 

— geographiſte, hvor. mange, 
Sielland indeholder 398. hvor mange 
Tonder Land af Uger Mag og Haardbonds 

Eng i hvert Amt 40 
Ovarts, behandlet SEN SBitriol (øre, hvad 

frembragte 313. 
; — hviid, hvor findes 4 ſtor 
me? 573" — 

Kitt: 

Bopbibier, ttorffe, med bereg Arter 93. 
Rav, hvor i forrige Tider hyppig og é 

ſiore Stykker funden 360. 
Refractionen,. ci kiendt af de Gamle, hvad 

Har givet Anledning til 350. 
Reiſe, en aleppiſk —— fil Kloſteret 

paa Bierget Sinai 
— en Dags, hvor nt ienig beftemt af 

de Samle 352. 
7 Skritfinnernes, beſkreven 5. 

Renſelſe, Solvets, hvorpaa beroer 158. 
Rensninger, ſtarke og overflødige i Bare 

felfengen, hvorledes tilforn betragtede 158. 
Rogaland eller Rygarfylke, hvis forſte 

Boepel formodes at have været 10. 
Rothe (T) om Bryder 433. følg. 
Rottbhölls (C. F,) Befkrivelfe over nogle 

Planter fra de malabariſke Kyſter 525. 
flg. Tillæg dertil 593. . 

Rueff, en Tydſter, beriger Jordemoder⸗ 
BVidenffaben, med Tangen 121. forbe⸗ 
dres i Dannemark af J. Bing 125. og 
af B. Wichmann 127. 

Rugier, hvor de tilforn Gave boet 3. 
Rodder, Vegetabiliernes, hvad Skade for⸗ 

aarſage i Mure 389. Sago Traets, 
hvorledes af Raturen forvaret 526. 

Sagotræet, dets Slægt bekiendtgiort 527. 
ands, en eller anden Mangel, i ſer Sy⸗ 
nets, hvad Virkning 107. 

Saltdeele, anſkudte i Kryſtaller, hvor fands 
tes 
— obſerverede Steder, ſammenlig⸗ 

nede med Halleys og de la Landes Tavs 
- Jer 371. Dens Oppofitions Tid med 

Golan, fængde og nordlige Bredde 465. 
Saxtorphs «(Matth.) om den. Tilvert, Fors 
bedring og Nytte, ſom Fodſels Videnſka— 
ben hav vundet ved Fodſels⸗Hoſpitalets 
Stiftelſe 112 følg, 

Sca⸗ 



Regiſter 
Scarabæer, norſte, med deres Arter 49. 
SOLA 

Schöning (Gerh,) om de Gamles Kund— 
fab om Vort Norden efter Piolemært 
id mæ følg. 

Schritfinner, Procopii Efterretning om 
dem 5. 

Schulpe, Vatter Noachs, furfteenet, hvad 
den funde give Anledning til 584: cen 
fiov af den, hvor findes 585. 

Segepider, et Skytiſt Folk, 12. 
Seier-Skiorte, hvad derunder forſtages, 

og Jordemodrenes Overtroe derved 147- 
Servien, det nu værende, af hvilket Folk 

det har faaet fit Navn 480. 
” Silpber, norſte, med deres Urter 53. 
Siællands geogr. Karter, med hvad Noy— 

agtighed affattede og ſtukne 392. deres 
Forkrin til derefter at giore Beregninger 

—— heele Overflades Indhold 398. 
Indhold af Skovſtrækning, Moſer ibid. 
af Soe Plan af øvrige Jorder, af Ager⸗ 
lands og Haardbonds Jorder 399. 

hvor mange Tonderland Ager og 
Eng overhovedet til hver Tonde Hart— 
korn 401. 

hvor mange Tonder Land af Ager 
Sør) og —— Eug for hver Qpa— 
drat Miil 
— For — mellem den til Ager⸗ 

KON brugbare og den ubrugbare Ford 

hvor mange fuldvoxne Arbeider 
— Giælland fan kornfode 403-404. 

Folke Mangde beregnet 405. 
hvor mange Menneſker fleere Fan 

kornfodes, end der er i Landet ibid. 
hvormange Tonderland der er 

— til hver Menneſte i Sicelland 
— 

"hvor megen Skov Strakning der 
er re til-fver Familie i —— 

land. ibid. 

og hvor megen Torveſtier 497: 
hvor nteget i aarlig Jordſkyld ſpa—⸗ 

Ves i Durkſnit af hver Tonde Agerlands 
aarlig Udſed 40t. 

Skibsormen, dens Befkrivelſe 182. 
Skinkemuſtklen, i den tager en vis Krab⸗ 

be⸗Art ſin Boelig 323. 
Skrukketrolden, en Guylte ; Giæft hoe 

Vampelfiffen 323. 
Skoven, i Eger Goa i Norge, i hvilken 

Forfatning befindes, og hvorledes nyttes 
575. en 

Skovenes Indhold paa hver Amt i Siel⸗ 
land 394. følg 

Slug: Fladorm, en —— ons Dyr, hoor⸗ 
af næver fig 24 

Snekkeſraller, *— af en Wienſt Kun - 
ner anvende. 231: 

Soraber eller Sorber, af hvilket Folkeſlag 
formodes at vere 4350. følg. 

Spengler (Lor,) pin 
Gaftrochaenae 174. følg, om Elfenbeenet 
og hvorledes Konſt Arbeider deraf holdes. 
hvide 201. følg. om hvorledes Soele⸗ 
gemer ere komne f Jorden 581. følg: 

Sperling til hoilken Tid han t de hedenſte 
Se mener af Julefæften et hellighol⸗ 
et 17. 

Staphyliner, norſke, med deres Arter 65. 
Steene med Hieroglypher maatte Joderne 

ei have 564. 

toffallede Muffeler DSB 

GE Stierne, * dne werkelig, ſeet i Keiſer fu ER 
driani Tiid 216. 

Stillinger, forſkiellige, hvori alle Natio⸗ 
ner lige godt fan føde 139. 

Stole, Jordemoder, de gamle tydſke, — J 
ledes beffafue 138. adſtillige nye Arter 
139. 

Straaler, Solens, hvad Virkuing paa 

frieLuft 212.09 forvarede under Glas219. 

by (H.) Norffe Inſecters Beſtrivelſe 
. følg. om —— — 

San 

Elfenbeens Konſiſtykker udfatte for den” 4J 



Regifter. 

Bande i fær rens Kildevand paa Sond⸗ 
mor Da følg. om Eger Sognekald 

569 
6 r — om Gallicia og Ludomiria 
47 følg. 

" Sundbedsvande, mineralfke, Underretning 
niung om dem, 408, i fær om Orens 
Kilde paa Gundmer 409. bens Skikkelſe 
"410. dens Bands Beffaffenhed 412. er 
et ſtarkt Cas Jern⸗ eller Staalvand — 414. ticulig å adftillige Sygdomme 417. 
flere flige Kilder fundne 423. Prover 

- af ander ſendt til Kiobenhavn 426. 
 Gvartuns, en Heruliſk Regent, mifter ſit 

nemme da Todaſius ankommer fra. 
Shule 6. 
—— Sndhol paa hver Amt i Siel⸗ 

land 394:39 

| Soereiſe en Sang, hvor forſtiellig be⸗ 
ſtemt af de gamle 352. 

7 Gølvprøven, Hovedſagen hvorpaa den 
berger 155. hvorfor man derved ei bes 

tiener ſi ig hj Maxeaſi t 156. 
, — * 

Teb, be GSolsprøsningen 153. oplyft med 
Exempler 172; 

"Tabeller, Halleys over Jupiters fil hvor 
ſtor en Fuldkommenhed bragte 370. har 
et ſtort FTortrin for de la Landes i Hen⸗ 

" figt til Saturns fande Dppofitione Tiid 
med Solen 465; men ſeile i Beregningen 
over Jupiter 467. ligeledes over Mars 

470. 
em — de la Landes, deres Fuldkom— 
mienhed i Henſigt til Planeten Mars 370: 
470. feile i Henſigt til Saturns og Jupi⸗ 
ters Oppoſitions Tid 465. 468. 

over Infuſions Dyrenes F Figurer — — 

— til Brug ved Beregning 
over Jord⸗Vederlag for Tiende 27. 

Tangéh, et Sd vikrent * Fodſelshielhete, 
den Rueffiſte 121: den Bingſte 125. 
den Levretiffe og Smellieſte 145. 

Teredo navalis, fee Skibs — 
Thottea grandiſſora beſtrevet 529 
Thule, Frocopii Beretning om ſamme 4. 

Beſkrivelſe over de Folk, fom der boede 
5. derhen fende Herulerne en Geſandt, 
for at faar en Regent af Kongeligt Blod 
5. dens Beliggenhed ibid. hvorfor Proco— 
— har angivet den faa overmaade ſtor 
13. til den vegner han Øen Scandina⸗ 
vien 14. hvad han beretler om Den ſtore 
Hoitidsfeſt, ſom der aarlig blev helligholdt 
16. hvad han hav meent mø de 13 
talvige Nationer, ſom under egne Konger 
beboede denne Øe 18. 

Thunmanns Mening om Cumanerne 
bifalde 482. 

Tiende, om den Fan omtuſkes med Jord⸗ 
vederlag 25. 

— — dens Vederlaggelſe med Jord hvor⸗ 
vil ev befriet for tilfældig Fornermelſe 
26. 

— dens Jordvederlag, hvorledes ang 
mes: Storrelſe fEal  beftemmes 23. v. f. 

Tiendegiveren, hvad Fordeel eller Zab San 
har af at give Jordvederlag for Tiende. 
26 

Tiendetageren/ hvad Fordeel eller Tab 
han har af at tage Roidbederlag for 
Tiende bid, 

Tinteormen beſkreven 287 f. hvor den 
opholder fi ig i Svinet 293. er en nuye 
Art af Blæreormene 297. 
——— vælges til Konge af Herulerne 

Treſchow (I H.)- om Juſcriptionerne paa 
Bierget Sinai eller det faa kaldte Gebel 
el. Mocateb 547. følg, 

Trebellius Pollio, hvad han beretter om 
adffillige ſchytiſte Folkeſlag, og i fær om 
Herulernes Soetogte og Krige 12. 

Trom⸗ 



Regiſter. 

— hosr findes paa Hummer 
og Kre 
rompete, van en Blindfodt ligner. dens 
Lyd ved 11 
——— beſtrevet 275. allen 

parr 
Trutunger, ſehytiſt Folk 12. 

U. 

Unger, levende, fodte af Infuſions Dyr 
251. 

Ungarer, hvorledes komne til Pannonien 
482. 
—— Kisbenhavns, hvor mange 
Mumier det eier 328. det Goͤttingſte 
erholder een til Boræring af bor Konge 

329. 
” Urter, vildvorende, de merkverdigſte i Eger 

Scan i Norge 565. 
Urte Zaver, dermed er Ea Sogn rigeli⸗ 

gen forſynet 571. 

—8 

Barer hvad Egenſkaber de have 
i 213: 

Vandaler, Procopii Fortælning om dem 

——— levende, med tvende Ho⸗ 
veder af Menneffer 102 af Dyr 103. 

Warner, — gammelt germaniſt golf, hvor 
pede a 

eye. Gir! and, hvor ſtort Rum de ind⸗ 
tage 399: 

Veneris obſerverte Stader, ſammenlia⸗ 
nede med Halleys og de la Landes Tav⸗ 

ler 374 

Veſicaria lobata Sa 287. folg. 
vViig⸗Siden eller Salland, hvad formodes 

at. have været 10. 
Virtingver et ſchytiſt Folk 12. 
Vordned og Sørig, hvorledes man fik en 

forvendt Betydning af Mad: 456. 

W. 
wWehren og Hehrmaͤnner, hvem — 
— HA Behandlingsmaade med Saͤlt⸗ 

YWeferens tidlobe Breede beſtemt af Pto- 
lemaeo 354 

Wolhynien, hvoraf formodentlig har 
faaet fit Paon 479. 

Wolodomir, en Kiovfé Storførfte, anta ⸗ 
ger den chriſtelige True 484. 

Wormia triquetra — 532. 

MR hvorledes — i Corr Sogn 
i Borge 

Yves, St. —* Methode med den runde 
Naal iverkſat paa en Blindfodt — 

Wther⸗ og oner — den FEE JA 

Beredelfe af dein, naar forſt bleven vel. J 
belieudt 431. | ARR 

Øer, Garerne, fra hvem Marinus har | havt 
Efterretning om dem 354. De fire Scan 7 

diſte, hvad der under Fan forſtaaes 3063: —— 
de Alociſke, hvor nu maae ſoges ibid. 
Øren, ordentlige, beviiſt at findes beg Fis J 
— 3 —— SÆR 
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