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L. Spengler
om

Elfenbeenets Egenskaber,
og den Kunst at holde de deraf udarbejdede Barker hvide, og naar 

de allerede ere blevne gule eller brune, at giore 
dem sneehvide iglen.

an veed af historiae Efterretninger, at hos de celdste Folk, hvor Vel
stand og Overflodighed fcemavlede og opelffede Kunsterne, har Elfen- 

beenct, tilligemed andre kostbare Materier, fornemmeligen vceret i Brug hos 
Kunstnerne, baade til at udzire Huse og Templer, og i Besynderlighed til 
deri at udarbeide deres Guders Afbildelftr. Winkelmann anforer t sin 
Historie of Alderdommens Kunst af troværdige Forfattere Ordenen af de Ma
terier, som de crldste grarffe Kunstnere efterhaanden begyndte at udove deres 
Kunst paa.

De allerforste Billedstotter bleve upaatvivleligen giordeafTr«, fordi 
denne Materie i sig selv ikke er stelden, og formedelst dens ringe Haardhed 
ikke ved Udarbejdelsen underkastet saa mange og saa store Vanskeligheder, som 
de avlere Materier. Men endnu forend man dertil begyndte at bruge Steen, 
Marmor og Erh, bleve allestags Huusgeraad, Kaardegreb, Kaardeffeder og 
mangfoldige Guddommens Afbildelftr gjorde af Elfenbeen, ved hvilke sidste de 
overdroge Kladningen med Guld, og alkfaa foreenede disse to sieldne Materier 
med hinanden, til et Beviis paa den hoie Vcerdie, som Elfenbeen da havde.

I en Afhandling om de Gamles Elfenbeen og de deraf forfærdigede 
Billeder, hvilken Hr. Hofraad Heyne har forelcrst det Kongelige Videnska
bers Scrlfkab i Gottingen; ansattes den Tid, da de gråske Kunstnere be
gyndte at arbeide i Elfenbeen, til Gråkernes Hiemreift fra Troja. Den 
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Meening at Gråkerne, medens de endnn omvandrede, kunne have (rert denne 
Kunst af Phoenicierne, har megen Rimelighed, ligesom den og, ffient lrenge 
herefter, fra dette samme Folkeslag er kommet til Joderne. Endffient dette 
Folk just ci torve forfrerdige Afgudebilleder deraf, har det dog vidst at anvende 
denne da sieldue Materie til deres Pragt ved Senge, Borde, Skole og 93regi 
genes Beklredning i Pakladferne, som man kan fte af nogle Steder hos Pro# 
pheterne. Salomon selv, hvis Skibe hvert tredie Aar blaut andre Vare 
ogfaa bragte Elfenbeen fra Afrika, lod sig deraf giere en Kongelig Ctoel eller 
Throne, som tillige var indlagt med Guld. En Efterlignelft deraf bliver 
uden Tvivl den Throne, paa hvilken fra reldgammel Tid af Ve danske Konger 
ved deres Kroning plcie at blive salvede, dog maaffee denne kunde faae et For« 
trin for hiin, i Betragtning af Materien, som bestaaer af de storste Narhvals# 
horn, der ere ulige sieldnere end Elfenbeen.

Ligesom siden Smagen i Kunsterne og Pragten tiltog ved Gråkernes 
voxende Velstand, saa bleve og Gudernes Billeder af Elfenbeen talrigere i de
res Templer, og nogle af ganske ntroelig og kolossalsk Sterrelse frembragte, ved 
hele den menneskelige Vittigheds Ansirengelse.

Imidlertid bliver det altid besynderligt, at af saa mange grrefke Kunst- 
arbeider i Elfenbeen, som foranforte lrerde og store Oldforsker anmrerker, kun 
saa lidet eller siet intet af nogenledes Sterrelse er kommet til vore Tider. Saa 
meget desto rarere maae altsaa den Antik vrere, som jeg for noget siden udrev 
af det Morke, hvori den henved firsindstyve Aar havde ligget begravet paa 
det Kongelige Kunstkammer. Det er et Fruentimmer-Hoved as den crllerfuld- 
komneste Skisnhed, og tre fierdedcele af den naturlige Sterrelse stort, af et 
reneste Stykke Elfenbeen. Ustridig er det det skienneste og vigtigste Stykke, af 
alle de Gamles Arbeider i Elfenbeen, som ere blevne os bekieudte. Oven# 
meldte Hr. Hoftaad med hvilken jeg nogen Tid stod i en behagelig
Brevvexel om de Gamles Kunstarbeider i Elfenbeen, ftm er anført i hans Sam- 
lung antiqvarifther Affäße, andet Stykke fra S. 149, kunde ikke noksom be
undre og rose dette Kunststykke, hvoraf jeg havde sendt ham en Kopie i Gibs, 
samt en omstrendelig Beskrivelse over Originalen. Han skriver i ovenanførte 
Vrerk S. 169 blant andet saaledeS: „Den grreske Profil sees meget tydcligen 
„ paa dette Hoved. En Venus, et Ideal, kan det alligevel ikke vare; det

„ er, 
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„ er, saavidt jeg indseer, aabenbarligen en Portrait-Figur, men een af de 
„ ffionneste." I Kunstkammerets Inventarium anfores dette Hoved for at 
skulle vcrrc den skionne Dronning Helenes Billede, hvilket dog med intet be
styrkes og strider mod Rimelighed.

Af dette Hoveds kunstige og fine Behandling lader Gråkernes Smag i 
Elfenbeens Billeder fig bedomme. Der er og neppe nogen Materie til i Ver
den, fom naar den med Kunst og Flid er bleven bearbejdet, mere fmigrer Kunst
neren og hans Arbeider, ond Elfenbeenet. Den fine Vcev, den hvide Farve, 
den hore Glands, maae visseligen ftette det blaut de pragtfuldeste Skatte, fæ«x 
deles naar Kunsten har fin Anpart deri.

Der geraader de nyere Tider til2Ere, at de et have overgivet Smagen 
i Elfenbeens Kunststykker. Og kunne de end ikke fremvise Statuer af overna
turlig Stsrrelse, saa feiler det dem dog ikke paa hundrede andre Kunstarbeider, 
som fortiene KiendercS Beundring og den sildige Alderdoms Hoiagtelfe. Den 
store Kunstsamling paa det Kongelige Kunstkammer, som har en Mcengde El
fenbeens Kunstarbeider af alle Slags at fremvise, hvis Lige i Fuldkommenhed 
man neppe nogen anden Sted skal finde, kan allene bekröche mit forhen giorde 
Udsagn.

Skisnt Elfenbeen-Materien har saa mange Fortrin, kan man dog ei delge 
en almindelig Feil, som det er underkastet. KunstarbeiderS Samlere fore saa 
ofte den grundede Klage, at Elfttibeeuet med Tiden pleier at blive guult. 
Denne Forandring af Farve ved Elfenbeens Kunststykker, formindsker visseli
gen deres Vardie. Det ubehagelige af den gule og ofte brunrode Farve skinler 
for Aiet den Kunst, fom Arbeidet dog virkelig indfatter. Jeg haaber altfaa 
at>have foretaget mig et baade for Kunstneren og for Samleren ikke unyttigt 
Arbeide, da jeg vil give Efterretning om Midler at bevare nye Elfenbeens- 
Kunstarbeider, faa at de aldrig skulle blive gule; og giore dem igien hvide, 
fom ved Alderdommen have faaet en siettere Farve. Men i Forveien maae 
jeg, for at giore Sagen desto tydeligere, meddeele nogle Anmarkmnger over 
Elfenbeenets Materie felv, fom skulle oplyse dets siorre og mindre Guulhed. 
Enhver veed, at det saa kaldede Elfenbeen er Elefantens to Huggere eller For- 
svars^Tcender, som i en boiet Stilling staae frem for Munden og komme af det 
overste Kindbeen. Disse Elefant-Tander maae ei blandes med Kindtcenderue, 
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hvoraf Dyret har fire i hvert Kindbeen, og hverken liene til Bildhuggerie eller 
Dreining. I det hoieste kan deraf gioreS Kaardegreb, Knivffafter, Plader 
til Daaser og Stokkeknappe. Man kan ei bearbejde dem med Meisseler og o tv 
dre Instrumenter, men de maae, formedelst den Emaille, som de ere gien- 
nemvavede med, siibes og behandles som Agalhen. Af de ommeldte For- 
svarg'Tcrnder har Elefanten just ingen anden Nytte, end at han bruger dem som 
fine Gevcer. De ere ikke, som Vildsvinets og Nilhestens Huggere overdrague 
niet) Emaille, men Overfladen er af selvsamme Haardhed, som den ovrige 
Materie. Kun eengang har jeg seek en meget stor C'lefauvTand, hvis ovcrste 
Skorpe virkeligen bestod i en Art Emaille eller Smeltvcerk. I Giennem- 
snittet ere Elefant-Teenderne meer eller mindre cirkelrunde eller aflangrunde. 
De ere ikke, som de fleste store ValroZ-Tcender compakte eller fulde, men har 
en Huuking, som hos nogle rakker til over Midten, hos nogle derimod kun 
strcrkkcr fig en Trcdiedeel afLcengden, og hos nogle endnu kortere. De beste 
Tander ere de, som have en korr Huuling; jo hulere en Tand er, jo mindre 
skikker den sig til Figurer. Til Kander, Bcgere og Vaser, som desuden 
skulle vcere huule, skikker den forste Art sig best, hvor Billedhuggeren derved 
pleier ak anbringe Basrelifs eller ophcevet Arbejde.

Naar Teenderne ved deres overste hule Ende har en meget viid Omkreds, 
eg hastig lebe smallere mod Spidsen, er det et vist Tegn, ot de indvendige« ere 
meget vidt og dybt udhulede. Men naar de ved den overste Ende ikke ere tyk
kere end i Midten, eller vel endnu sinallere, saa kan man vcere vis paa, ot de 
kun have en kort Huling, og i denne Tilstand ere de, som for er sagt, alker- 
fordeelagtigst for Arbejderen eller Kunstneren.— Tcender fra i til io eller 16 
Pund blive i Handelen kaldede Craveller; de som overstige denne Vegt, fckae 
forst deres egentlige Navn, Elefant-Tceuder. De storste og vcegtigste Tander, 
som ere bekiendte, ere uden Tvivl de, som forvares paa det Kongelige Kunst
kammer, hvoraf den eene, som er afen ugemeen Godhed og Dannelse, veier 
165 Pund. En endnu meget vcegtigere og storre Tand, ffal Kong Chriftian 
den Siette, hoilovlig af Ihukommelse, af samme Samling ladet forcere den 
berømte og udødelige norske Kunstner Magnus Berg, paa det hans Kunst- 
arbeider, hvoraf mange nu zire den Kongelige Kunsisamliug, saavel i Stor- 
relsen, som i Kunst maatte udmcerke sig.

Sielden
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Sielden kan man see uden paa en Tand, om den i sin Materie er fiin 
og hvid, eller om dens Fibrer ere grove og gule eller vel ogsaa brune. Man
gen en Tand synes udentil, fordi den har en hvid og fiin Skorpe, at fremvise 
det fine Elfenbeens Kiendetegn; men naar den bliver anssaaret, findes mange 
Gange det modsatte. Derimod seer man ofte Teender, som uden paa ere sorte, 
ujevne og skieffrige, hvis indendige Materie dog er hvid og fiin, saa ar nmn 
ei alletider med Vished kan siutte fra den udvortes Anseelse til den indvortes 
Godhed.

Elefanternes Fcederneland er Afrika og Ostindien. Det mceste Elfen- 
been kommer dog vel fra den forstncrvnte Verdens Deel, fra Kysten Guinea til 
Europa. De to forrige Aar bleve her paa Borsen mange rusende Stykker Ele
fant-Tander, som vore Skibe havde bragt hiem, meget dyrt bortsolgte. Der- 
jblant vare mange som vejede 100, ja endog nogle, fom veiede 135 Pund. 
Man holder for at del Elfenbeen, som kommer fra Ostindien, skal vare meget 
hvid og hvidere end det afrikanske. Jeg troer ogsaa selv, at denne Formod
ning, i det Hele betragtet, virkelige« har megen Grund. Alligevel sindes 
blant Elefant-Tanderne fra Kysten ligesaa mange smukke, sine og hvide, som 
blank de ostindiske grovaarede og gule. Det ceylonske Elfenbeen holdes ellers 
overalt for det allersmukkeste og fineste. For et Par Aar siden blev med et 
ostindisk Skib et godt Partie Elfenbeen derfra bragt hertil, hvorved jeg agtede 
denne Besynsynderlighed, at Tanderne, foruden deres sadvanlige beiede Skik
kelse, endnu ligesom Oxehorn vare ganske skievt dreiede, hvortil man aldrig 
pleier at finde Mage blant de guineske. Ellers vare de meget dybt udhulede, 
men i Fiinhed og Hvidhed havde de meget forud for de sidste.

Forskielligheden as den Verdens Deel, hvori disse uhyre Dyr boe, ja 
endog Forskielligheden afProvincerne og NaringSmidlerne har, som let kan be
gribes, en meget stor Indflydelse paa Elfenbeenets Fiinhed og Farve. Man 
skulde troe at de smaae Teender, efterdi de ere af unge Elefanter, vare meget 
fine i deres Materie; men Sagen forholder sig ganske anderledes; der ere 
mangfoldige iblant dem, som ere overordentlig grove, indvendig gule og brune, 
derimod findes iblant de store og vcegtige Tander mange fortreflig fine og hvide.

Der er kun faa store Tander, fom jo uden paa langs ad ere tegnede med 
synlige Ridser eller Sprekkcr. Denne almindelige Feil begynder midt paa 
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Tanden og naaer til den yderste Spids, hvor Sprekkerne allerdybest have ind- 
trarnget sig. For det meeste gaae disse Sprekker til al Lykke ikke dybere end een 
eller ro Knivsrygge. Men i de Teender, hvor de gaae dybere, mister Kunst
neren megen Materie, og flige kunne ei uden stor Skade forarbejdes. Ogfaa 
blank de flnaa Tander haver samme Onde Sted, thi endog deriblant findes 
mange fulde af Sprekker og altfaa udygtige til at forarbejde; Kunstneren udsøge 
fig altfaa faadanne Tander, som udvortes ere glatte og uden Sprekker.

I de store afrikanfle og asiatiske Ør fener, hvor Elefanter i Tufendtal 
vanke omkring, finde de Vilde ofte deres Tander i Sanden, i Jorden og i 
Grasser. Nogle Reisebeflrivsre have deraf taget Anledning til at troe, at Ele
fanterne aarligen falde deres Tander, ligesom Hiorkerne deres Vier. Men 
hvorledes er det mueligt, at en faa haard, cosrpakt Materie, som Elfenbeenet, 
kunde i saa kort en Tid komme til faadan en Vext? Jeg er mere tilbøjelig til at 
troe, at Elefanten aldrig falder sine Tander, for hvilken Meening jeg var i 
Stand til at anføre mange Grunde af Ecfarenhed. De Tander, fom altfaa 
paa ode Steder findes paa og i Jorden, kunne, foruden dem som ere døde na
turlig Død, ogfaa vare komne af saadanns Elefanter, fom ere forfulgte og 
faarede af deres Jagere, tuen have frelfet fig ved Flugten og siden ere døde af 
deres Saar. Naar disse fundne Tander lange have lagt i Regn og Solens 
store Hede, faae de marige starke Sprekker, de blive fliefferagtige udentil, og 
ligesom calcinerede. Indvendig er Materien ofte ganfle graa eller guul, og 
kan ikke uden stor Moie gieres hvid.

Endnu en Hovedmangel, fom betager Elfenbeenet meget af sin Vardie, 
og er Kieberen til stor Skade, findes hos de Tander, fom ere blevne anfludte 
med Jern- eller Metalkugler. Førend Skydegevaret blev bekiendt blank de 
Vilde, søgte de ot dråbe Elefanterne med Pile, eller at fange dem levende. 
Men nu pleie de ot benene sig af Flinte og Jern- eller Metalkugler, da Blye- 
kugler ikke kunne trange sig ißicnnem det tykke Skind, men falde flade og for
stødte paa Jorden. Da Elefanten er overalt vanflelig at drcebe, saa vide de 
Vilde, at det Sted imellem Ørnene og ørnene er den svage Deel, hvorpaa 
man lettest fnn give ham sir Banesaar. Naar de nn med Kugler flyde efter 
Elefanten, kan del let flee at de flyde feil af ovenmeldte Sted og tresse de nar 
derved fremstaaende Teender. Man flulde ikke tree oi det var mueligt for en 
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Jern- eller Metalkugle at trceuge saa dybt i en saa haard Materie font Elsen- 
beenet, og deri blive siddende, uden iglen at falde ud, saa at den anvoxende 
Materie herefter aldeles indflulter den, uden nt efterlade kiendelige Spor deraf 
udvortes; bog har man derpaa mange tydelige Beviser i Hcrnde. Jeg har 
tilforn i et Brev til Hr. Professor Hanow i Dantzig beskrevet saadan en Tand 
paa 78 Pund, i hvis Inderste jeg fandt en Tombaks-Kugle. Dette Brev 
er tilligemed Hr. Professorens Svar indrykket i Danhiger Erfahrungen for 
Aaret 1757, og siden i det ferste Bind af neue gesellschaftliche Erzählungen 
S. ii. Ester den Tid ere mange saadanne anfkudte Teender mig forekomne, 
og blank andre en, hvor Jernkuglen var aldeles indelukt i Tandens Midte, hvil
ket er en mcerkvcerdig Omstcrndighed. Mit Aiemcerke er ikke her at forklare 
det Besynderlige i denne Natur-Tildragelse, eller Tilvexten af Elfenbeens-Ma- 
lerien; jeg vil allene tale om den Virkning og den Skade, som flig en anffudk 
Tand føret*  med sig.

Naar man udvortes feer Kiendckegn til ot en Tand kunde vcere anskndt, 
(og dette kan ofte sees) saa raader jeg Kunstnere og andre Arbejdere, ikke at 
kiebe den. Ei allene Stedet hvor Kuglen sidder, og det deromkring verrende, 
men hele Tanden pleier at vcere ligesom inficeret. Gule marmorerede, fra det 
ovrige Elfenbeen ved Sprekker afsondrede store og smaae Pletter herske igien- 
nem hele Tanden. Undertiden finder man deri heele Huulheder, font have 
holdt sig fkiulte', indtil man under Arbejdet traf derpaa. Formodentlig har 
en Deel af den til Vcexlen bestemte Ncrringssaft samlet sig derndi. Naar 
Skuddet har truffet de Deele af Tanden hvor den er huul, saa komme paa den 
indvendige Side alleflags Udvoxninger, og Materien viser sig som smeltet Vox. 
Dette er endnu ikke alt: En Tand, som har maattet lide en saa voldsom Ry
stelse, hvis Deele ved Stedet af Kuglen med saa stor Kraft ere trykkede; hvori 
Tilløbet af den Saft, hvoraf Tanden voxer, er formindflet og bragt i Uorden, 
hvori dens hele Vcext bliver uordentlig og mangelagtig, hvori Materien er fuld 
af de fladelige gule Pletter; en saadan Tands Fibrer miste sin elastiske Krast, 
saa at de blive langt fliorere end i sunde Teender, og derfor hceuder det sig oste, naar 
den allermindste Luft kommer dertil, enten Tanden er anskaaret, eller den allerede 
er under Kunstnerens Hcender, at den indvendig faaer Sprekker, som lobe omkring 
iCircler, og ved hvilke al hidindtil anvendt Flid paa eengang bliver gi ort til intet.

Naar
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Naar man altsaa vil vcrlge en Elefant-Tand, bor den have folgende ud
vortes Kiendetegn, naar den skal vcere Kunstneren nyttig og fordeelagrig: Den 
maae udentil vcere fri for alle Sprekker, og derhos faavidt mueligt have en skion 
glat Overflade, fordi man dog i det mindste derfra kan flukte noget til dens ind- 
vortes Godhed og Hvidhed. Jo kortere og mindre den indvendige Huuling er, 
jo fordeelagtigere er Tanden. Den runde Figur i Omkredsen er ogsaa ulige 
bedre end den aflange. Videre kan man ikke komme ved en Tands Bedom- 
melse, den indvortes Godhed maae man overlade Lykken. Naar man finder 
Tander, hvis indvortes Materie er ligesom giennemfigtig og derhos guul, naar 
de ere anskaarne, da er det Tegn til at de endnu ere friske og ei lcenge have voe- 
ret af Elefanten, eller ogfaa at de maae have ligget paa et meget fugtigt Sted. 
I det forste Fald har Elfenbeenets Giennemfigtighed og Guulhed fin Oprindelse 
af den oliede Substanh, hvormed Materien er blandet; men i det andet Fald 
er det kun vandagtige Deele, som have indfuet fig i Elfenbeenet. Begge Slags 
have intet skadeligt for Kunstneren, der behoves knn meere Tid til at blege det 
forste hvidt, end det fidste. Allerede ved Forarbejdelsen begynde begge Arter 
al blive noget hvide, men vil man have dem ganske hvide og Arbejdet bestaaer 
i store Billeder, kan det fikkerst skee paa den Maade, som jeg siden skal be. 
skrive. Men bestaaer Arbejdet i smaae eller tynde Stykker, kan det bleges 
ganske hvidt allene ved en maadelig Varme, eller overen liden Kulild, hvor- 
paa man stroer noget stodt Svovel. Med compaktere Stykker, som for Exem
pel med Statuer, er det vanskeligt at handle saaledeS, fordi tykt Elfenbeen, 
som ikke indentil er udhulet, ved Hecden gemeenligen faaer Sprekker. Naar 
Tanderne lang Tid have ligget paa torre Steder, saa at de af Naturen kunde 
vcere udblegede, og desuagtet ere gule eller brune, og bestaae af grove Trcrvler, 
kunne de allene ved den Kunst, soiu jeg nu vil beskrive, faae en hvid Farve. 
Men er et Arbeide, som er forfcrrdigct af saadanl Elfenbeen, udsat for Luften, 
Fugtighed, Stev eller Neg, saa bliver det hver Dag hcesligere og tilsidst 
ganske rodbrunt. Alt Elfenbeen bliver tilsidst under visse Omstandigheder 
guult; dog modstaaer det fine Elfenbeen, som af Naturen har varet ret hvidt, 
Guulheden allerlcrngst.

At nu baade nye Kunstarbeider af Elfenbeen aldrig skulle blive gule, og 
gamle Kunststykker som ved Tidens Lcrngde mere eller mindre ere blevet det, 
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(Fuße faae deres hvide Farve iglen; dertil vil jeg nu bekiendtgiore et for fegt 
Middel, som jeg har km ved min lange Omgang med denne Materie, cg 
hvoraf jeg har betient mig til de Kunstforstandiges store Forundring og min egen 
Nytte og Forneielse. Jeg har allerede forhen fagt, ot Kunstfager i Elfenbeeu 
ikke bor stilles blot for Luften eller Fugtighed, eller Skov, naar man vil be
vare dem fra at faae en guul Farve. Men hertil tiene hverken Skabe eller 
Futteraler. Jeg har feet kunstige Billeder afElfenbeen, forvarede i Futtera
ler, fom vare udfocrede med Flsicl, og fom alligevel havde faaet en heslig 
Farve. I andre lukte Giemmesteder, f. Ex. i Trcee, gaaer det ikke bedre; 
derimod har Glasset en beundringsværdig Virkning paa Elfcnbeener.

Ved Groupper, Statuer, Buster, Krrife, Pokaler, 2Esser, Va
ser og dreiede Kunstfager, betieuer jeg mig klokkedannede Glas-Cylindere, som 
oventil ere hvelvede med en rund Knap. Naar uion selv vil bestemme deres 
Moal og Heide, kon man for billige Priser foae dem paa alle Glashytter of 
smukt hvidt Glas. De som jeg behovede til mine egne Kunstarbcider, eller til 
andre Samlere, lod jeg bestille i Norge, og fik dem i alle Maader Udrettede 
ester mit An ske. Paa en stad Steen etter gullandstk Fliise pleier jeg at lade 
disse Glasklokker stibe ganske lige med Sand og Vand, paa det at de kckme 
staae fast og slutte tet paa den dertil dreiede Fod eller Postament. Denne Fod 
bliver dreiet af Mahogany eller et andet Slags Haardt Trcee, to til tre Tom
mer hoi, oventil med en Rand, som Glasklokken passer i, og maae siden bei- 
ses sort. De Kunststykker, som saaledeS ere bedækkede med Glas, faae der
under en overmaade smuk Anseelse og zire en Kunstsamling meget mere, end 
naar de staae fri for sig felv. Til andre Kunstarbeider i Elfenbeeu, som en
ten formedelst deres store Omkreds, eller deres Hoide, ikke kan sattes under 
Glasklokker, kan mon meget gierne lade hos en Glarmester giere et Huns, lige
som Kunststykket udfordrer det i Hoide og Breede. Glasskiverne blive enten 
indlagde i Blye, som siden forgyldes, eller om Kunststykket er meget stort, i 
Lister of Mohogany-Trcee. Af denne sidste Art feer man en Prove over et 
temmelig stort af Elfenbeen med stor Kunst forfcerdiget chinesisk Lyst- og Have- 
huus, i den Grevelige Moltkiske Kunstsamling. Dette virkelige Kunststykke, 
som er beundringsværdig fiint udarbejdet, ftaaer tet ved Vinduet og er udsat 
for Solens Straaler, hvorfore det ogfaa under denne Bedækning har faaet en 
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faa hvid Farve, at den ikke kan sattes i Ligning med noget. Ligesaadank et 
GlaShuuS medMahogny Lister, 2^Alen hoit, har jeg ladet giere over et stort 
Stykke af Dreiekunsten, af pyramidalff Dannelse, da uden denne Forsigtig
hed hverken dette eller det forrige Kunststykke kunde opholdes til den sildige Ef
tertid formedelst det ffadelige Stov, den fugtige Luft og den ellers muelige Be- 
ffadigelse.

En stor Deel Kunstarbeider bestaaer ogfaa af store eller ftnaae Elfenbeens 
Tavler, paa hvilke med ophavet Arbeide (en basrelief) pleier at vare ud- 
ffaaret historiske Forestillinger eller Landffaber. Dette Slags Kunstarbeider 
kan meget let gieres hvidt og uskadt bevares, naar det i en dobbelt Ramme bli
ver lagt under Glas. Den forreste figurerede Ramme, hvori man lcegger 
Glasset, maae altid vare to til fire Tommer sterre, end det udfkaarne Stykke, 
fom bliver indlagt bagtil i den anden Ramme. Denne Ramme er ligesaa dyb, 
font det ophavede Arbeide paa Elftnbeenet er hoit, at Glasset ikke ffal stede 
derpaa. Paa denne Maade, naar nemlig den yderste Ramme er storre, kan 
Lyset fra alle Kanter bedre falde paa Kunststykket, og giver det tillige en bedre 
Anseelse.

Denne Kunst har vor store Kunstner i Elsenbeen, Magnus Berg, me
get godt forstaaet. Han pleiede at legge alle sine Kunstarbeider, som mesten- 
deels bestode i stark ophavet Basrelief, under Glas i smukke Rammer. De 
mange fortreffelige Kunststykker af denne Mester, som forvares paa det Konge
lige Kunstkammer, ere derfor ogsaa faa hvide som Snee, faa at Materien for
medelst sin hvide Farve, neppe mere ligner Elfenbcen. Denne Forsigtighed 
bor altsaa anpriseS for alle Kunstsamlere, at bevare de i Elsenbeen udffaarne 
Basreliefs i Rammer, og under smukt Glas.

Man ffulde tanke, at Skabe med Glasdorre vare tilstrakkelige til at 
bevare ElfenbeenS-Kunstsager fra at blive gule. Men jeg veed af Erfarenhed, 
at de ikke altid ere i Stand dertil. Man ffal ikke lettcligen finde et Glasffab, 
fa a tat at intet Stov kunde trange derind, og var det end faa, bliver Elftn- 
beenet dog kun altid i den Forfatning, som det var i, da det blev fat i Skabet, 
nemlig: det bliver deri ikke hvidere, fom under Glasklokkerne og Glashusene 
pleier at ffee, i det allerhoieste maatte det vare den Side, som staaer narmest 
og vender imod Glasset. For nyelig havde jeg herom en overtydende Erfaring: 
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En stor meget kunstigen med ophavede Figurer skaaret og i forgyldt Selv ind
fattet Pokal af en dansk Kunstner Johan Holländer, staaer paa det Kon
gelige Kunstkammer i et Glasskab, bag og tet ved Glas-Vinduet. Da dette 
Kunststykke uden Tvivl i mange Aar Har staaet paa dette samme Sted, saa faldt 
det mig ind, nu ogfaa engang at vende den bagcste Side mod Glasdorren, for 
og at lade Kunstelskerne see dette Herlige Stykke fra den anden Side; men hvor 
forundret blev jeg ikke, da jeg fandt den bageste Side, hvorpaa intet LyS havde 
kundet falde, igiennemtrangt af en heslig brnun Farve. Her har allene Da
gens Lys igiennem Glasruden foraarfaget den hvide Farve i Elfenbeenet, da 
Solens Straaler ikke kunne naae faa dybt ind til Vaggen af det Kammer, hvori 
Glasskabet staaer. Heraf kan man domme hvor fordeelagtigt det maae vcere 
for et Kunststykke af Elfenbeen, naar det paa alle Sider er omgivet med Glas. 
Det er alifaa ikke Den eeneste Fordeel, at naar et Stykke kommer fra Kunstne
rens Hander og paa foranfsrte Maade bevares underen Glasklokke, det da 
derved bevares for at blive guult; men det bliver derhos Dag fra Dag hvidere, 
og tilsidst som Snee, i hvor grovt end Elfenbeenet har varet i sine Fibrer, og 
hvor stärkt Anlceg det endogfaa Havde til al blive guult. Og hvad Skade gisr 
ikke Steven ved allestags Kunstarbeider? Den fatter sig fast i Elfenbeenets 
kori, ader om stg, gior den glatte Overflade hvas og ujevn, og fordarver 
hecle Glandsen; ei at tale^ om ar der ere mange Kunststykker, som formedelst 
deres Flinhed og Subtilitet enten flet ikke eller neppe uden stor Skade kunne 
raale, at den derpaa fasthangende Slov bliver aftager; men ved foromtalte 
Middel er Veien tilfperret for Stevet, faa at det flet ikke kan komme ind un
der Glasklokken. Hvad nu gamle Kunstarbeider angaaer, fom formedelst ad
skillige Aarsager ere blevne gule og brunrode, saa kunne de ved at sattes i So
len under saadanne Glasklokker, Tid efter anden udblegeS og blive sneehvide. 
Det er altsaa en ganske besynderlig Egenskab hos Elfenbeenet, at det under de 
Hedeste Soelstraaler ikke lider den ringeste Skade, naar det kun er bedakket med 
Glas; da det derimod, naar man uden at bedakke det med Glas vilde legge det i 
Solen, inden en sterdedeel Time ved utallige Sprekker blev fordarvet. Man 
feer derfor saa mange skisnne Elfenbecnö Billeder og Statuer af gamle Kunst
nere, som vel undertiden kunne vare hvide nok, men ved hundrede Sprekker 
have mistet deres Vardie. Formodentlige« have de staaet paa el Sted, hvor- 
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til Solen har kunnet rakke, hvis varmende Straaler vel Har foraarfaget den 
hvide Farve, men destovcrrre ogsaa de skadelige Ridser og Sprekker. For disse 
sidste er der intet Raad, alt hvad man kan giere er dette: at man vel udborster 
Stykket med varmt Vand og hvid Scrbe, og med en reen hvid Berste, faa at 
den Stev, som har sat sig i Sprekkerne kan komme bort; da falde Ridserne 
ei mcere saa starkt i Siet, og man gier vel, om man endda fatter det under en 
Glasklokke. Ere de gamle Knnstsager, som man vil blege hvide, alt for 
brune, eller endog rede, saa tager man udgledet og paa en Rivcsteen med Vand 
siinrevet Pimpestcen, dypper en Berste deri, afberster Kunststykket vel med 
Vand, finter det, saa vaadt som der er, under Glasklokken, stiller det dag
egen i Solen, og vender undertiden Siderne om, at det kan blive hvidt over
alt, med mindre saa er, at ben gule eller brune Farve er paa en af Siderne 
meere haardnakket og dybbere indtrukket, da man maae lade denne Side staae 
tangere i Solen. Vil nran tt Par Gange om Ugen igientage Afberstningen 
med den revne Pimpestcen, bliver Udblegningen derved befordret, og skeer 
desto hastigere. Elferrbeenet, fom er taget af Tandens Huuling, fornemme
lig, hvor den har siddet i Kindbeenet, er af Naturen i alle Elefant-Tcender 
grovk, og tillige hos de sieeste gunlt. Naar alkfaa denne Deel af Tanden af 
Kunstneren bliver forarbejdet efter sin heele Omkreds, som for Exempel til 
Kruse eller TEffer, Begere, Pokaler o. s. v. som desuden maae vare hule; 
saa er det gausse scrdvanligt, at disse Kunststykker i kort Tid faae en bruunred 
Farve, naar de ikke med Forsigtighed bevares derfra. Saaledes havde jeg 
engang Lejlighed til ut kiobe et faabaut et KruuS af meget kunstigt Arbcide, fom 
var blevet faa brunt og redt, at man ikke ff'ulde have erkiendt det for Elfenbeen. 
Ved siiltig at berste det med Vand og Pimpestcen og tange at blege det i So
len under en Glasklokke, sik jeg den hvid og ligesom nye tg i en. Jeg forumer 
mig endnu derover naar jeg feer det og tcenker paa dels Forvandling. Kunst
nerne gjorde alrsaa meget vel om de aldrig til deres Arbeide brugde Tandens 
Skorpe eller yderste Hud, men strap tog den af, serend de begyndte deres Ar
bejde, thi denne Sparfomhed er dem dog kun til Skade. Pori ere paa Tan
dens hule Deel meget videre og meere aabne end der hvor den er fuld og det 
Stykke som ndgier Spidsen. Altsaa kan den fugtige Luft og det fine Stev let
tere tramge sig ind i Materien, hvoraf deu desto hastigere begyndrr at blive guul.
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Hvad ni an sinder i hundrede Boger om at giere Elfønbeenet saa blsdt, nt 
man kan trykke det i Former, er idel Usandhed, som ikke grunder sig pan noget, 
men tvertimod strider imod Elsenbeencts Natur. Det samme gielder ogsaa om 
de mange Forssrifter i utallige Beger, hvor een har udskrevet det as den anden, 
om at giore Elfenbeen hvidt igien, uaar det eengang er blevet guult. Ester 
nogle skal man lade det vel udkoge i Allunvand, efter andre lcrnge koge det i 
Vand med uladføet Kalk; en anden vil at det skal koges med sort Sabe, og 
endnu andre nt man skal legge det i Maimaaneds Dug, hvilket sidste Middel 
vist nok cr det uffyldigsie, da derimod de ovrige ere i Stand til formedelst Kog« 
ningcn fuldkommen at fordarve de Elfeubeens Kunststykker, som man derved 
vil giere hvide.

Tilsidst vil jeg her anføre nogle Materier, som pleie at lade sig forar- 
bcide ligesom Elfenbeen, og som af dem, som ei ere Kiendere nok, lettcligen 
kunne holdes for Elfenbeen.

Det Elfenbeen, som i stor Mcrngde opgraves i Sibcrien (Ebus fof- 
file) eller fom Russerne kalde det Momotovnkost, pleier mestendeels at vcrre 
meere calcineret end forsteenet. Foruden andre store Stykker Been, hvoraf 
man ikke kiendcr Dyrene, finder man bande Elefantens Kindbeen og dees For- 
fvarS'Tcrnder. Blank disse sidste ere mange, som kun ere lidet calcinerede, faa 
at man ikke strax kiender dem fra andre naturlige Tcruder. J min Nnturnlie- 
samling giemmer jeg saadant et compact Stykke af cn stor opgravet Tand, som 
er 5-£ Tomme i Giennemsuit. Det lader sig forarbejde som andetElfenbeen, kun 
at der ikke som dette vil blive hvidt, og at det er opfyldt med Ridser, føm lebe 
omkring i Cirkler. Russerne giore af dette opgravne Elfenbeen mangestergS Ar
bejde, i Besynderlighed Skakspil, Hirsehfcengergreb og dcsiige. Formedelst 
Storrelsen kunde deraf gierne giores Statuer og andre Kunstarbeider, men jeg 
har aldrig sect noget deraf.

Blank Soedyrene ere der adskillige, hvis Teender kunne forarbejdes. 
Valrossen (Rosmarus) har ligesom Elefanten to Forsvars-Tander eller Hug
gere i sit ovcrste Kindbeen. Af de storste, som jeg har havt, veier Stykket fra 
6 til 8 Pund. De ere, som jeg før har fagt, ikkun ganss'e lidet hule, af 
Dannelsen brede og i Hnardhed lignende Elfenbeen. Den indvortes Farve er 
udeusra indtil midt i dem hvid, men det inderste er plettet guult og tildeels 
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giennemsigtigt. Formedelst denne Forskiellighed i Farven kan man ikke deraf 
giere noget stort Kunstarbeide. I Archangel bliver allestags Arbeide deraf, baade 
dreiet og skaaret, og af de russistke Matroser solgt til Fremmede, men det er 
altsammen i Henseende til Kunsten overmande flet, eudfkiont Arbeidet derpaa 
maae have været meget moisomme ligt.

Forsvars-Tænderne eller Huggerne af Nilhesten (Hippopotamus) in
deholde en overmande hvid Materie, som i Haardhev og Fiinhed overgaaer 
Elfenbeenet. Men da disse Tænder, hvoraf Dyret har sire, ere trekantede, 
meget hule, derhos krumboiede, og deres yderste Skorpe endnu besiaaer af et 
Slags Emaille, faa bliver der kun lidet Materie tilovers at forarbeide, og alt- 
faa kunne ikkun Smaating forfærdiges deraf. Fortænderne derimod, hvoraf 
der ere 6 i det overste og 4 i det nederste Tandgierde, ere runde, uden Emaille, 
noget hule, aldeles dannede som de smaae Elefant-Tænder, eller saa kaldede 
Craveller. Materien i disse Tænder er overmande siin og hvid, saa at man in
gen Fibrer bliver vaer, som ved Elfenbeenet. Dog ere de ikke saa hvide som 
Huggerne, men kunne ved Varmen, eller over en liden Kulild bleges snee- 
hvide. Til smaae Plader at male Migniatur-Portatter paa., er denne Mate
rie fortreffelig og meget bedre end det fineste Elfenbeen.

Endeligen har det lange omvundne Horn af Narhvalen, som sanges ved 
Grönland, en meget storLiighed medElfenbeenet. Det er ligesaa hvidt og fiint, 
som det beste Elfenbeen, om ikke finere. Men Skorpen vaa dette Horn er guul, og 
pa mange fuld afSprekker. Da en Huulhed gaaer igiennem hele Hornet, saa kan 
denne Materie, som desuden er dyrere og sieldnere end Elfenbeenet, ikke med syn
derlig Nytte forarbejdes. Sil Flaute traverfer, Etvier, Flasker og desiige 
skikker det fig meget vel. Det er feiere end Elfenbeen og viser derved sin horn
agtige Natur. 2 den vaade og fugtige Luft bliver det bruunt, som hiint, ja til- 
sidst bruunt, cm man ikke forvarer det bag Glas. Af faadanne overordentlig 
store Horn er den Kongelige Throne, som forvares paa Nosenborg Slot, og 
hvorom jeg forhen har talt, med megen Smag for fær friget.

Af Beenene i Oxernes Bagbeen, naar fre for st ere kogte hvide med Kalk, 
kan man forfærdige og sammenfætte mange smaae Kunstarbeider, som temmeli- 
gen ligne Elfenbeen, dog ikkun paa Dreierbænken, men ikke ved Bildhugger- 
kunsten.
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