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Joh. Hieronymus Chemnitz 
om nogle ved 

Lonchyliernes Afslibning 
giorte Iagttagelser og nye Opdagelser.

KT^aturhistorien har fra Ungdommen nf vceret min kiereste Videnskab. Men 

Xzv'' da fan mange andre forffieklige Forretninger ikke kunde tillade mig at 
lobe alt for vidt ud, og fare vild i den umaalelige og uoverfeelige NamrenS 
Betragtning; har jeg blot udvalgt mig til nærmere Overvejelse og notere Un- 
derfogelse en viS bestemt Deel af Naturhistorien., Jeg har heri fulgt mange 
viise og indsigtsfulde Mænds Rand, fom for lang Tid siden have onff'et, at dog en
hver, fom feite Dcivt til Naturhistorien, og ligefom et indvortes Kald til at blive be- 
kiendt og fortroelig med denne yndige Videnskab, maatte dog allene udvælge et eller 
andet Naturrige, enten Steenriget, eller Planteriget eller Dyrriget til sit Formaal 
og fornemmeste Hiemærke, og med den omhyggeligste Troeffabarbeideganffe allene 
i denne eller hun Deel affaadaut etRige: da kunde i sin Tid, naar enhver giorde sit, 
naar enhver med ufortroden Flid studerede sit Kapitel, udrettes noget meere og 
erholdes noget fuldkomnere. Dette viift Rand er bleven mig en Regel og ubro- 
delig Forflrivt, ja en Grundlov. Af det vidkloftige Dyrrige har jeg kuns ud
valgt mig til videre Betragtning og noiere Underfogelse en eeneste Slægt. Dlit 
Valg, fom jeg aldrig har a tigret, men fom har forundet mig mange af de gla
deste og forneielige Timer, er nemlig især faldet paa Conchylierne. Jeg har 
med utrættelig Iver, i en Tid af nogle og tredive Aar, meget lykkelig famlet 
i det conchyliologisike Fag, og bragt langt meere tilsammen, end jeg ved den 
forste ringe Begyndelse, som allerede blev anlagt i mine Skoleaar i Kloster-Ber
gen, under Anforftl af min da værende uforglemmelige Lærer, nu levende Hr. 
Ober-Consistorialraad Silberfchlag, kunde formode og vente. Endog i 
Fremtiden ffal minJver ikke formindffeS; men langt hellere uafladelig vedblive.

Det
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Det er mit alvorlige Forstet endog fremdeles hverken at spare Msie eller Be
kostning for at formeere mine ringe conchyliologiffe Kundskaber, og for at giere 
min Samling sterre, stærkere og fnldstcendigere. Con6)yliologien er i sig selv 
henrivende og frugtbar nok paa Forandringer til ot kunne vedligeholde hos Sam
leren en bestandig Lyst, og til at kunne give Videnskabens Venner og Elskere 
idelig Lejlighed til at eve deres Opmærksomhed.

For delte Scelskab, som bestaaer af et udsegt Antal af de meest sortiente 
Lærde og hoiagtelsesværdigste Patrioter, og som ere saa hoit oploftede over den 
store Hobs og de kortsynede Halvlærdes Fordomme, behoves der ingen ængste- 
Jig Undskyldning og vidtleftigt Forsvar for mine conchyliologiffe Bestrcebelsec 
og Bcffiestigclser. Ingen af dem vil anste mig det som en Bebrejdelse, fordi 
jeg ei allene i Ungdommens Aar, men endog i den modnere og mandige Alder, 
ja endog i mit Lære-Embede, og i en Stand, hvor dcr paaligger mig desuden 
Forretninger uok, dog stedse har beflitter mig paa, ivrig at samle og flittig at 
betragte bisse af mange ringeaglede Creature, og nu endog beffieftlger mig, i 
alle de Timer jeg har tilovers, med Fortstettelscn af det Martini fFe systema- 
tiff^Conchylieværk. Ester min Indsigt og Ovecbeviisning er og bliver det een af 
de ferste Pligter for en Theolog, ikke allene uophsrlig at studere den anden 
Troes-Artikel, som handler om Igienlesningen, der er ffeet ved Iesum Chri
stum; men ogsaa den ferste om Skabelsen. Det er Pligt for os ei allene ar 
soge og randsage i den os af Gud givne nærmere Aabenbarings Bog; men og
saa i Naturens Bog, hvortil vi blive henviiste ved den hellige Skrivt, for at 
kunne lære at erkiende Guds usynlige Væsen, og hans evige Kraft og Gud
dom, ikke allene af hans NaadeS- og Gienlosnings-Værker; men ogsaa af hans 
herlige SkabningS-Gieminger. Hvem som nu foler Lyst og Drivt dertil, han 
handler aldeles ikke strafværdig; men langt heller meget roesværdig, naar hansss- 
ger ar erkiende Guds Magt, Godhed og ViiSdom ogsaa af disse, ffiont af mange 
ganske forglemte og forsomre Skabnings-Værker, jeg rneeuer af Conchylierne. 
Skulde den allerviiseste Skaber, som dog ikke pleier at foranstalte det mindste 
uden de viiseste Forsætter og Hensigter, have forlecnt dem saa overmaade store 
og beundringsværdige Skionheder, uden noget Aiemærke? Skulde det ikke 
tillige have været een af hans forste Hensigter, at lokke os ved faadanue Skion- 
heder til at være opmærksommere ved deres Betragtningen — for endog ved disse 
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smaae Deele afhanS Skabning, at erkiende og tilbede hans Finger og Al- 
magts Haand.

Tidl og ofte har mon giort Conchyliernes Venner og Samlere den bittre, 
krænkende og fornærmelige Bebrejdelse, at de leegede med Conchylierne som Bor
nene med Dukker, som Drengene med Bonner og Nedder, som Aberne med 

\ dereö Unger. Ikke sielden legges det ogsaa Conchylie- og Naturalie-Elskere til 
Last, at der er dem ofte meere at giøre om store og kostbare Samlinger, om2Ere 
og RoeS, om Adspredelse og Fornoielser, end om grundige og philosophiffe al- 
meennyttige Kundskaber. De lagde sig ikke efter de skallede Legemers systema
tiske Jnddeeling, og vidste ikke eengang at nævne de mindste af dem med deres 
brugelige videnffabelige Navne, og endnu mindre at angive de Klasser, Orde
ner, Slægter og Familier, hvorhen og hvortil de hore.— Dersom man 
iblant deres Samlinger gierne vilde vide denne eller hiin Conchylies egentlige 
Fædreneland og Opholdssted, om det var Land- eller,Flod- eller Soe-Snekker 
og Muslinger, om det var Ost- eller Vestindiske, om de vare komne til os fra 
Norden eller Sonden, saa viiste sig den fuldkomneste Uvidenhed. — De 
randsagede ikke flittig nok i de Boger og Skrivter, i hvilke der dog allerede sin
des saa meget tilforn udarbejdet i Conchyliologien, i de Værker, fom handlede 
ex profeffo derom, og fom vare at ansee fom classiffe i dette Studium. — 
De bleve kuns allene staaende ved Overfladen og den udvortes Skal af deres 
Conchylier, uden at opfoge den indvortes Kierne, uden at trænge dybere ind i 
disse liable Verseners Betragtning. — De forsomte aldeles at lcrre at kiende 
disse skallede Hunses egentlige Beboere og deres Levemaade og Egenskaber, ei 
heller vare de nysgierrige nok for at betragte disse skallede Huuses inderste og un
derfulde Bygning, og at indsce den viise og med en meer end mathematisk Noi- 
agtighed afdeelte og afmaalte Indretning i deresKammre, Stokvcrrker ogVen- 
dinger. Ofte horer man ogsaa endnu denne Beffyldning, ar mange Natnra- 
lie- og Conchylie-Samlere forsoknte for denne Biefags Skyld Hovedsagen, for 
dette ringere det storre og vigtigere, ja endog Embeds og Kalds Forretninger. 
De forødte paa flige Samlinger en anseelig Deel af deres Formue, og ved ind- 
treffende Dødsfald efterlode deres Born og Enker intet andet end heele Centner 
Steene og Forsteenelfer, lutter Skabe, Kister og Skranker fulde med Insek
ter og Sommerfugle, og store Bierge af Snekker- og Muslings - Skaller.

Der 
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Det kan gierne være at nogle af disse Bebrejdelser maatte have deres beviislige 
Rigtighed. Jeg kan og vil ikke retfærdiggiøre flige Samleres Forhold, der 
handle faa strafværdig, ci heller vil jeg paatage mig at forsvare eller undskylde 
deres fordærvede Sag. Her vil jeg kuns allene aflægge Regnskab for mine 
Bestræbelser. For ikke at giere mig skyldig i de forhen anførte Bebrejdelser, 
har jeg stedse taget mig neie iagt, at denne Biesag ikke maatte blive til Hoved
sagen, og forhindre mig fra (fetere Pligter og vigtigere Embcdsforrekninger. 
Deflige Bestræbelser i Naturhistorien maatte være vort Livs Forlystelse, og en 
fornoielig Adspredelse; men aldeles ikke dets fornemmeste Bekymring og Ho- 
vedbefkieftigelse. De maatte være, om jeg tor udtrykke mig lignelseviis, som 
Sukkeret, Saltet og Kryderiet i vore Spiser; men ingenlunde vort daglige 
Brod og bestandige Næring. Ved mine conchyliologiske Arbejder har det ikke 
været mig blot om at giøre at samle mange og rare Conchylier; men fornemme
lig at forhverve mig gode Kundskaber. Alle de Værker, fom ere skrevne i 
Conchyliologien, hvilke tildeels ere meget rare og kostbare, og neppe kan faaes 
for Penge, har jeg lykkelig tilvejebragt mig, og læser dem med Begierlighed og 
Fornøjelse, faa magre, terre og uudstaaelige de endog maatte forekomme mange 
formedelst deres conchyliologi^e Terminologie og Skrivemaade, og faa liden 
Smag de endog maatte finde i dem. Hvad mine Udgifter til min Samlings For- 
merelfe angaaer, da tetter jeg mig efter min Formue, jeg passer heri at holde 
Maade, og handler saaledes fo in jeg troer at forsvare ester min Samvittighed, 
for min Familie cg for den fornuftige Verden.

Og Da der feiler mig som de fleste Conchyliologer Lejlighed til at lære 
nærmere og egentligere at kiende disse skallede Huses Beboere, der mestendeels 
komme til os fra de længstbortliggende Lande, og ere ved enhver Art overmaade 
forskicllige, og Der ikke foretages anatomiske Undersøgelser og Sønderlemmel
ser med dcm uden paa Det Sted, hvor De opholde fig, naar de enten trækkes 
frifl'e op af Vandet, eller findes ved Strandbredden, faa har jeg dog næsten 
ikke ladet blive noget Middel uforsøgt for at lære at kiende den forborgne Ind
retning i deres Kammre, og at udgranske Det Inderste i deres Boeligee.

Man har opfundet forskiellige Haandgreb og Methoder for at opdage og 
blotte Snekkernes inderste forundringsværdige Bygning, ved hvis Syn man 
ret bliver overrasket og bedragen i fin Formodning og Forventelse. Nogle be- 
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tiene sig hertil af Saugen, og sauge Conchylierne, efterat de ferst have giort 
dem faste med Beeg eller Kitt, med en Kobbersaug, midt fra hinanden. An
dre tage vel ogsaa Fiilen til Hielp, og sile Bedækningerne, Hvclvingerne og 
Kamrene rundt omkring bort, og lade tuns den inderste Spindclpiller staae. 
Endnu andre tage fat paa Mejselen, eller forsoger det med Smergel og paa ad
skillige andre Maader, foral udarbejde, udhule og uddreie Snekkernes In
derste. Sikkert og best opnaaec man sit Aiemeed ved Afstibningen, omend- 
ssiont den rene halve Deel derover gaaer forloren. Til at forevise Sælssabet 
Prover paa disse adskillige Maader, har jeg udvalgt det bekiendte Kiodhorn, 
hvoraf der sindes Millioner ved de Vestindisse Sukker-Aer, og hvis Beboere 
hyppigen spises af Neger-Slaverne. Jpoø Linné kaldes denne Snekke8trom- 
bus Gigas. S trombus, fordi dens Labe almindeligen udbreder sig i en 
Vinge, og fordi dens rendeformede Kanal og Snabel lober ud og boier sig om
kring til den venstre Side: Gigas, fordi den ofre vejrer iblant Conchylierne til 
en kiempemcessig Storrelfe. Af denne kan jeg fremlægge igiennemfaugede, 
rundt omkring affilede, samt ogfaa udhulede og udarbejdede. Af Linnés 
Bulla achatina har jeg ligeledes medbragt igiennemfaugede, rundt omkring 
afsilede og udhulede, hvilke jeg ogfaa hermed har den TEre at overlevere.

Den forste Methode med Saugen udfordrer allerede ovede Haandgreeb, 
og lader sig kuns fordeelagkig anbringe ved nogle Snekker. De Snekker, som 
have en fiin Spidse, som indvendig ere meget sine og tynde, og selgeligen og- 
saa ere meget ssiore og braadcn, lade sig aldeles ikke igiennemfauge. De gaae 
itu og splittes fra hinanden imellem Hinderne. Den anden Arbeidsmaade 
med Fiilen er endnu meere moifommelig og mislig, og lader sig hos de fleste 
endnu mindre anbringe. Den tredie Maade, nemlig Uddreiningen og Udhu
lingen er overalt den allermoifommeligste, og kan hos de allerfleste aldeles ikke 
være mueligt, et heller iværksættes.

Med Af- og Paaflibningen, som jeg engang er falden paa, har det best 
lykkedes mig. Jeg besidder tut af alle Slagter og Hoved-Familier af de om- 
vundne Conchylie-Arter en ralriig Mængde baade paaflebne og afflebne Stykker. 
Disse Forfog have givet mig Anledning til mange Kundssaber, som jeg ikke 
forhen har havt, og som har været mig og andre ubekiendte. Nogle af disse 
ved Conchyliernes Afflibning givne Opdagelser og Bemærkelser er det just, som 
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jeg nu i mneligste Korkhed vil sorelcegge dette hoistcerede Salstkab til videre Be
tragtning og gunstige Bedornmclse.

1) Ofte har jeg, da jeg begyndte at arbeide i chonchyliologisse Materier, 
anftet den Erklcering, fom Lefler og andre have giert cm Conchylierne, at 
de vare steenskallede Legemer, for urigtig og nbeviiölig. Men de mangfoldige 
Försog, fem jeg har anstillct med Afstibningen, have meget fnart overbeviist 
mig, at man maae nodvendig anfee dem for stcenskallede Legemer. De lade 
sig virkelig forarbejde og behandle fom Steene. De kunne siibes og fanges fo ni 
Skeene, graveres, poleres og ndssia>res fom Skeene. I Wien levede, da 
jeg opholdt mig der, en Kunstner, fvlu forstod med den siorste Bcqvemh-d og 
Færdighed at udarbejde og gravere paa Snekkessaller af anfeelig Storrelfe alle 
de romerske Keifercs Billeder fra Auguftus af indtil den nu regierende Kei
fer Jo fe ph den Anden. Han tog hertil de storste Stykker af den forhen 
ncrvnle Strombus Gigas Linnaei. Heraf (Far han store, runde, tykke 
Skiver og Plader, og disse forstod han fordeelagtig at betiene sig af, for dcr- 
paa at forestille Keisernes Billeder, efter de beste Originaler, gamle Monter 
og Mindesmærker, faavel i Form af Medailloner, fom og ellers i andre Skik- 
kelfer, Basrelief, eller ophcrvet Arbeide. Jeg besidder af hans Arbeide paa 
en Pore llain-Snekke, fom hos Linné kaldes Cyprea Tigris og hos 
Rumph Porcellana guttata, vores uforglemmelige Chriftian IV Bil
lede. Allfaa kan Snekker behandles og graveres fom Steene. De cre steen- 
ssallede Legemer. Men ligefom der sindes den sierste Forssiellighed iblantStec- 
nene, da nogle ere haardere, andre blödere, nogle tungere, andre lettere, nogle 
meifsmmclige, andre lette at forarbejde, ligcfaa er der med Conchylierne. 
Nogle ere haardere end de haardeste Steene. - Der ndfordres megen Tid og 
Moie til ar afsiibe noget af dem, andre derimod lade sig afsiibe med ringe 
Umage.

2) Alle Conchylier bestaae, fom ved Afsiibningen gansse tydelig erfares, 
af lutter kalkartige Decke, og dog levere de os den fineste Email, det fmnk- 
kesie og beste naturlige Porcellain. Mange Snekker fore derfor ogfaa det egent
lige Navn af Porcellain. De skal og have givet Chineferne, disse Porcellai- 
ners forste Opfindere, den forste Idee og Anledning til dets Opfindelse. Men 
uu ndfordres nodvendig til det kunstige Porcellain gvarrsagtige, glasartige og 
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vctrescirende Deele, som forst maae fuldkommen udtsrreS, og siden udglodes 
vg brcendes iIlden, ja ofte nogle Gange broendes. HoS Conchylierne derimod 
faae vi uden Varme, uden Ild, midt af det koldeste Vand, det smukkeste na
turlige Porcellaiu; men som ikke bestaaec af glasartige, men kalkartige Deele, 
som er mindre ffiort og stärkere og fastere end alt det kunstige Porcellaiu, og 
som tiener sin Beboer og Eiendoms Herre til en beqvem Boepcel, som voxer og 
udvider sig med ham, som troekker omkring og vandrer med ham fra et Sted til 
el andet. — Opvcekker ikke billig denne Sag Naturforskerens Opmoerksom- 
hcd? Fortiener den ikke neiere at betragtes og estertcenkes? Men bliver ikke me
get i denne Sag, hvor lange man endog tcenker derpaa, et Giettevark, ubegri
beligt og uforklarligt?

3) Mange Snekker ere saa tunge som om de vare inden i opfyldte med 
Blye. Til siige Tunges Tal henhorer iblant andre den saa kaldede Morgen
stierne, Voluta Ceramica Linnæi, og den saa kaldte HianKo, Offer
hornet, Voluta Py rum Linnæi. Ved Slibningen erfarer man strax hvad 
Ver er den sande og egentlige Aarsag til denne usædvanlige Tyngde, da samme 
kommer ikke allene deraf, at Sneglens Skal i Haardhed og Fasthed ligne den 
haardeste Marmorsteen; men fornemmelig ogsaa deraf, at den er forsynet in
den i med den stærkeste Kneglebygning, med den corpulenteste Spindelpiller, 
med den tykkeste Columella, som 11 ceste il opfylder det heele indvendige Rum i 
Kamm erne og Hvclvingecne, og lader kuns blive en meget indffrcenket liden 
Plads til Bockig eg Opholdssted tilovers for dens Beboer. Hvorfor har den 
allerviifeste Skaber, som efter sin Godheds Rigdom opfylder alle sine Skab
ningers Nsdtsrftighed, og best veed at afhielpe deres Trang, begavet mange 
Snekker med faadan overmaade stcerkSkal? — Maafkee ffal en faadan Iern- 
Haardhed desto meere bevare dem for den alting odclceggende Bore-Orms (tere- 
dinis) Angreb, og forsvare dem imod andre Fjenders Efterstrcrbelfe? — Og 
hvorfor har han forleenet visse Conchylier med faadan en Tyngde? — Hvortil 
skulde den tykke starke Spindelpiller tiene dem? Maaskee for ved denne Tyngde 
stärkere at heftes i Havers Bund, som det egentligste for dem bestemte Boe- og 
Leiersted, og derved mere forvares og beskyttes imod Bortffyllelfe, som de 
ellers formedelst Havets, Bolgernes og Stormvindenes forldrivcnde Magt 
maatte vcere udsat for. Alt dette udfordrer en noiere Undersøgelse, end 
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jeg for ncerveerende Tid er i Stand til, eller ester mit ncervcerende Siemcerke 
Pil anstille.

AiuncekmngSvcerdiq er det altid, at mange af disse haardesteog allertyk- 
'feste Conchylier have ingen tyk og steenskullct, men kuns en tynd horn- og fkind- 
agtig Doekkel, ititft operculum teftaceum & lapideum; men fims et 
operculum coriaceum, cartilagineum & corneum, folgeligen ere 
ikke forsynede med en faa vel forvaret Huusdor, som mange andre af deres tyn
dere og lettere Medffabninger, efterdi Naturen paa andre Maader har allerede 
overflodig sorget for deres Sikkerhed.

4) Nylig talte jeg om de meget tunge Conchylier, og hvorledes det ved 
Afsiibningen paa det tydeligste lod stg fte, hvorfra deres Tyngde kom, og hvad 
der var den sande Grund til deres V«gt. Andre derimod ere uftrdvanlige lette, 
omendffiont deres yderste Skal er haard, tyk og fast nok. Ved Afsiibningen 
tidvikler det sig snart hvorfra denne Lethed kommer. Nemlig, fordi de ofte 
have de fineste Kamre inden i, eller, fordi deres Skillerums Vcrgge bestaae af 
en tefta fere cornea, diaphana, fub til illima & fragiliffima. Saa- 
danne findes hos alle Tut-Snekker, som Linné pleier at kalde Conos. Til 
Prove herpaa fantirn Linnæi Conus aulicus, og den Conus, som hos 
ham kaldes textile, og ellers hos andre det gyldene Toi. De inderste Skille- 
rums-Voegge ere hos disse Conchylier de allerfineste, og som aldrig fkulde lade 
sig igiennemftuge, og ved hvilke man allerede ved Afsiibningen maae bruge den 
sierste Opmcrrksomhed og Varsomhed, de robe indvendig, naar man lceggee 
Mcerke til deres inderste Laug, intet Deflein eller noget Anlcrg til det fortreffe- 
Uge Malerie og Tegning, som sees paa deres Overflade. Hvorfra maar nu 
denne smukke Tegning paa det Udvendige have sin Oprindelse?

5) Naar man graver dybt ned i Jorden bliver man den afvrxlende Orden vaer, 
som findes i de forffiellige Lang afIord, Steen og Leer. Og naar man afsiiber Con- 
chylicrne for at faae Profilet af deres Boeliger, opdager man ogsaa deres Farvestkoc- 
perS forskiellige oven paa hinanden liggende Laug, og hvor stcrrkt og tykt ethvert saa- 
dan Laug er. Man seer deres besynderlige Fibre og Lameller, deres ofte peclemorsar- 
tige Grundlage. Oste ligger der fkiult under den heel usie Overklaidning, en langt 
bedre farvet Undcrkladning. Man behover da kuns ved Afsiibningen at aftrarkke 
og bortffaffe Overkiolen, saa salder den derunder liggende pragtige Farveklced-
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ninq paa engang i Linene. Exempler formaae at giere dette tydeligere end 
blotte Ord. Den Conchylie, som man giver Navn af Oliven, og som hos 
Linné Voluta oliva, har udvortes en meget tyk og tung, men ind
vortes en meget tynd og giennemsigtig Skal. Den bringes i Mcengde fra den 
Tranqvebariske Kyste. Ved Afstibningen fremkommer under den oversteFarve- 
fkorpe, som er tynd og af en Olivenfarve, et tykkere caffe- eller castanrebruunt 
Grundlaug. Saasnart det overste tynde olivenfarvede Farvefior er bortflebet, 
erholder man en nye klcedt, ja ligesom en nye skabt Conchylie, fom kan vcere 
ethvert Cabinet til Ziir, og som hos alle Samlere, dea ikke kiende dette ved 
Afstibningen bekiendtblevne Kunstgreb til Conchyliernes ligesom Forvandling og 
Foradling, skulde blive anseet for en ganske nye og stelden Art.

Ved Afstibningen bliver man rit den hastigste Afvexling af ganske for- 
skicllige, ja vel endog modsatte paa hinanden kiggende, dog derhos ganske for- 
skiellige Skorper vaer i de udvendige. For Ex. her ved Voluta Oliva, de» 
caffebrune og olivenfarvede, og ved det perlede Orange-Aie (Linnaei turbo 
Sarmaticus) den beegsorte, selvhvide fa perlemors Farve. Hvorledes gaacr 
nu dette til, at den ecne Skorpe faaledes dog kan have sin Oprindelse af den 
anden, ar den eene lcegger sig paa den anden, at den efterfelgende kan have 
sin Grund i den foregaaende? Der skulde endog udbrede sig et nyt LyS over 
den dunkle Theorie om Farvernes Oprindelse og Slægtskab, hvis man vilde 
vårdige de farverige Conchylier en opmærksommere Betragtning; chymisk un- 
dersoge deres FarveskorperS Grnnddeele og berlige Glasur; give omhyggeli
gere Agt paa disse FarveskorperS underfulde Afvexling; og ikke ansee faadanne 
Efterforskelser for barnagtige Spekulationer, og for et Gritlenscengerie afFolk, 
der ei have andet at bestille.

6) Den Lcere om de steenffallede HuseS Vext anfeeS for en uoploselig 
Gaade, og een af de stsrste Hemmeligheder i den heele Cvnchykiologie. An 
cochlea incrementum capiat per appofitionem & juxta politio
nem ut lapides, five per vegetationem & intus fufceptionem ut 
plantæ, vel denique per exhalationem & transfpirationem ope 
venularum fubtimfimarum fæpe invifibilium & fucci nervei & 
nutricii ut animalia ? Denne Gaade skulde langr snarere oplofts, og mange 
problematiske Spsrsmaale betreffende de steenskallede Bygninger fer kunde 

blive 
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blive besvarede, hvis Let maatte behage Conchylie-Vennerne ivrigere at forkfare 
med Afslibningen. Jeg vil kuns anfore nogle af disse problematiske SporS- 
maale, der hidindtil saavidr som jeg need ^re blevne uafgiorte, og hvorpaa in« 
tet fuldkomment cg tilfredsstillende Svar endnu er givet.

Om ConchylierneS Vext virkeligen grunder sig paa deres traadede med 
Saft- cg Ha.arrer befatte Sammenvcevning, eller om et Vulcular-System 
skal antages ?

Om der findes'faadan en Porositcrt og Cellulositcrt, og fa adan en Vext- 
art hos de skallede Huse, fom man finder hos Knoglerne^ eftersom do/; Con- 
chyliernes Skal forestiller deres Knoglebygning?

Om derhos de steenskallede Bygninger, uagtet deres Haardhed, er at 
bemwrke en ligesaadan Vegetation, som hos Vexterne, og ved deres Vext en 
Liighed nred TrceetS Vext? Om man da derfor af Lamellernes og Skorpernes 
Tal og af Tilsætningernes og Foldernes Antal ved Mundniirgens Lcrbe kunde 
giere ligesaa sikker en Slutning paa ConchylierneS Alder, som man af Ringe*.  
rreS Antal paa Trerestammen kan bestemme dens Alder eller Aar?

Om Sneglehusets vaade, blsde og kolde Beboer ved sine Uddunstnin
ger og ved sine Safters Udkastelse gier sit til det steenhaarde Huses Farve-Klcrd- 
rung og Vext? Og om dette er rimeligt, hvorledes det da er mneligt, at den 
allerseneste Skal kan have sin Oprindelse af den fneehvideste Beboer?— At 
en orangegunl, (0(1(0111 Mytilus edulis kan focmeere en himmelblaaeSkal — 
og at en gansse eensfarvet Beboer tit kan have den farverigeste med de prægtigste 
Farvcblandinger og regelmsSfigste Tegninger udziirede Farvekladurng?

Om faadan en steenssallet Bygning kan ril visse Tider eg under visse Om- 
stcendigheder i Vandet blive blödere, smidigere og boiekigere, og altsaa ester 
alle Punkter., og efter alle Sider mere i Stand og beqvcm til Udvidelse?

Om det skallede Huus retter sig fuldkommen efter Beboere, efter den- 
Alder og Velstand, -og naar han tager til, bliver federe, tykkere og stärkere, 
om Huset da udvider sig i samme Forhold, bliver rummeligere, vg scetter flere 
Vcrrelftr, Kamre og Stokvcnker til? Eller om Beboeren retter sig efter Hu
set, og paa alle muelige Maader indkniber og indstroeuker sig ester sammes 
knappe Dannelse?
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Om man ikke kan antage og paastaae en sammensat Vext-Art hos Con- 
chylierne, at de rage til baade ved Apposition og Vegetation, at de voxe baave 
ved nye Tilsætninger ved Lceben og Mundingen, og ved alle Punkter og DeeleS 
indvortes Udvidelse?.

Om man kan formode den samme OprindelseS-Maade hos Jord- og Land- 
Conchylier, som hos Hav-Snekkerne, uagtet deres Levemaade og Forhold er 
faa ulige og forffiellig fra hinanden?

Atle disse og langt ssere SporSmaale vil stedse blive ubesvarede, der
som man blives ved at forsømme de steeuskallede Huses Anatomie. Anato- 
miffe Undersøgelser blive altid uuudvcerlige i Lægekunsten, og i Conchyliologien 
maae den omhyggeligere Betragtning over de skallede Huses inderste Rum, in
genlunde scetteS til Side?

7) Mange Conchylier have udvendig intet tiltrækkende eller tillokkende, 
hverken Farve, Behagelighed eller Skionhed, og dog sindes indvendig den 
prægtigste Farveblanding. Disse indvendige ofte indtagende Skionheder skulde 
ikke vcere kiendt af nogen, hvis ikke Forhænget ved Afflibningen var bleven op
trukket og Skinlet draget til Side, og disse forblindende Skionheder derved 
bragte frem for Dagen; og alkfaa, dersom Conchylie-Vennerne ikke ved Afstib- 
ningen havde aabnet sig en Tilgang til de inderste, og af den meest levende 
Farveblanding, skinnende Kamre og Opholdssteder. Som Prover og Be- 
viis paa at den indvendige Skionhed og Farveblandning er ofte sterre, mere le
vende og glimrende end den udvendige, kan folgende afflebne Arter tiene: nem? 
lig Nerita glaucina, Murex tribulus, Murex Trapezium, Mu
rex Fufus dentatus feu ftellatus, Strombus auris Dianæ, Strom
bus Chiragra labro hexada&ylo, Strombus lambis labro hepta*  
daétylo, Cypræa Tigris, Cypræa Exanthema, Cypræa fterco- 
raria. Endog de Conchylier, som findes paa vore Strandbredde, ffulde mere 
agtes, hvis man kun vilde giøre sig denne ringe Umage og opmærksommere be
tragte deres Inderste. Hvor mange indvortes Skionheder besidder ikke allerede 
den afstebne bueeinum undatum, og den faa kaldte Murex antiquus? 
Hegge findes i Tustndtal i Sundet.

8) Men
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8) Men dek er ikke allene den indvendige Farvebkandning, som mangen 
Gang er herligere end den udvendige, ofte er ogsaa alle Kamrene og Stokvcrr- 
kernes indvendige Bygninger endnu langt mere forunderlig og kunstig. Hvem 
som endog med Uagtsomhed og Ligegyldighed kan ansee deres udvendige Byg
nings-Art, Form og Dannelse, skal dog, naar man viser ham der Indven
dige, stirre paa det med Forundring, og neppe oversee det med et saa stygtigt 
Aiekast.

a) Nogle have ved deres store Hovedkamre, endnu virkelige smaae Side
kamre, som dog ikke staae med hinanden i noget Sammenhæng eller neiereFor« 
bindelse. Man kan folgcligen ikke komme fra Hovedkamrene ind i Sidekam
rene, og omvendt fra de smaae i de storre. De mindre fortiene da neppe Navn 
af Kamre, fordi det er Afdeelninger, som Beboeren ei kan komme ind i, og 
som blive utilgicrngelige for ham, hvis Ud- og Indgang maae feges ved Nav
len, og, som efter deres Bestemmelse, hverken fikulde vcrre Kamre eller Boe- 
liger. Slige Afdeelninger finder jeg hos alle de store Slormhuer. Hvor kun
stig er ikke deres indvendige Bygning? Hvor langt sterre Kunst og langt fiere 
Forandringer findes deri deres indvendige Bygning frem for i den udvendige? 
Disse have da og mange Sidekamre, og under deres opsvolmede Knuder og 
Sidelister (under frercø Varicibus, naar jeg fikal navne dem efter Linné) 
lutter Tander og lversover for Folder, som ved Mundingen. Denne sidste 
Omstændighed med opsvolmede Knuder, Tander og Folderne finder jeg hos 
Muricem Triton is.

b) Mange ere skarpe, takkede, fficrllede og knudrede udvendig, og dog 
fuldkommen glane, lige og glindsende indvendig, som for Purpura ra- 
mofa, eller Murex ram ofus. Andre ere dog tillige riflede og stribede, 
ogsaa undertiden noget granulerede paa deres Vcrgge, som Murex trape
ti lim , og dek omvundne Horn. Atter andre have, omendfikiont deres 
Vcegge ere glatte, dog paa Spindelen stcrrke Folder. De have, fom Linné 
plejer at udtrykke sig, Columellam plicatam, saasom Voluta Mitra 
papalis, og Mitra epifcopalis.

Gg Z Ia
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Ja hos nogle viser sig endnu paa den indvendige Spindel en AfveMng 
af Farver, som hos Voluta vulpecula.

c) Hos nogle, hvis Bygning er taarnformed, tiene de overste Etager 
aldeles ikke til Beboerens Boelrg og nodtorftige.Nodvendighed, men kuns (lige« 
som vore Taarnes hoie Spire, der ogsaa ere «beboelige) kil Bygningens Ziir, 
De ere derfor, som sees ved Opslidningen, mestendeels tillukkede og trlvexne, 
og uden mindste Aabning. Ändre laarnformede Conchyliec have ikke engang 
en indvendig Pille.

9) De mange Stridigheder, som forekomme hos Conchyliologerne over 
dcreS SicldcnhcderS beqvcmmcre Inddeeling, om denne eller hun Snekke bor 
sattes her eller der, og indskydes under denne eller hiin Slcegt, si'ulde snarere 
kunde endes, naar den indvendige Struktur ni nat te tillige tiene til Grund til al 
adskille Arterne fra hinanden. Mange Conchylier synes, naar man betragter 
deres udvendige Form, at vare meget forsiiellige fra hinanden, og de ere Log, 
saasnart man sammenligner deres indvendige Dannelse, paa det noieste besing- 
tede med hinanden. For Ex. Voluta mu-fiea, Vefpertilio og Mitra pa
palis, Voluta Ebræa, Lignum venofum, Trochus telefcopium 
og S trom bus paluftris (hos Forfkaal Trochus triiulcatus og Tro
chus nodofus.)

10) Hvem som endnu vil skaffe sig meere Forandring i den Forneiclse, 
som haves ved at afstibe Conchylier, han behover kunS ved Afstibningen ot ud- 
v«lge forffieilige Stillinger, Sider og Kanter.

Men jeg maae her afbryde, for ikke lcrngere ot tvætte og misbruge Scel- 
stkabeis Taalmodighed. Det var ellers mit Forstet, ogsaa endnu at tale om, 
hvorledes saadan on Betragtning om de steeaskallede Bygningers indvendige 
Dannelser ikke allene tilbyder Eonchyliologerne en riig Nxring til Forstandens 
og Vittighedens Forlystelse, og en frugtbar Materie til Beundring og den be
hageligste Sysselsa'ttelst; men endog aabner for mange andre en stor Skole, i 
hvilken mange almindelig nyttige Kundskaber kunde lcereS. — Er det vel trees 
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llgt, at en Mathematicus skulde kunde oversee den herligste Symetrie i Conchy
liernes indvendige Underbygning; ikke bemcerke det efter den strengeste mathe- 
matiffe Noiagtighed ofmaalte Forhold i alle Kammernes og Etagernes Deele, 
der stedse imod Spidsen bliver mindre og mindre; skulde han her kunde miskiende 
de synligste Spor af en helere Mester I Og skulde vel ogsaa ikke Kunstneren i 
Hensigt til visse af hans Kunstværker; Bygmesteren i Hensigt til nye Bygningers 
og Kamres Indretning; Billedhuggeren i Hensigt til Ornamenter og Udziringer; 
Maleren i Hensigt til Farvernes Sammenblandning kunne lcrre meget, og ved at 
betragte det Indvendige i disse Bygninger, forbedre sin Kunst og Videnskab? 
Endog hver Christen skal ikke gaae tom herfra, thi bande det Udvendige og det 
Indvendige af disse eller stumme Skabninger har en meget veltalende Tunge, og 
raler et meget tydeligt Sprog, for Qt tilraabe, o§ fyrigen opvcrkke ham til ar 
beundre og prise den Almcegtige.

Const-


