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Historiske Beskrivelse
over

tn Mutttie, hvis Afvikling og Aabmng foretoges i det Kiobenhavnffe 
Universitets Natur-Theater udi December Manned 178u

Med en Kobberplade.

aturens Betragtning synes ot have veiledek Wgypterne til deres Guds
dyrkelse; de havde forskaffet sig megen Kundskab om Firmamentet og 

vores Jordklodes Skabninger, hvilket giorde, at det beundringsvorrdige, som 
fandtes hos enhver af disse, blev af dem anfeet for et Vasen, som hialp til det 
Heles Bestyrelse, og derfore dyrket som en Guddom: Det kunde ikke vorre paa 
trogen anden Grund, ot Solen, Maanen, Planeterne og mange af Dyrene, 
lige til Skarnbassen, bleve hos dem saa hsitagtede og satte paa deres Guders 
kiste. Fordi de troede Sicrlevandringen og dette Bossens Tilbagekomst til sin 
dode Krop, eller bestandige Ophold hos samme a), anvendte de al deres Kunst 
paa at bevare fra Focraadnelfe og Fortcrrelfe ethvert dod Legeme, som de vilde 
bevise nogen sand Wre og Lykke: Herpaa grunder sig Balsameringen saavel af 
Fugle og andre Kreaturer, som af Mennesker. Maillet, som i Slutningen 
af forrige Aarhundrede gik som fransk Consul til Kairo, og forestod samme Em
bede i sexten Aar, har ndforligen beskrevet Labyrinthen eller Fuglenes Begra
velse, bestaaende af vidtlsftige Gange, som i en blod sandig Klippe vare ud- 
hugne b). Tolv langhalsede Krukker fra samme Sted kom, imedens jeg op

holdte

Ai) Confr. Gogu et de I’Origine des Loix, des Ar ti & des Sciences Tom. z. p. 11$.
4) Defcription de l’Egypte compofée fur les Memoires de Mr, td« Maillet par M,

Abbé le Mafciier a la Haye 1740 Tom. s, p. 32.
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Holdte mig i London, til det Sloanistke Museum; og af disse bleve tvende i min 
Ncervorrelse aabncde ved Dr. Solander * enhver indeholdt en Fugl, som cftee 
Mumiernes Maade var bevaret og indviklet: Efterår Svebene vare opskaarue, 
fandtes Nceb og Fodder i saa fuldkommen Tilstand, al man af dcm tydeligen 
kunde kicnde Slcrgten, og stutte sig til, ar Fuglen har vceret ^Egypternes hel
lige Ibis. Maillet har berettet om de han saae, at Ficrdrene endnu havde 
deres naturlige Farver; men saaledes befandtes ikke de ovenanforre, thi samme 
var angreken af MumierMaterien med en Rustfarve, og vare tilligemed Bee- 
nene ligesom forbrcendte, ja tildeels kulagtige. Faa af saadanne Krukker brin
ges til Europa, formodentligen fordi de efter Maillets Beretning sielden ud
bringes hele, og en meget stor Morngde ligge sondersiagne i bemeldte nnderjordiffe 
Gange. Almindeligen derimod seer man i Europa hidbragte Menneske-Mu
mier, og det er derfor saa meget mere at undre over, at man i den Kon
gelige franske Namralsamling, til den Tid, da Hr. Büflon udgav sin Be
skrivelse , ikke har det nogen saadan fuldkommen Mumie c). Af de, som Hr. 
Rouelle forhen har beskreven d), tilhorke den eene Kabinettet ved St. Gene
vieve, og den anden var bevaret hos Celcstiner-Munkene. Efter Hr. Nie
buhrs Beretning e) har det dog tilforn havt megen Vanskelighed at udfore 
Mumier til Europa, da Tyrkerne have giort Forbud derimod, anseende det for 
en alt for stor NySgierrighed hos Europæerne, at bringe disse gamle Liig fra de 
Steder, hvor de eengang ere hensatle til evig Hvile. Ndi Alexandrien, hvor 
Mumierne stal udskibes, ere Toldbetienterne for ncervcrrende Tid Joder, der
for bestaaer den storste Vanstelighed nu ikkun derudi, at finde Skippere, som 
lade sig beqvemme til at tage saadanne Liig inden Borde. Jeg tvivler paa, 
at man noget Sted i Europa moder saa stort et Forraad af Mumier, 
fom ufri Kabinetterne i yor-ö Hovedstad. Det Kongelige Kunstkammer eier 

adskil.

c) Det er ikkun noqfe enkelte Deele af Mumler, som i den Konges, franske Samling an-
fpreS af Hr. Dn uben ton; Hift. Nat. & Cab. du Roi Tom V. ä Paris 1752, 12. 
pog 395. oq Tome XXX. pag. 232.

d) Rouelle fur les Embaumemens des Egyptiens. Mem. de PAcad. des Sciences 175».
pag. 187- lgg.

-) Niebuhrs ReiftbeschreiSnnZ nach Arabien W. ister Band p«g. 47. 
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adskillige, hvoriblant endeel ere af det for nogle Aar siden i Arabien reifende 
Tærbe Selskab paa Kongelig Bekostning anskaffede og hiemfendte; ved be
meldte Selskab har ogfaa Kiobenhavnö Universitet varet faa lykkelig, formedelst 
LN Kongelig Gave, at erholde six hele Mumier, hvoraf een er efter Kongelig 
Tilladelse meddeelt Universitet i Kiel. Udi Hr. Geheimeraad Grave Thotts 
Samling, fom er riig paa Naturens, Kunstens og Alderdommens Markvar- 
digheder, ere tvende i deres Kister vel bevarede Mumier, hvis Pynt og Pry- 
delftr forttene megen Opmarksomhed. En liden Mumie eier Hr. Geheimeraad 
Höegh Guld berg, hvis Lyst til at befordre Opdagelftr i Alderdommens 
Historie, har opmuntret mig til at arbeide i denne Materie og anstille nye Un- 
derfogelfer, for cm nmeligt at komme narmere til det Sande i Mumiernes Hi
storie. Det er til den Ende at jeg har forefat mig at beskrive de Kiobenhavnske 
Mumier, og sammenligne disses Undersøgelser med det fom i andre Mumiers 
Beskrivelse forhen er anført. Den forste Prove, som jeg i Dag har ben *2£te  
at forelagge Sallkabet, er en historisk Beretning om en af mig nyligen aabnet 
og beskreven Mumie. De aldste Efterretninger om disse ssyldes Herodot 
og Diodorus Siculus, men rimelige« Have ^Egypterne lange forud i deres 
blomstrende Tidsalder betient sig afen kunstig Maade at bevare deres Dode fra 
Forraadnelfe: Biblen felv har levnet os Spor til noget faadant i Jofephs 
Historie, hvor der fortalles, at ban overgav sin afoode Faders Liig til at bal
sameres. Dette beviser dog ikke, at Mumierne fra Sletten Sonden for Kairo, 
som sindes i et Slags i Bierget udhngne Kamre, eller ere indstuttede i Pyra
mider, skulle vare af den Alder. Malningen, fom til Prydelser var anbragt 
paa Mumierne, og nogle nf de dertil brugte Farver, fa a font Koboltglasset, er 
vel en meget yngre Opsindclfe, og Pyramiderne felv holdes ikke aldre end fra 
Homeri Tider/). Manden, fom Herodot beretter, paa hvilken ^Egyp
terne til hans Tid har behandlet Ligene, er ikke allene utydelig og ufuldstandig, 
men vifer ogfaa, at han af andre har derom varet urigtigen underrettet, og det 
er endnu af mindre Vard, fom derom lafes hos Diodorus Siculus. Udi 
Europa ere nogle faa Mumier blevne opviklede og undersøgte: Rouelle i Pa

ris

f) Goguets anfsrtt Tome 2. pag. 313.
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ris »g Hadley g) i London har forhen bckiendrglort bande historiske Veskri- 
velser og chymisse Forsog, som de formedelst adlkillige Mumier have havl Lei- 
lighed al foretage; og nyligen have,nogle lcerde Mcrnd i Videnskabernes S«l« 
skab i Gottingen med samlede Krafter beskrevet og uuderfogt den Mumie, som 
vorcS allernaadigste Konge udi afvigte Aar skioenkede bemeldte Selskab.

Bekiendt med Efterretningerne om foranforle Undersogelser, har jeg ny
lige» opviklet og aabnet den stsrste af de Mumier, som Universiteters Natur- 
Theater eier, for at see hvorvidt den maatte stemme overeenS med eller afvige 
fra de forhen af andre beffrevne Mumier. Adskillige Lcerde fandt Fornoielse 
udi at tage i Kiefyn de under Opviklingen forekommende Forandringer ogMcerk- 
værdigheder. Herr LivmedikuS Aaikov og Herr Professor Abildgaard, 
Veterinoer-SkolenS Lcrrer, bidroge med mig til at iagttage enhver Omstcendig- 
hed, som sortiente arudmcerkeS; ved Legemets Aabning og anatomiske Beskri
velse var ogsaa Herr Schumacher, Prosektor ved Analomie-Kammeret, be- 
hielpelig.

Kisten, som Mumien laae udi, kunde efter Størrelsen at domme ikke 
andet skiennes end at den jo altid havde tilhort Liget. Figuren var passende 
efter Kroppen, som den indfluttede, og svarcde omtrent til den Kiste, som 
Maillet har ladet aftegne Z>). Hverken denne eller andre Mumiekister, end- 
ogsaa de mindste af-em jeg har seek og her ere ved Natural-Theatret, bestaae af 
heel udhuler Trcee, fom Maillet beskriver dem han har forefundet i ^Egypten /); 
paa de store crBunden saavelsom Laaget afflere Stykker i Breden samlede, og Si
derne bestaae af flere Stykker i Langden, med Enderne udi Hinanden sammen- 
skaarne, saaledes som Skibslommer pleier at sammenfoldes; Hoved og Fodstykke 
tilligemed alt det ovrige vare tilsammenbundne medTr«enagler, saa at ikke det 
ringeste Tegn af noget Metal var paa disse Kister at forefinde. Lomgden asKi- 
sten var 6Z Fod. Den underste Deel var ikke dyb, men meget flad. Lan

get,

g) J. Hadley Account of a Mummy Pbilo&ph. Tronsalt. Vol. LIV. a 1764. 
pag. i. fq.

k) Defer, de l’Egypte Tom. 2. pag. 22»
i) „Ne font composes que de deux pieces siger Maili tt ibid, pag. 21.

Nye Saml. II. B, T t
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get, som var noget hoiere, passede med kantede Tapper i de paa Kisteranden 
indstaarne Huller. Til de fremstaaeudeTcrer var i Laaget afdeelt et hoiere fire- 
kanter Rum, af nogle Stykker Trcee tilsammennaglet. Kisten, som var me
get forfalden, viiste overalt det blotte Trcre, og samme var meget grovaaret; 
man foregiver almindcligen, at dertil bruges et Slags Figentrcee, eftersom 
samme baade var let at arbeide ndi, og fordi det efter Herodots Beretning 
ansaaes for best af alle Trceearter til ar kunde imodstaae Forraadnelfe og Insek
ternes Voldsomhed: Rimeligen haver Mumiematerien i de dode Legemer og 
Kalkmalningen, hvormed Kisterne vare overdragne, ogsaa bidraget ril at disse 
endnn ikke vare af Orm kiendeligcn bessadede.

Averst! paa Laaget af Kisten, som her bessriveS, er fastgjort et udstaaret 
ophoret Forhoved af grov Arbeide; Ansigtet ligner fuldkommen Figuren, som 
af Olearius er leveret i Kobber, tegnet efter den Kiste, som findes i det Kon
gelige Kunsikammer: Hagen er glat og har ingen Tap, hvilken derimod sees 
paa nogle. Jeg har til storre Noiagtighed ladet den sverste Deel af Laaget 
med det udfkaarne Hoved aftegne, hvilket fees paa Kobberpladen Fig. g. Uden 
Hagekap var ogsaa Figuren paa Laaget af den ovenanforte Mumiekifle, fom de 
Larve i Gouingen uyligen have bessreven: De have derfor tilfoiet denne An- 
mcrrkning, at da samme Kiste indeholdt en Mumie af Qvindekisnnet, kunde 
man formode at Tappen under Hagen ffulle betyde Skia-gget, og at et Ansigt 
uden Tap paa Hagen kunde rimeligen give tilkiende, ar Liget var af Qvinde- 
klonnet. Men foruden det at Maillets 5igur afKistelaaget paa en Qvinde- 
mumie ogsaa viser en Tap, saa kuldkastes den Meening om Skicegget med saa 
megen storre Sikkerhed ved ncervcerende Mumie, som i det folgende (Fat erfa
res at have varet af Mandkionnet. At Tappen ikke kunde tilkiendegive nogen 
Embeds Pyndt, overbevise es Kister af Misfostere, paa hvilke ogfaa underti
den findes en faadan Tap: Hellere maatte man antage denne Prydelse for at 
tilhore visse Familier, som fra de ovrige maaskee i Anseelse sortiente at udmark- 
kes. Over det uvssaarne Hoved var af Trare ligeledes udfkaaret og med Trore- 
nagler tilhceftet en Figur, som lignede et Hovedpyndt eller nedhængende Slser, 
dog bestod ikkun det overste og nederste af Trcee, thi Mellemrummet omkring 
Arerne var opfyldt med en Kalkdei, som ogsaa havde bckleedet det ovrige af Ki
sten, og hvorpaa den nu bortfatdne Malning tilforn har vcrret: Da adskillige 

agyptisse
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«gyptiste Guders Billeder, og de af brændt Leer i Mumiers Skikkelse efter- 
gjorte blaae og grønne glaserede Figurer have selvsamme Sloer, som naaer over 
Hovedet ned paa Ryggen, saa synes det rimeligcn, at dette allene har været 
en Helligdoms Prydelse, som de tillige har givet Ligene. Disse Prydelser ere 
vel, som de Göttin g Lcerde anmærke, sædvanlige paa Kistelaagene saavel af 
store fom mindre Mumier; men der ere ogsaa adskillige smaae Mumickister, som 
have aldeles intet of udskaarne Figurer. Tvende faadaune glatte Kistelaage til 
smaae Mumier, udgiorende en firekantct Figur, vifts heri Naturtheatret, af 
hvilke den eene synes aldrig at have været malet, men er allene overtrukkeu med 
Den sorte Mumiematerie. Mumien udi den forhen beskrevne Kiste var bedre 
bevaret end Kisten selv; nogle faae Taae-Ender vare allene borrstodte, og et 
Hul af en halv Næves Størrelse var aabent ved den venstre Hofte, hvortil dog 
De udfaldne Stykker laae paa deres Sted i Kisten, saa at denne Skade kiendeli- 
gen var skeet ved en sildigere Flytning siden denne Mumies Ankomst fra Ara
bien. Af de udskaarne malede Figurer, som laae langs ned paa Kroppens 
Fordeel, vare nogle løsnede, og lidet bestadede. Formedelst en Fugtighed, 
som Mumien i Kulden tildrog sig, var den i Vinteren, da disse Undersøgelser 
skulle foretages, ikke at stylte af sin Kiste nden med Frygt for dens Beskadi
gelse: Den blev derfor tørret nogle Dage i et varmt Værelse, og derefter med 
megen Forsigtighed lettet af Kisten og henstyttet paa et jevnsides lagt Bord. 
Man søgte herved at forekomme, at Legemet ikke stulde bøieS eller brydes, thi 
uagtet Viklingen var tæt og fast, faa var den dog ikke i Stand til at holde Le
gemet stivt, naar man havde lettet den hele Mumie ved Hoved og Fødder allene. 
At føres til Lands, uagtet al Forsigtighed ved Indpakningen anvendes, taaler 
de store Mumier ikke, og Følgerne deraf feer man i den Efterretning, som de 
Lærde i Gsttingeu have givet om den dem herfra paa Vogn tilsendte 
Mumie, i hvilken alle Deele lige indtil Tænderne fandtes i en fuldkommen Uor
den og havde opfyldt Underlivets Huulhed Æ). Formedelst denne Omstændig
hed maatte de Lærdes Undersøgelse paa samme Mumie mangle en betydelig Deel 
i sin Fuldkommenhed.

T t 2 Mumien,

ö) Götting. Anzeize 1780. No. 125. 149.
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Mumien, hvis Beskrivelse nu folger, var fem Fod og ni Tommer i 
Lcrngden, til dens Vikling var brugt Svøb af Bomulds Linnet, som var reven 
til Klude og lange Baand af at)(Tillig Bredde: disse havde ulige Fiinhed og lig
nede i Bomningen et almindelig Lcerret. Over Ansigtet, omkring Hovedet og 
ned paa Brystet laae en Masse trykket over disse Deele af det indfvobte Legeme; 
Massen bestod af otte eller flere Lag flint Linnet, hvilke indbyrdes klcebede no
get tilsammen, formedelst en igi-nnemtrukken kalkagtig Fugtighed, hvoraf hist 
og her faaeS store hvide Pletter. Udvendig var Massen overmålet med en 
Kalkssorpe, og det derunder indviklede Forhoved var belagt med en Kalkdei af 
saadan Tykkelse, at Figuren af Hine, Nase og Mund var dcrudi kiendeligen 
ndtrykt og antaget af den overliggende Masse. Da jeg har fundet Kalk, men 
de Larde i Gottingen har fundet deres Mumie malet med Gips, maae jeg til 
desto mere Sikkerhed om denne Forssiel anføre, at jeg paa denne hele Mumie 
intet Gips har fundet, men Malningen og Forgyldningen at vare sat paa Kalk
farve, fom med et tyndt Lag beklcrder Bomulds Linnedet, hvoraf Figurerne 
ere udssaarne. Jeg har prøvet samme Dei, tagen paa adssillige Steder afMu- 
mien, og allevegne er den befunden at lade sig med stark BruSning opløse i Sy
rer, da den efterlader et meget flint og klar igiennemssinnende QvartSfand: 
Brandt i Ilden Icedssede den sig med Heede formedelst Vand, ligesom en an
den Kalk, og faldt fra hinanden til et Meek. Det vilde vcrre meget efterrette
lig at vide, om man ved den Gøttingisse Mumie har giort samme Forsøg og 
sundet det modsatte.

Kalkfarven paa det udvendige af Massen var, Ansigtet undtagen, over
målet med en sortebrun Liimfarve, denne blandede sig ikke med Vandet som en 
Gmnmifarve, men lod sig opbløde til en sammenhamgende klebrig Masse og t 
Ilden brcendte uden Dyrelugt med Opsvolning til et svampagtig Kul. An
sigtet og Fordeelen af Halsen vare forgyldte og derpaa tegnet med Farver Hi
nene og de rode Laber.

I Henseende til Forgyldningen fandt jeg dck markekige, som ikke tilforn 
ilf nogen er anført, hvortil Massen gav Anledning, fom var i Ansigtet plette# 
viis forgylder og pletteviis forsølvet, herved jeg kom i Erfaring, at der eene 
Metal laae oven paa det andet uden Middel af nogen sammenklebendc Materie. 
Ved Undersøgning med Kongevandet befandtes Guldet at ligge øverst, hvilket 

ligeledes 
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ligeledes viiste sig paa andre Mumier, hvor intet udvortes Tegn fandtes til 
Selv. Dette gav mig Anledning tit at giere en nye Opdagelse i ^Egypternes 
Kunsthistorie, nt de nemligen har besiddet den Kunst nt finne Guldet paa en 
Sslvgrund saaledes fom man nu bruger det for Sparfornhed til mindre agtede 
Forgyldninger, og nt de deraf have betient sig for at giere Mumiernes Pynt 
faa meget mindre kostbar. Det Hvide i Linene, deres forte Farve og den 
rode Malning pan Lceberne, var uden Tvivl en med Plantesafter farvet Jord
art. For Blcestroret vare de uforanderlige, uden i Henseende ril Farven, fom 
den rode og forte aldeles tabte og forandrede til en hvid Farve. Boraxet tog 
af disse Farver ikke den ringeste Forandring.

Fra Halsen ned over Brystet laae tvende halvrunde brede Plader be
malte med Baand, Striber og Linier i en bneagtig Vending efter Halsen: Mel
lemrummene inden for disse Linier vare udfyldte med malede Triangler, runde og 
aflange Perler, saavelsom andre kantede Figurer af adskillig Farve. Efterat af 
de overste Hiorner paa bemeldte Plader var udstaaret til en i Striber malet Hals 
og Hoved af en Ugle; de adskillige derpaa anbragte Farver vare blaat, guulk, 
brandguult, lysegront, rodt, hvidt og sort, som alle vare bundne til Kalken 
formedelst en Liim, der letteligen lob sig ved Fugtighed opblode, men havde 
dog ikke i Ilden nogen sandan kiendelig Lugt, som kunde robe den at henhsre 
til Dyreriget. Over Navlestedet laae en Figur, fom bestod i en forgyldt Profil 
as et Hoved, over hvilket nogle malede Cirkler omgav en forgyldt rund Skive, 
formodentligen var hermed Osiris tilkiendegivet: Ved enhver Side af. denne 
Malning vare nogle hiereglyfiske Figurer hosfoiede, hvoraf ikkun nogle vare 
tilstcede, da Kanterne af denne Plade manglede. Her neden for fulgte atter 
en udstaaren breed Halvring, malet med Baand og Figurer ligesom de tvende 
sverste. Over Skiodet laae en udstaaren Figur af et guult malet grcedende 
Fruentimmer, kncelende paa et Postement, hvorved stulde maastee tilkiendegi- 
ves, ai den afdode Mandsperson har vceret give. En Ayubis eller Guden med 
Hundehovedet laae der nedenfor, forende i Hcenderne en Slags Fahne, og der
paa fulgte en lang og breed guul malet Plade, indeholdende forte hieroglyphiste 
Figurer. Alt dette viser sig saa tydelig i Kobberet Fig. i., at det be hev er in
gen noiagtigere Bestrivelse. Under Fodderne laae et Par Saaler over hin
anden, deres Malning var paa begge Sider hvid, mm den udvendige Side 

T r 3 var 
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var asdeelt i smaa Terninger af sort, blaae og rod Farve. En Figur deraf sees 
paa Kobberpsaden Kig. 7.

De Gøttingsse Lcerde anfere, ak Farverne paa deres Mumie ere mine
ralske, at den blaae er Smalte, og i de andre yttrede sig ved Herr Gmelins 
Forsog noget Arsenik. Mine Forsog gik ud paa at underssge, hvorvidt vores 
Mumies Farver dermed havde Overeensstemmelse. Den blaae Farve lod sig 
letteligen ved en tynd Salpetersyre bundfcelde fra den opløfte Kalk, hvorpå« 
den var malet, og vriste sig at vcrre et grov stsdkKobolkglas, som gavBoraxek 
i Ilden en blaae Farve, den samme fom fees paa adskillige smaae glosserede 
Mumiesigurer af brcrndt Leer. Den grønne Farve var siint revet og tynd ma
let paa Kalken; ved Ildprøve gav den Boraxglasset en rød Farve og derved ro
bede en Brunsteenöart. Den gule og brandgule Farve var Auripigment, thi 
be gave sig tilkiende i Ilden med en stcerk Hvidlog-Lugt og tabtes hastigen. Til 
andre Mineralier fandtes ingen Spor hos disse Farver. Jeg havde troet, at 
den forte Farve iAinene og andre Steder skulle verret en Magnesie, men den blev 
i Ilden til en hvid Asse, fom ikke farvede Boraxglasset. Man kunde formo
det, at den rode Farve ssulde vceret en Mynnie, men den lod ikke mindste 
Spor dertil, og udbreendte hastigen til en hvid Asse; ikke heller var noget btye- 
agtig hos den hvide Farve; den brusede stcerk med Syresalter, og var forms- 
dentligen et siint reven Kride.

Saavidt man kan ssutte sig til af det som haves for -Aine, har Maaden 
at forfærdige de udssaarne Figurer formodentlige» vcerer denne: Man har klip
pet eller ndssaaret et grovt Stykke Bomulds Linnet i den bestemte Figur og efter 
det Mynster, fom man man havde for sig; paa dette udssaarne Stykke Linnet 
har man presset en Kalkdey, faa at samme har opfyldt alle Aabninger imellem 
Traadene, den vaade Figur er lagt med Traadsiden paa et andet Stykke Lin
net, som dertil har fasttørret, derefter man har glattet Kalkdeien. At man 
siden ved Malningen har betient sig af en Slags Karton, ligesom det sseer ved 
Spillekortene, naar Farven skal paascettes, har de Gøttingsse Lerrde forud 
yttret deres Formodning om, og Figurerne synes at bekrcefte det.

Disse Prydelservare ikke klistrede til det yderste Svøb, men laae løse oven 
paa samme, dog saaes bag paa Figurerne nogle beegagtige sorte Pletter, som 
maassee vare med Flid paasatte, for at hafte Figurerne hist og her til Svøbet.

De
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De holdtes i deres Orden med et Bamdel eller linnet Baand, som langs med 
begge Kanter havde en indboiet Som. Dette Bcendel leb eengang tvert over 
Panden og siden krydsviis mange Gange omkring den hele Mumie fra Hagen 
indtil det yderste of Foden; det var en halv Tomme breed og af stere Lccngder 
formedelst dobbelte Knuder tilfammenbundet; det var finere end de smige Svob, 
havde en Guulhed fom bleeg Nankin, og var faa stark, at det udfordrede Krass- 
ter for ot rykkes tvert over. Da dette var losuet og Figurerne fra Fordeelen 
af Kroppen og under Fodderne borttagne, da kom man til det yderste Svob. 
Dette var temmelig frisk og bestod af halvanden Tommes brede Strimler med 
reven Kant; det gik adskillige Gange om Kroppen fra den hoire Side op over 
den venstre, og udgiorde det forste Lag fra Halsen til Fodfaalen, hvor det kryds
viis og paa eengang omviklede begge Fedderne. Da dette Omfvob var borte, 
blottedes derved den nederste Deel af Hovedets Maske, som gik ned over Bry
stet! Man var nu i Stand til at tage denne malede S)?ofFe heel og holden af 
Hovedet, hvorved ogsaa Halsens Afdeeling blev kiendelig. Huulheden imel
lem Brystet og Hagen var opfyldt med en Pakke af sammentrykte Klude, over 
hele Brystet laae et af Alens Storrelfe firekantet Stykke Seerret, og et kortere 
men ligesaa breed Stykke laae over Maven. Flere Stykker hele Omstag uaaede 
fra Beltet til Fodauklerne, og vare overst lagde i fmaae Folder, men falde 
ned efter glattere; med begge Sider samledes de under BeeueneS indfvobte py
ramidal Figur. Disse Lag havde en bramdt Farve, og vare saa more, at de 
neppe kunde handles, faa at man her maatte tvivle at kunde udrette noget vi
dere til en ordentlig Opvikling. Ikke desto mindre fandtes et ucrst underliggende 
ligeledes heel Omsvob at vcere aldeles frisk og lyseguul: dette samlede sig forarg 
da det foranforte overliggende havde samlet sig bag paa. Ncrrmest under disse 
Svob laae en enkelt Vikling, fom bestod i cn halvanden Tomme breed lyseguul 
frisk Strimmel. Da denne blev astost, fandtes der indenfore paa den ud
vendige Side af det venstre Been lange og store Lapper, fem laae langs med 
Laaret og Beener, og skiulte nogle tykke Bylter, sour tieiite til at udfylde Huul- 
hederne og give Underdeelen en lige pyramidal Figur, man kiendte nu ar Nyt
ten af den ncrst foranforte enkelte Vikling var at holde disse Udfyldninger i deres 
Orden. Da alt dette var borte, faaes igien en anden om hele Underdeelen vik
ler Strimmel af lige Beskaffenhed med den sidst anfsrte, hvormed ligefaadanne

Udfyld-
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Udfyldninger og Omfvob vare fastbuudne ril den hoire Side af det hoire Laar og 
Been. Efterår all Dette var borttaget, fik man en anden Omvikling ar fee, 
som bestod i en breed Strimmel, der naaede fra Belter til Fodanklerue, var 
lyfegunl af Farve og stcrrk nok ril ar behandle. Hidindtil havde Underdeelen' 
vceret meget rigere paa Svob og Viklinger end Overdeelen, som vi forlod ved 
de tvende brede og store Stykker Loerrer, som laae for paa Kroppen til Belter. 
Nu kom man ril en Svobningsmaade, som strakte fig over hele Kroppen og 
var forskiellig fra alle de foregaaende, hvorfor jeg ogsaa aftegnede den faavidt 
asklcrdte Mumie med sin tilforn ffiulte besynderligeKlcedniugSmaade. See Fig. 2. 
Denne bestod aflange og mere end Haandbrede Strimler, fsm fra Halsen, Skul
drene og Siderne af Overlivet modtes i ffraae Lag midt over Kroppen, og efter
år de der havde krydset sig over hverandre, lob saa ned om Ve sammensvobte 
Fodder, som med ligefaadanne brede Strimler vare bevundne. Ved Oplos
ningen rallede man 7 til 8 af disse lange Strimler, som fra hver Side nar
mede sig hinanden og bednkkede Fordeelen af Overlivet, men fra Knorerne sam
ledes krydsviis, faa at noget af er underliggende Tverfvob neden for Belket 
mere og mere blottedes. Den underste af de langslsbende brede Strimler 
fulgte Midten af Kroppens Lcengde indtil ned imod Fodderne, hvor den var 
med Flid udreven fovj at deeles til hver Side omkring Fodderne, og var under 
Fodbladet knyttet over en liden Bylt af Klude, som udfyldte denne Fodens Huul- 
hed. Paa Kroppens Overdeel vare de langagtige Svob omsiagne med bendel- 
fmale Strimler, som i tvende Rader fom fra Nakken og krydsede hinanden over 
Brystet, derfra de lob til hver Side skraae ned ad og bag om paa Ryggen: 
Neden for disse Baanv stak tvende Par bredere Baand frem, son» fulgte Ribbe- 
nes Situation bag om paa Ryggen. Over Issen af Hovedet laae tvende 8 til 
9 Tommer brede Stykker Strimler, som paa Issen felv vare smalere foldede, 
derfra gik de ned over Årerne og under en mange Gange omviklet Halsklud lob 
ned paa Brystet under de nyligen beskrevne Lag: Dette Lcercet var lyfeguul, dog 
noget morkere end de udvendig om Mumien omsiagne Bcrndler. En Kalkjkorpe 
bedcrkkede det indsvobte Ansigt og strakte sig over det brede Hovedsvob. Alt 
dette tilsammen forestiller den nyligen miførte Figur.

Nakkens Huulhed oac’ udfyldt med en Bylt, fom svarede til den, font 
forhen var blottet under Hagen. Halsen var omvunden med en sammenviklet 

Klud, 
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Klud, hvilken deels lod sig aflose, deelö maakte overskiæres; dette sidste 
maatte ffee, fordi den niet) Mumie-Materie var aldeleö igiennemtrukken og hær- 
det. De foranforte skraae lobende Bændler bleve oversikaarne og med de langs- 
lvbende breede Baaud lagde til Siderne og need imod Fodderne. Da blotte
des et andet Svsb, fom man tildeels kunde fee noget af tilforn, nemlig en 
Vikling tværs over Kroppen, som indtil Belter laae i en Skraaehed fra den 
hoire Side op imod den venstre, men paa Underdeelen af Kroppen tog sin 
Gang fra hoire need imod venstre Siden. Dette Svob, fom begyndte ved 
Halfen og omviklede Kroppen lige ned til Foden, bestod af to Tommers breede 
Strimler, fom vare temmeligen frisse, dog hist og her brunplættede, og over
alt ligesom af Jern rustfarvede. Da dette enkelteSvob var overssaaren og ud- 
breeder, kom man til de tvende breede Hovedstrimler, som tenge forud ere be
skrevne, men da ikke kunde folges tengere, fordi de ssiulte sig under de fore- 
gaaende Viklinger over Brystet: Her stod de omtrent ti. Tommer fra hinanden, 
men lob efter Haanden noget tættere tilsammen. Imellem dette Stykke Lærrec 
og Kroppens øvrige Svobmng befandtes en af Lapper tik en Næves Tykkelse 
flad sammentrykt lang Bylt, som strakte sig fra Axelen til Hoften for at udfylde 
Huulheden og stråledes' biedrage til den pyramidalsse Figurs Fuldkommenhed; 
ligesom den hoire Side saaledes var udfyldt og med Svobet bevnndsn, saale- 
des forholdt det sig ogfaa paa den venstre Side, hvor ligefaadanne Udfyldnin
ger med et andet Svob vare bevundne, faa at man kunde tydelige« kiende, at 
disse Udfyldninger vare forst bragte i Orden og omviklede paa den venstre Side, 
derefter man paa lige Maade havde skilt sig ved den hoire Side, og saaledes 
svende Gange omviklet Legemet. Omkring Laar og Been hvor de foran nævnte 
langslobende Strimler vare borttagne, fandtes et af trende Lag bestaaende Stykke 
Omstag, fom fra begge Sider modtes langs midt efter de indviklede Beens Fi
gur, og derunder laae ogfaa sammenpakkede Lærrets Stumper, atter til at Ud
fylde Figuren paa begge Sider lige need til Fodanklerne.

Hidindtil vare de linnede Svob lyseguule, dog stærkere farvede end de 
udvendige Svob. Figuren af Overlivet blev nu noget ineere kiendelig, Hofterne 
flod frem og Armenes Sted kunde allerede spores: Nogle Nævetykke Bylter 
toges bort, og endeel af det meere blottede Legem kom tilfyne neden for Albuen 
paa den hoire Side af Kroppen; Endnu havde man en ffraaelobende og tem*  

N/e Saml. II. B. U u melig 
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meltq vidt adstilr Vikling cm Kroppen fra den hoire Side op inrod den venstre. 
En plcetteviis morkebrun Farve og nogle beegagtige Decke vare her adspredte i 
det lysegunle Lcrrret: Huulheden imellem Halsen og Skuldrene vare paa begge 
Sider udfyldte med LcerretS Bylter, imellem hvilke idcligen saaes Spoer til 
Mumie-Materien. Salt-Krystallisationer glimrede i disse Klude faavel fom i 
de endnu tilbageværende Viklinger om Halsen, hvoraf nogle Lag vare stark igien- 
nemtrukne og hardede med Mumie-Materie: Man talte omtrent 24 faadanne 
tykke Omviklinger paa Halsen. Saltet bestod af smaae spidse Kristaller, som 
smagte noget urinagtig og knistrede ikke i Lyser; Jeg form ober at der maatte vare 
<t urcent Natron, og lcevnede det til videre Undersogelse. Man blev ved at af- 
lose den forud anforte Vikling som gik toert over Kroppen og over Undcrdeelen 
til Anklerne, hvor den dente til at sammenholde nogle store Sidcbylter, fem be
stod af Lopper, samlede i fleere Lav for ot liene til Udfyldning. Bemeldte 
heele Vikling var meget brunplettet, men dog stark nok til ar kunde ofloses fra 
den hoire til venstre Side. Friskere var et andet Tveerbindsel, som laae der
under og omviklede et Svob af en anden Beskaffenhed: Dette bestod af et stort 
Stykke Lcerret, som bedcekkede heele Fordeelen af Overlivet, gik ind under en
deel af Halsbaandet og naaede indtil Bellet; derfra need til Anklerne var et 
andet LcerrekS Omstag, som laae i smaae Folder langs need over Laarene, men 
stden laae glat og var samlet bag paa de teet tilsammen liggende Been. Lige
som det over den overste Fordeel liggende Lcerret var brunplcetket, saa var og- 
saa det som laae midt over Laarene stor plattet brun og ligesom forbrandt, men 
ned ad mod Fodderne var det gmill og bedre bevaret. Da delle LarrelS Over- 
dakke var borttaget, saae man en Udfyldning af Lapper og Klude, fons gav Figu
ren enIavnhed; men ligefom de efterhaanden borttoges blottedes tillige det men
neskelige Legems sande Figur. De bestod af mange Lav uordentligen samlede Klude, 
nogle fyldte Huulhederne imellem Armene, Laarene og Beenene, hvorimellem 
de vare nedtrykke; i Skiodet over KionnetS Deele laae en Ncevs tyk og af Mu
mie-Materie aldeles igiennemtrukken haard Bylt.

Legemer med sine Deele, astlcedet de almindelige Omsveb, og nu blottet 
indtil de smale Strimler, som omviklede enhver Deel iscer, blev et endnu mcerk- 
vserdigere Syn; dette viser min derefter giorde Tegning, Kobberpladens gdie 
Figur. Armene laae krydöviiü yver Brystet, saaledes at den hoire Haands 

r ■ Fingre 
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Fingre vare udstrakte paa den venstre Axel, og hvilede paa en rund fladHarpix- 
Kage, som var svebt i et tyndt Linnet: Den venstre Haand, som laae underst, 
var no?ften knytter og med udstrakt Tommelsinger laae over paa den hoire Axel, 
udi Haanden holdte Mumien intet: RibbeeneneS Trykning var kicndclig igien- 
nem Overlivets Svob; Laar og Been vare enhver for sig indviklede og laae toet 
joevnsides. Jeg har nylige« forud sagt, ot en sammenviklet og med Mumie- 
Materie igiennemtrukken haard Bylt laae imellem Laarene fast nedtrykt over 
Bluselstedet, og man boltrede dette med mueligste Vaersomhed saavel for ikke at til*  
foie Mumien Skade, fom med Begierlighed her ar hente Oplysning om Kion- 
uek. Man tabte noget af dette Haab, da intet paa Stedet var at see uden en liden 
Aabning ril Bekkener, men blev i det samme vaer ar de jegte Deele laae strap 
neden for imellem Laarene, saaledes som de ved Mumiens Bevcegelse vare faldne fra 
Kroppen: Dette lidet med smale Svsb omviklede Legeme overbeviiste enhver at 
Mumien henherte til Mandkionnet. Lemmen selv var ved sin Vikling adskilt fra 
Pungen, som laae frem ad under Lemmen i en egen Vikling, saaledes som den 
6te Figur paa Kobberpladen forestiller disse Deele i en meget mindre end den 
naturlige Sterrelse; men bag ril vare disse Deele samlede under en tilfaller 
Svebe-Liste. De indsvebte Punges smale kegledannede Figur kunde give An
ledning ar formode, at Steenene vare borttagne og ot den Dede uraaskee havde 
varet en Gilding, eller ved Balsameringen saaledes behandlet. Maaskee man 
ogsaa under Viklingen havde skudt Steenene tilbage ind i Livet, for desto bedre 
at kunde vikle der evrige. Hertil var dog aldeles intet kiendelig Tegn: Paa 
det fra Legemet afbrudte Sted bestod disse Kionnets Deele, som i Farve og 
Sprodhed overalt lignede et til Kul sorbroendt Legeme, af fiine Trcrvler, som 
ikke raalte den mindste Behandling uden at falde fra hinanden; saaledes tabte 
de sig ogsaa under Opviklingen indtil den yderste halve Deel af Lemmen, som 
var trettere, fladtrykt, og til Udseende lignede i Bruddet et Stykke Beeg.

Svobene om enhver Deel, i scer paa Legemet, vare nu anbragte paa en 
anden Maade og med meere Umage end de foregaaende. Hovedet var oven fra 
og need omkring til alle Sider i adskillige Vendinger ofte bebundet med mange, 
en halv Tomme smale, Baand, som krydsede hinanden paa Issen og under 
Hagen. Paa Siderne af Hovedet tcelledes fleere end tolv over hinanden lebende 
Lav, de vare brune og moere ligesom de kunde varet forbrændte, de lobe mango 

* U u % Gange
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Gange om Halsen, og gik derfra krydöviis need over Brystet omkring Ryggen 
og need over Hofterne. Armene indtil de yderste Finger-Ender vare med 
mange Lav af smale Baand fast bevundne, og enhver Finger var saaledes for 
sig selv indbunden. Langs over disse Armens Svob laae en breed Strimmel, 
som kom fra Ryggen, gik over Albuen langs oven paa Forarmen, over Haan- 
den, og omkring Skuldrene, over Ryggen til den anden Skulder, og derfra 
tog samme Vei over de?, anden Arm til Albuen og om paa Ryggen. Fra begge 
Arme kom en Strimmel, som var knyttet i Knude under den Vinkel, fom de 
sig indbyrdes oveckrydsende Arme gjorde med hinanden, og havde formodentlige» 
tfont ril at holde Armene i deres Stikning. Over Maven laae mange enkelte 
Tvcerbaand, men de fleeste gik mange Gange fra Hoften need imellem og om
kring Laayene, saa at de fra begge Sider udgjorde idelige Figurer af Bogstavet 
V. De lobe tat og mange Gange om ethvert Laar for stg, gjorde mange Kryds- 
siag omkring Knceet, og vare siden viklede omkring Beenet op og need, faa at 
De, hvor Stedet var moer og bortfalden, syntes at lebe fra begge Sider af 
Beenet imod hinanden. Fodderne laae jcevnsides, disse alleene vare ikke viklede, 
men begge svobte i et breed fcelles Tvcerbaand og siden hver for sig i storre Klude 
indviklede. Jeg har sogt at udtrykke alt dette saavidt mueligt paa den nyeligen 
anførte gdie Figur. Det heele Svob lignede nu mcere et forbrcrndt Linnet. 
Styrken var ogsaa aldeles borte, og det var ikkun paa Siderne af Been og 
Laar, samt noget af Armen at Svobene vare endnu lyseguule, men mange Ste
der saae de ud som et til Kul forbrcendt Linnet. Nogle store Klude, som 
Havde lagt langs over Maven og bedakket de nys ommeldte Svob, vare giennem- 
trukne med Mumie-Materie og ligesom forbrcendte, men de underliggende Tvcer- 
baand havde paa endeel Steder endnu beholdt deres guulagtige Farve.

Da Viklingen over Maven var borttaget fremkom et andet Svob, fom gik 
paa langs og bestod udi et Bindsel af if Tommes breeds Strimler: Mange Baand, 
lagde noget ind over hinanden, lob fra Halsen og need imellem Laarene; de vare 
ikke fastklinede, men af saadan Skoerhed, at de ikke fuldkommen heele kunde bort
tages; deres Farve var jern-rustguul. Tvende Baand, et fra hver Side 
^fRyggen, kom frem under Armene og krydsede de langs lobende Baand, i det 
de lob sammen need imellem Laarene og ind under Stedet, hvilket end videre 
erfares af Kobberpladens 4de Figur.

Under



B. Historisse Beffrivelse over en Mumie. 341-

Under disse Svob fandtes et breed Stykke fiirekantetLarret, som naaede 
ft*  de krydsviis fammenlagde Arme og need ril Skiodet. Delte var lagt lost 
oven paa et andet Svob, fom bestod af iH Tomme brede Strimler, hvilke un
der Armene lob tvert over Brystet, og faaledes blev ved over Maven og Un
derlivet; men de tvende overste Baand krydsede hinanden midt over Navleste- 
det, faaledes fom den 5te Figur forestiller det paa Kobberpladen.

Kroppen selv lod sig faaledes afklade til det blotte og med Mumie^Ma- 
terie igiennemtrukne Legeme, men Armene og Beenene havde endnu deres far- 
deles Omvikling og adskillige Lav af tynde Strimler, hvorunder Klude og an
dre Viklinger vare faa faste paa hinanden og faa uadskillelige, ligesom de med 
en Liim kunde varet tilsammenklinede: De vare ikke farvede med den sortebrune 
Mumie-Materie eller deraf fortarede, men vare lysegule, og formedelst deres 
Sammenhang haarde som Trae at skiare udi.

Da intet hindrede i at undersoge Hovedet og Kroppen selv, foretog man 
sig forst deres Undersogclse, og imidlertid blev Hander og Fedder uopviklede. 
Legemet laae endnu ubevaget fra det Sted hvor det blev lagt ferend Opviklin- 
gen skeede. Jeg udbad mig af Hr. Schumacher en duelig og erfaren Ana
tomiker og Prosektor ved Anatomiekammeret at vare behielpelig med sin Indsigt 
ved de anatomiske Undersogelser, som med Legemet nu herefter skulle foretages. 
Foruden Hr. Livmedikus Aafkov, som dagligen var tilstade ved enhver For
andring, som modte ved Mumiens Opvikling, havde jeg ogsaa den sande For- 
noielse, at vores beromte Larer i Veterinär-Skoelen, Hr. Dr. og Professor 
Abildgaard, tilligemed de foranforte vare narvarende ved de Undersogelser, 
som ved Hr. Schumachers Hielp anstilledes. Endeel af vores egne larde 
og anseelige Mand fandt dagligen Fornoielse af og til at komme og fte de For
andringer, som med Mumien gik for sig, og af Fremmede var den Kejserlige 
Gesandt Graven af Kageneck narvarende ved alt det som med Mumiens Op
vikling og anatomiske Undersogelser foretoges. Enhver af disse har med sine 
Betankninqer over de gjorte Iagttagelser biedraget til Fuldstandigheden as 
denne Efterretning, men Beskrivelsen over Legemets Deele har Hr. Schu
macher udarbejdet.

Forud maae jeg erindre, at Mumien, siden den Tid de almindelige 
Svob vare borttagne, lesnede sig efterhaanden i adskillige Deele, hvoraf no- 
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get formodeutligen har vceret foraarsaget ved at løfte og fore den fra et Sted til 
et andet. Hovedet var ikke med Kroppen sammenhængende; uagtet den vårr- 
somste Behandling, løsnede sig Laarbeenene hastigen fra Hoften; Af Tcrerne, 
font kiendeligen havde lidt ved Mumiens Hidftndelfe, vare nogles Leed bort- 
stolte, og Foden hcengte ikke fast til Beenet: Men i det folgende vil man 
blive overbeviist om at Mumiens Behandling under Tilberedningen har tildeels 
vceret Aarfag i en og anden Deels Adskillelse fra Kroppen selv. Da Maven 
var blottet, faae man den Deel af Underlivet adskilt fra Ribbene og gabende 
saa meget at man kunde fee op i det tomme Bryst; endelig mcerkedeS ved at be- 
verge Overdeelen, at Ryggen ved det nederste Ribbeen var los og bevcegelig for 
sig. Jeg har allerede forhen anfort, at under Opvikliugen kiendelige Saltdeele 
vriste sig hist og her gnistrende imellem Lårreder, hvor de vare anffudte i fmaae 
Krystallisationer, i sier omkring Halsen og ved Brystet, men de vare nu at fte 
i stor Mcrngde og krystalliniffe Figurer i og omkring Hovedet og den ovrige 
Krop; det var ikkun Arme, Laar og Been hvor intet kiendclig Spor af Salt« 
deele viiste sig. Svobene, som laae Hovedet »armest, vare i et Par Linier- 
Tykkelse fastgroede med Hud og Kiod, men ved skraae Snit i samme kunde man 
letteligen kiende de traadige brune og ligesom f-rbrcrndte Deele fra de tørre sorte 
og beegagtig farvede Hjerneskallens Bekladninger. Til Hovedhaar var ikke 
mindste Tegn at finde, og Lcerredet laae saa glat til Hovedet, at man ikke bør 
tvivle, at Haarene jo vare fuldkommen bortragede; Ansigtet, fom den meere kisd- 
sulde Deel, lod sig for største Deelen fom en heel Kage løfte fra Beenene, Kiø- 
det var sort og ligesom forbrcendt,med krystalliserede Saltdeele hist og her hvid- 
plcettet. Hiehunlerne vare endnu opfyldte med en sort og sprød beegfuld Ma
terie, Munden gabede, og Tungen, som laae paa sit Sled, var formodentli- 
gen under Behandlingen lesnet, thi alt det Kiodagtige, som var saltblandet, 
var skier, saa at meget henfaldt i Smuler alleene ved at røre derved.

Efterår Hierncffatten var tverr over Linene afsavet, fandtes de forreste 
og mellemste Hiernens Huulheder og den forreste Part af den lille Hiernes Huul- 
heder paa begge Sider tomme; dog var Hierneskallen indvendig tyndt overlø
ben mcd den glindfende Mumie-Materie, som havde gansse opfyldt den bagerste 
Hiernes Huulheder og deu bagerste Part af den lille Hiernes (cerebellum) 
Huulheder, dog messt paa den hoire Side: Dette har formodentlige» sin Aar- 

fag



A Historiske Bestridelse over en Mumie» 343 

fag af det Leie som Hovedet har hast ved at vende Ansigtet i Veiret, da den i 
Varmen smeltede Mumie-Materie har sogt need i Baghovedet. Besynderligt 
at toggc Mcerke til fandt jeg overst i den tomme Hjerneskal en Mcengd.e fmaae 
Pupper af en liden Flue, som laae tildeels blotte, men vare formedelst Mu
mie-Materien hastede til Hiernestallen, og andre, som med samme Materie 
vare overlebne. Det var ikke mueligt at disse kunde som smaae Larver vcere 
komne igiennem de mange Baand og Viklinger derind, hvortil ikke den mindste 
Aabning udvendig fra var ar sinde: Da Mumie-Materien selv og dens Lugt 
fom endnu var sirceng, maatte ogsaa derfra have afholder dem under Liigers Til
beredning, saa meener jeg, at Larverne til disse have der lever og forvandlet sig 
efterår Hiernen var udtaget, da dette i saa Fald torer os al Tilberedningen har 
medtaget sieere Dage.

Uagtet al Ssgning i Munden fandtes intet Metal, men ved at bestrive 
de indvendige Hovedbeen, blev Hr. Schumacher med mig vaer en ved Nceft- 
beenene i Mumie-Materien glindfende Guldptot, som vi sirax segle at stille der
fra: Det var af tvende Liniers Lcrngde, en Linies Bredde og et Skrivpapiers 
Tykkelse; ved at boie det frem og tilbage, kiendte jeg at det heel og holden var 
Metal, ders hsie Guldfarve robede Vers Fiinhed, og begge dets Overflader viiste 
under Forstorrelfes-Glasset faadanne Striber og Mcrrker, fom overbeviiste mig 
at det endnu ikke havde t? reret under Hammerflaget, og gav mig Formodning at 
troe, at det ikke heller havde vceret i Ilden, men varet naturlig frembragt 
Bladguld: Mueligen har den Tids Religions-Skikke ogsaa derudi kündet söge 
nogen besynderlig Hengivenhed for GudStienestcn.

Af Hiernens haarde Hinde (Dura mater) var intet at fee, undtagen 
at en breed Plade (Lamina) gik fra den hsire og bagerste Fremvcrxt af den 
Tyrkiste Saddel (proceflus clenoideus porticus cellæ turcicæ) til den 
liden Vinges bagerste Top (proceflus cleno’ideus anticus alæ ingratias 
o flis fphenoidis): Denne Lamina syntes at ligne den paa der Sted ellers 
rilstadevorrende FortfKttelfe af den haarde Hierne-Hinde, men havde hverken 
Figur eller Haardhed af den beenagtige Broe, som i nogle Hoveder gaaer fra 
den bagerste til den forreste af. foranforte Fremvcexter (proce(Tus), hvorfor 
den ved den mindste Underssgelfe maatte, falde bort, og af den Aarsag nu mangler 
i de bevarede Hovedbeen. Den Tyrkiste Saddels Hnulhed var for storste Dee

len 
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len opfyldt med en morkegraae mat og mecre spred Materie, som lcrtteligen tod 
sig bortstode. Paa den inderste og ovre Flade af TindingbeeneneS stellede Frem- 
vexter, paa det Sted af begge Fremvaxter, hvor man lettest kan komme fra 
Hiernehuulen i Trommelhunlen, viiste Beener sig hullered og ligesom noget for- 
tåret, dog meere paa den venstre Side end paa den hoire. Den Huule som 
tiener tilLeie for Hiernemarven (medulla oblongata) vargraaeagtig sort, men 
ikke glindsende eller opfyldt med nogen Mumie-Materie. Midt udi Grunden 
af Hierneskallens forreste Deel saae man et aflangt Hul af 6-8 Liniers Bredde, 
Hvis Vidde havde bagtil 8 Linier i Giennemfnit, men fortil en lidet finalere 
Aabning; Aabningen imellem den forreste og bagerste Kandt af dette Hnl ud
gjorde ncesten if Tommr. Her savnedes den forreste og overste Deel af cor
pus offis fphenoidis, der hvor de fmaae Vinger stode sammen og forbinde 
sig med deres Rand til den bagerste afSigtebeenet (os cribrofum), ligeledes 
den flade, som tillukker samme Beens Huulheder (Sinus fphenoidales). 
Fremdeles manglede af Pandebeeuet (os frontis) paa begge Sider af Ind- 
stiaringen, som forbindes med SigtebeenetS horizontale Plade, faa vidt den 
inderste Beenplade af os frontis bedakker partem cavernofam af os 
etmoidis. Af Sigkebeenet var nasten ingen Kiendetegn at fee, undtagen el 
lidet Stykke af Hanekammens Grund (proceflus crifta galli), som sad 
en-nn foreenet med Pandebeenet paa sit behorige Sted. Ogsaa de flade Been 
(ofla plana) vare ubeffadigede. Det bruskagtige Skillerum i Rasen var 
ganske borte, faa ar man kunde tydeligen see den forreste Rand af Plovjernbee- 
net (os Vomeris). Paa den venstre Side i Ncesen var det underste svamp- 
agtige Been (os fpongiofum) ligeledes borte. Rcrftbeenenes nedre Rand 
havde ogsaa lidt noget, i scrc paa den venstre Side. Udi Munden, som ga
bede saa hoit som mueligt, laae Tungen nedtrykt, og derover et stort Stykke los 
Mumie-Materie. Ved Teenderne fandtes intet besynderligt, uden en liden Melke- 
Tand, som paa hver Side i Overmunden laae inden for den gdie af de bagerste 
Kindtander. Alle Tander havde varet friske og gode, og ikkun en Hiorne- 
tand manglede i Overmunden, som maaskee paa Mumien var bortfalden. Ind
trykkene i Beenene robede at Mennesker havde naaet en fuldkommen Alder.

Hovedet var skilt fra Kroppen omtrent imellem det §te og 6te Halshvir- 
velbeen, hvilke endnu vare beklcrdre med deres Mujkler. Rygmarven vac 
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totte og Huulhederne tomme, men i den nedre Deel var canalis fpinæ dorfi 
udfyldt med Mumie-Materie. Ved den udvortes Betragtning af Stumpen 
(truncus) bemarkede man en Aabning, fom gik tvart over fra den hsire til 
den venstre Side under den nederste Kandt af de falffe RibbeenS bruffagtige 
Deele (cartilagines codarum fpuriarum): Denne fmale Aabning bestod 
i Bugmufflernes Adffillelfe fra de fora nfør te Deele, derigiennem man tydeli
ge» kunde fee ind udi Brystets og ligefaa i Bugens Huulheder. De Underli
vet omgivende Deele (integumenta univerfalia og mufculi abdomina
les) vare aldeles blottede fra de omviklede Baand, og viiste ikke ringeste Marke 
til at have varet ved Kunsten adskilte, den foranfsrte tvarløbendeAabning und
tagen. Da nu disse Bedakninger vare borttagne, fandtes diaphragma at 
mangle, fa a at man frit kunde betragte Brysthuulen og det fem man der fandt 
tit lagge Marke til, uden at beskadige dens omgivende Deele: Brysthuulen felv 
var aldeles tom, undtagen at imellem de tvende øverste Deele af Sternum og 
columna vertebrarum dorfi fad et flad fammentrykt Legem, fom havde 
sin Direction fkraae, oven fra og need ad, fra den høire til den venstre Side, og 
lignede mediaftinum pleuræ; den nederste halve Deel af dette Legem var 
den tykkeste: Dette Stykke havde faa liden Liighed med Hiertet, ot det var 
umueligt at bestemme noget derom med Vished. Paa de indvendige Muffler 
langs mcd Ribbeene var udblomstret el hviid Salt, ligefom en Riimfrost, og 
dette faae man Spor til ogfaa udvendig paa Overlivet og itnellem Leedene af 
Rygraden. Diameter af Brystets Huulhed fra procefius en fiform is til 
columna vertebrarum var 2Z Tomme, og altfaa dette Rum noget fnevrere 
end det fadvanlig pleier ar vare. Den heele bugede Part, fom cartilagines 
codarum ved den nederste Deel af dernuni udgiøre, var fladtrykt, fom 
formodentligen var foraarfaget af en udvortes Trykning, og Legemets Leie. 
Den største Diameter mellem Ribbeenene var 9 Tommer.

Regio epigadrica og begge regiones hypochondriac cavitatis 
abdominis vare aldeles tomme, men i de øvrige regionibus faavelfom in 

pelvi minore var ev med beegagtig Materie igiennemtrukket og tilfammen- 
voxet Masse, fem fyntes ut bestaae af nogle indviklede Kiøddeele, derom intet 
Med Vished kunde bestemmes. Imellem disse fandtes ogfaa nogle til en Mulm 
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ncrsten forfaldne Klude, fom for storste Deelen laae in regione umbilicali, 
eg den overste Deel af regione hypogaftrica.

Stumpen (truncus) bag paa var med alle Muskler tydeligen forsynet, 
Bekkenet saavclsom den ovrige bagerste Deel af truncus vare ligeledes med de
res Muskler omgivne, dem man tydeligen kunde skille fra den Materie, hvor« 
med Huulhederne bag paa truncus vare opfyldte.

Extrcmiteterne, saavel de overste som de nederste, vare left fra trun
cus, dog de sidste mere end de forste, som homgte endnu noget faste til trun
cus; men ofla humeri vare dog formedelst en Indfficering loste ud af cavi
tates glenoidales fcapulæ, og paa selvsamme Maade forholdt det sig med 
capita offium femorum, som vare loste fra cavitates cotyloideas 
innominatorum. Denne Losning bevises tydeligen af den glindseudeOver- 
lebning af Mumie-Materien, som fandtes saavel udi cavitates som paa ca
pita offium. Leedet af Knorer og Albuen, som man derimod maatte bruge 
Magt til at adskille, manglede en saadan glindsende Overlobning, og saae ikke 
anderledes ud end som almindeligen torrede Deele, ja endogsaa befandteg car
tilagines falcati i KncretS Leed at vcere i deres ordentlige og naturlige Figur 
og Situation. Foranforte fiire beffrevne Articulationer undtagne, vare ellers 
alle ovrige med deres Ligamenter forsynede.

Den udvortes Figur af Arme, Laar og Been var ved Kunsten saavel 
dannet, at man ikke ffulde have formodet andet, end at sinde dem uden for 
Viklingerne i deres naturlige Tilstand indtsrrede; men da Viklingerne omsider 
baade i Farve og Skiorhed ncrrmede sig til et forbroendt Linnet, og Mumie- 
Materien var faa stcerk derudi indtrukket, ak ingen videre Aflosning kunde lade 
sig giere, faa blev baade Arme og Been oversavede, da man befandt at alle 
de tykke Muffler vare fra Beenene bortffaarne, saa at intet var tilbage uden 
det lidet Kiod, som kaae ncrst ved Buenet og ikke havde fulgt Kniven, hvilket, 
med Mumie-Materie igiennenurukket, lignede et tyndt Lav af samme Materie. 
Stedet af de bortffaarne Muffler var udfyldt med sanrmenpakkede Lav af grovt 
Lcrrret, fom med Mumie Materie lagviis vare saa stcerk igiennemtrukne, ot de 
normest Beenet vare haarde som Trore at fficrre udi, men rebedes dog af deres 
Sammenhoeng. De yderste Omstag bestod af breede Strimler, og derover 
vare de finale Borndler viklede, som i den Zdie Figur forestilles. Fingre og 
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Tcrer vove endnu heele oq med deres Ncrgle forsynede: Hcrnderne vare med Mur 
Mie-Materie saa sicrrk igiennemtrukne, ot de ikke raalede den noiesie Opvikling 
Uden at brydes fra hinanden: De lode sig blotte indtil Ncrgleue, fom Mumie
materien havde farver rodguule. Men Foden, hvor ikkun liden Mumie-Ma
terie var trcrnget ind igiennem Omsvobene, tillod en noiere Betragtning. Un
der Fodbladet faaes endnu de fortorrcde Kiodfibrer; T«erne laae i deres beeg« 
agrige Mumie-Viklinger aldeles hcele, uden at v«re overlobne eller farvede med 
Mumie Materien, faa at Hudens Furer vare meget tydelige. Ncrglene vare 
ikke langer end Tcrerne, men vel dannede og rodguule farvede ligesom de paa 
Hcrnderne.

Nogle af Beenene, saasom Hiernestallen, vare igiennemtrukne med den 
brune Mumie-Materie, udi andre var denne mindre kiendelig. Det Svamp
dannede udi Arm- og Beenpiberne var tom, og det haardc Been noget guulagtig.

Saavidt gik denne Gang Iagttagelserne paa den aabnede og adstiltt 
Mumie.
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