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Joh. Hieronymus Chemnitz

OM Hippopotamus.
iobenhavn har mange store og kostbare Samlinger. Det feiler os ikke her 

paa Bibliorheker og rare Bøger, paa Ment« og Medaille-Cabinetter,
paa Mineralier og Steen-Samlinger, paa Naturalier og Conchylier, paa Ma- 
serier og Billedgallerier, og paa en stor Forraad af gamle og nye Konstverker, 
Antiqviteter og Oldsager. — Ei heller have vi Mangel paa Haandffriftcr, 
Tegninger, Kobberstykker og Landkort. Det ffulde da gandffe vist være 
meget passende med dette lærde Sælffabs Hnffe, Hiemærke og Hensigt, ja 
endog fornøjeligt og lærerigt for dctS samtlige hoistærede Vredlemmer, og tillige 
meget underholdende for vort Sælffabs Skrifters Læsere, hvis flere vilde legge 
Vind paa at drage de rareste og vigtigste Verker, Haandffrifter og originale 
Dokumenter, der findes i de Kiobenhavnffe Bibliotheker, samt de storste Siel» 
denheder i Konsten og Naturen, som vore her værende Samlinger og Kabinet
ter indeholde, udaf det Mørke og den Forglemmelse, hvorunder de tildecls 
ligge begravne, og giere dem bekiendt for Verden, og tillige derved meere 
almindelig nyttige og brugbare. Endog Fremmede ffulde anfte vore Samlin
ger, Cabinetter og Bibliotheker med langt andre Hine, og fatte nlige bedre 
Begreeb og hoiere Tanker om dem, hvis vi vilde paatage os den ringe Umage, 
ved vore Skrifter at forhielpe dem til et nærmere Bekiendtffab med de over- 
maade rare Mærkværdigheder, som disse indeholde.

Jeg vil i Dag forelægge dette lærde Sælffab en Sieldenhed af det Hol- 
grevelige Moltkiffe Naturalie-Cabinet, hvilken, som jeg med Grund formoder, 
ffal baade kunde opvække og fertienc dets Opmærksomhed. Denne bestaaer af 
en fuldstændig Kuoglebygning af et Hippopotami Hoved; et afpillet Hoved 
af den afrikanffe Niil.Hest. Hr. Vice-Admiral og Kammerherre G^ev Adam 
Mokke har faaet det paa een af sine Søereiser til den barbariffe Kyst, eg over
givet og tilegnet det sin Hsiagtelsesværdigste og af Dannemark udødelig sortiente
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Hr. Faders stevardige Naturalie-Kabinet. Kuns faa Samlinger skal kunne 
roest sig f.f at besidde et sta rart Sceleton. Niil- eller Elve-Hlstene cre endog 
i de Egne, hvor de here hjemme og opholde sig, sieldne Dyr, fordi Gud, som 
faa viistligen har anordncr alle Ting, har overhovedet fsiet den viift Foranstalt
ning, at der af stige uhyre store Dyr ikke er, og ikke maatte vare alt for man*  
ge Individua til. Desto lettere kan man indste, hvor rart og sic Went et faa- 
dant Sceleton mnae vare. Salig J^r.Tesdorpf, Kisbmand i Lybek, troede 

i sin Tid at vare den ecneste i heele Tydffland, fom i sit Kabinet kunde forevist 
en Knoglebygning af en Niil-Hestes Hoved. Denne liden EgenroeS blev endog 
ved de offentlige Tidender giort metre bekiendt, og af Avisskriverne endnu for- 
Meeret og forbedret med den starke Tilstelning, at naar man undtog den udstop
pede Nul-Hest, som tilhorer Universitatet i Leiden, var der ikke noget Natu- 
ralie-Kabinet i heele Europa, uden allene det TeSdorpfisse, fom kunde frem
vise en Niil Hestes Hoved. Men Forvalterne over det Chursyrstelig Sachsi- 
f?e Naturaliekammer i Dresden gjorde ham snart denne Roes stridig, og lod i 
det af dem udgivne korte Udkast over det DreSdenske Cabinet, Pag. 62. ind*  
rykke folgende Ord: „Af Amphibier have vi to Niil-Heste, samt to Hierne« 
„skaller ogKievebeen affuldvoxne Niil Hefte. Dette kan tiene tilBeviiS paa 
„hvor ugrundet det er, fem for nogen Tid siden blev skrevet i en vis Avis, 
„at foruden den i Leiden varende Niil-Hest, og foruden det Hoved af en Niik- 
„ Hest, fom befandtes i en vis Naturalie-Samling, skulde ingen i heele Eu- 
„ropa kunde ftemvist noget af stadant et Dyr. Jo meere beromte og nyttige 
„ Tanderne i Niil-Hesiens Gab, der ligne Vildsvinets Huggerter, ere, desto 
„storre Nmage have vi giort os, for at forge for at tilvejebringe disse."

Men da de kuns allene melde om Kievebenene og Hicrnj'kallene, og da 
de have agtet det for nodvendigt, at forge for Niil-Hestenes Tanders Anskaf
felse, saa folger deraf, at deres Kievebeen og Hiernskaller, fom de have af 
fuldvoxne Niil-Heste, mangle Tanderne, og altsaa maae vare meget ufuldstan« 
dige. Mig er det desto kierere, at jeg her kan forevist Salskabet den aller- 
suldsiandigste og best constrverte Knogkebygning af en Niil Hestes Hoved, hvori 
alle Tanderne endnu findes. Denne Fuldstandighed forhoier dens Vardie, og 
gior den desto kostbarere for Kiendere af flige rare Dyrsiykker og Beenrader. 
Men, uagtet al dens Storrelst og Fuldstandighed, er det dog knus et Hoved 
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afen unq Niil Hest, som paa den Tid, da den er bleven drwkt, ikke kan have 
varret meget over er Aar gammel. Jeg har af Hr. Kunstkammcr-Forva!kcrs 
Spenglers Samling laank det underste Kievebesn af en aldre og fuldvoxenNül« 
Hest, at man, ved at holde dette mod hiint, og ved ot sammenligne begge med 
hinanden, kunde desto snarere see den Fors?iel der er paa Knonlebyguingen af en 
gammel og en ungNiil HestesHoved. Ligeledes har jeg af det samme Socng- 
lerste Cabinet laank det underste Kievebeen af et Elephant-Hoved, som jeg og- 
saa her fremviser, paa det Forstiellen imellem begge Kieftene og Kievebeenene 
deraf desto tydeligere kunde fees.

Niil- eller Elve-Hesten kaldes og nf nogle Hav-Hesten, Vand-He
sten; Hippopotamus, Caballus marinus, Eqvus fluviatilis f Ni
loticus, efterdi mange af dem leve i Niilfloden. Af andre kaldes den Hav- 
ove, Hvalros, Flod-Oxe, Havkoe, Bos marinus , Rosmarus, ja 
vel ogsaa Porcus marinus. Hoveder har, fom kan sees af dette Beenrad, 
megen Liighed med et Hestehoved. Livet ligner i sin Form og Skikkelse en Oxe§ 
Liv, ligefom ogfaa dette strakkclige Dyrs Stemme bande ncermer sig til en HesicS 
Vrinsken, og en Oxes Brolen. Fedderne cre ikke Bioenens Fedder meget 
ulige. Nogle af Elve-Hestens krumme Teender og Huggertcrnder have megen 
Liighed med et Vildsv'inS og en Ornes Teender. Den korte Hale ligner Svi
nets Hale, lig (om Elve-Hesten ogsta i Bagdeelen of Livet og i sin Levemaade 
har megen Overeensstemmelse med Svinet. H-le Livets Længde paa en gam
mel og suldvox n plei.r ot vcere over 14 Fod langt, og i Nundningrn vel ogsaa 
14 Fod tykt. Huden er forttfcrtiun vel ogsaa over en Tome tyk, og ligner i 
Haardhed og Tykkelse Næsehornets eller RhinocerosenS Hud. Mustetkugler 
af Blye, skudte derpaa, syringe tilbage og blive stade. Lanzer og Spyde pleie 
at bsie sig omkring og blive krumme, naar de siedes imod den.

Skal en Elvc-Hestes Rang bestemmes efter fin uhyre Skorrclfe, faa 
folger den strax efter Elephanten og Rhinoceros. Delte paastaacr og Adan- 
fon i hans Hiftoire naturelle de Senegal, pag. 73. Quand å la 
grandeur le cheval marin pent prendre le pas apres VElephant 
& le Rhinoceros. Cet animal eft le plus grand des amphibies 
& ne fe trouve que dans l’eau douce de rivieres de l’Afrique. 
C’cft une chofé digne de remarque que ion n’en a encore ob

serve 



SHC. Øm Hippopotamus;

fervé que dans eette partie du monde å laquelle il femble étrc 
particulierement attaché.

At vor Elve-Hest maa regnes hen til animalia quadrupeda & 
quidem ad Mammalia fen mammata , nuder de Dyr fom give Die, 
have Patter, og kaste levende Unger, derom er hverken Tvivl eller Strid; 
men da den er faa overmande forstkiellig fra alle andre Dyr, faa lader det sig 
allerede vanskeligere bestemme til hvilken Slcrgt, Familie og Art af andre Dyr, 
man best kunde soie den. Klein, Linné og andre have feet sig nodte til 
at giere cu nye Slcegt af den, efterdi de ikke kunde sinde noget andet Dyr, med 
hvilken de kunde strtte den under een Slcrgt.

I den beromte Hr. Kleins Hiftoria naturali quadrupedum bli
ver alle sirefoddede Dyr inddeelte og class,sicercde ester deres Fodder, Klove, 
Hove, Teender og Negle. Den Classe as Dyr , fom have Hover, og ere for
synede med Hov, indbefatter 5 Familier. Til den ferste henhore de Dyr font 
have een Hov, uden Asdccling, faa som Hestene og Esserne. Til den ånde« 
henhore de Dyr, som hg ve en spaltet Hov, og altsaa ere tvehovede, faafom 
Bukkene, Faarene, Svinene, Hxene 0. d. l. Til den tredie Familie regner 
han de Dyr, fom ere trehovcde, derhen horer det eeneste Ncrfehorn, Rhinoce
ros. I den fierde strtter han de fom ere sirehovede, men dette sindes kun S Ho
den reneste Nil» eller Elve-Hest. Endelige« indeholder hans femte Familie, 
de fom ere ftmhovede, eg her staaer allene Elephante». I den anden Klasse 
studer man hos ham de haarede sirefoddede Dyr fom have Tceer, fom atter ud
gier 5 Familier. I den forste staaer de med 2 Tcrer, faafom Cameelen; i den 
anden de med Z Ta'er, faafom Fuuldyret, Myrecedcren; i den tredie de med 
4 Tcrer, fom Pauherdyrcr; i den sier de de med 5 Tcrer, faafom Hunden, Ha
ren, eg Katte-Arterne, Loven, Tigeren, 0. f. v.; i den femte de med § Tcrer, 
hvis Feddcr hcrnge sammen fom Gaasesodder, faafom Hvalrossen. I hans 
tredie Classe studer man de sirefoddede Dyr, som ikke have Haar, faafom Fiir- 
bcnene og Skildpadderne, og deslige. Denne Maade at inddeele de sire fod- 
dede Dyr efter deres Fodder, Hove, Klover og Tcrer, er virkelig ogfaa den 
ældste, letteste, naturligste, ja, jeg havde Lyst til at kalde den, den Skrift- 
massigste. Thi Moses har allerede betient sig af den. Han taler ja altid om 
Dyr, fo tu spalte Kloverne, og altsaa laaner af Fodderne sine Mcerker oa For- 
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ffiels-Tegn. Ariftoteles, og mange hundrede Aar efter ham, Gesner i hans 
bekiendte DyrBefkrivelfe, faotielfom og Rondeletius, Aldrovandus og 
flere have ligeledes betient sig of denne Jnddeelings Grund, omendssiont enhver 
efter sin Indsigt har kunstlet paa den, og forandret, formeeret og forbedret, ja 
vel ogfaa forvserret og forvirret den, faaledeS fom det i Almindelighed plejer at 
fkee med alke menneskelige ufuldkomne Besirabelftr, naar vi endeligcn ville ordne 
NomrenS og Skabningens Barker efter vor Inddeelinas Plan.

At Linné i den forste og aldre Udgave af sit Natur-.System forkaster 
den hele Inddeekings Maade, fom er tagen af Dyrenes Hover, Klover, Treer 
eg Negle, og derimod udvalger Dyrenes Tander til Hoved Kiendetegn, og 
derefter indretter sin Classification, er noget, fom enhver der har giert sig be. 
kiendt med den Linnéi|Te Methode, uden min Erindring veed , men da Tau« 
Verne ofte falde ud og feile, og felgeligen altfaa de beste Kiendetegn mangle, 
saa har Linné i den sidste Udgave as hans Natur-System, ikke blot raget de 
udvortes Deele og Kiendetegn, faafom Teenderne, Kloverne, og Taerne, men 
fornemmelig de indvortes Deele, Hjertet, Lungen og Blodet til Hiemarke i 
sin ForfkielSplan. Her ftaaer nu alle de Dyr, fom have et dobbelt Hjerte- 
kammer, ro -Aren ved Hjertet og et varmt Blod, i hans forste Afdeeling. 
De Dyr, fom have kuns et Hiertckammert, et -Are ved Hjertet og et koldt 
Blod, faafom Filkene, ftaaer i hans anden Afdeeling. Endelig findes de 
Dyr, fom have kuns et Hjertekammer, ingen Aren ved Hjertet, og intet 
varmt Blod, men i Stedet for Blod en kold hvidagkig Saft, fan fem Insek
terne og Ormene i hans tredie Afdeeling. Vor Elve-Hest ftaaer hos ham i den 
forste Afdeeling, i de diende Dyrs Klasse, og udqisr ogfaa hos ham en egen 
Slagt, nemlig den 34U in Syft. Nat. Edit. XII.

Linné leverer folgende Beffrivclfe om Elve-Hesten, Hippopotamus 
tmpbibius pedibus quadrilobis. (Han vil og kan folgelig ikke nagte, at 
Elve-Hesten er et Amphibium, fom baade lever paa Landet og i Vandet. Men 
da kuns faadanne Dyr kaldes hos ham Amphibier, fom have et Hjertekammer, 
et Hierteore og et koldt Blod; faa henhorer Elve-Hestens Selssaber, Crocodil- 
len, fom lever ligesom ved Siden af ham i Vandet og paa Landet, under de 
Zjnneiffe Amphibier;men Hippopotamus, som har 2 Hjertekamre, aHierte- 
orer og er varmt Blod finder derunder ingen Plads). Dentes fuperiores 6 
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per paria remoti. Inferiores quatuor prominentes intermediis 
longioribus. Laniarii folitarii, oblique truncati. Pedes margine 
unguiculati &c.

Brifion har giort sin Indretning baade efter Dyrenes Tender og efter 
deres Fedder, Klover og Tarer. Elve-Hesten staaer ogfaa hos ham allene i 
den ellevte Afdeeling og bliver os beffreven fom et Dyr der har fire Skieretorn- 
der i begge Kindbeenene, og^4 Hove paa hver Fod.

Min Hensigt er ingenlunde her omstamdeligen at levere dette forundrings- 
vcrrdige Dyrs heele Naturhistorie. Den er for| lang Tid siden udfsrligen ble
ven afhandlet of Plinio den ftttw,Rajo, Gesner, Johnfon, Aldrovanda, 
Matthiolo, Bellonio, Fabio Columna, Kolbe, B ri (fon, Theve- 
not, Ludolf, Scheuchzer, Klein, Valentini, de la Porte, Buf
fon, Labat, Bomare, Houttouin og flere, faa ar der kuns kan siges 
meget lidet nyt om den. Til Selffabets Fornoiekse, fom faa ofte har ffienket 
de allermindste Dyrs Natur-Historie en stille Opmcerkfomhed, og fom vist vil 
finde Smag i de storste og forundringsvcrrdigsie Dyrs Natur-Historie, vil jeg 
kuns hertil feie nogle af mig famlede Bemcrrkelser.

Plinius har i sin almindelig bekiendte Natur-Historie Lib. VII. 
Cap. 25. 26. ladet indlsbe meget urigtigt og grundfalflt i Beskrivelsen om 
Elve-Hesten. Han taler kuns om tvehovede Klover, de ungulis bifidis, 
som ligeledes findes hos Oren, da den dog er firehoved; hos Linné forsynet 
med pedibus ungulatis quadrilobis, og derfor kaldes animal tetra- 
chelon quadrifidum. Plinius begaver. den videre med Juba eller 
Man, at den dog ikke maatke mangle, efterdi den allerede kaldes en Vand-Hest, 
denne Hestenes sædvanlige Prydelse. Men Dyrets heele Hud har ingen
steds Ha ir, kuns ved Nseseborene og paa Snuden ftemstaaer tioßk Vibrifiæ 
eller Spdrhaar, ligesom og nogle ville have bemcerket nogle Haarbocstcr paa 
Enden as dens korte, en Ornes lignende, Hale. Plinius meddeeler og Elve- 
Hesten en opad bojet Snabel; hvem som maaskee skulde formode, at han ved 
den angivne roftro refimo kunde have sigtet paa dens store krumme opgaaen- 
de og i Horden staaende Svinetcender, ham maae jeg erindre, at Plinius mel
der i Særdeleshed om disse Svinetcender, og strap derpaa taler om hans den
tibus aduncis aprorum. Om Plinius i hans esterselgende Beretninger 
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er meere troevatrdig og tilforladelig, nemlig naar han tillige beretter os nt Hip
popotamus, naar dens Hnd er ret vaad, ikke kan giennemstikkes med noget 
Spyd (da dog en Htjd, fom er vaad pleier i Almindelighed ar vcrre blödere, 
og alkfaa snarest kan igiennemstikkes), naar han videre fortcrller, at den er faa 
snild, ar den forstaaer at skinke og udstctte sine Spor, paa det ingen ffulde 
kunne efterftrtte den, og naar han fremdeles lader os vide, at M. Scaurus, 
i de Skuespil, fom han fom Ædil gav Folket i Rom, har opfort 5 Crocodik- 
ler og een Hippopotamus i en dertil paa en Tid lang foranstaltet Vandgrav 
(in temporario euripo) — og naar han endelig beretter, at Hippopo
tamus har vceret den forste Læremester til Aareladningen, thi den pleier, naar 
den har overvældet sig med alt for megen TEde, al 116fege et afbrudt og afbidt 
gandffe spids Ror og dermed aabne sig en Aare paa Beenct, og tilsidst i Ste
det for Forbindningen smore Vunden til med Leer. Om alt det Plinius her 
melder er rigtigere end det foregaaende, nierne jeg overlade andre at domme om. 
Mig synes i det ringeste, at det sidste er aldeles ikke rimeligt. Jeg kan ingen
lunde indfee hvorledes et Dyr, fom efter Plinii egen Beretning forst er forsy
net med en faa overmande haard, ja nastenIernhaard Overhud, at endog intet 
Spyd eller Svcerd kunde igiennemstikke den, kan dog siden blive faa tynd og 
blod, at den er i Stand til at aabne sig en Aare med cl spidst Ror. Andre 
Forfattere mane vel ogfaa have felt det ufandfynlige og sig felv imodsigende'i 
denne Plinii Fortcrlning; men da de dog ikke vilde lade dette antigve Indfald 
om Aareladning aldeles forsvinde, faa soge de paa en anden Maade at giøre 
os det meere rimeligt Hippopotamus, sige de, fom i sig felv ffal vcere 
meget fuldblodig, udfsger sig til visse Tider et ffarpfpidsig Hierne af en Klippe, 
og river sig faa lange paa den, indtil det klare Blod løber ud, saafnart den nu 
har mistet faa meget Blod, fom dcr udsordreS hos den til en god Aareladning, 
faa legger den sig ned og velter sig faa lange omkring i Skarn, Dynd og Leer, 
indtil den aabnede Aare, paa denne den letteste og naturligste Maade, igien 
bliver tilsintket. Skulde nu denne Sag om Elve-Hestens Aareladning have 
Grund, faa mane man tikstaae, at Aarcladningsknnsten er een af de celdste, og 
bleven leen af Naturen felv.

Plinius ffal ogfaa et Sked (eftersom Martini ffriver i de Ber- 
linffe Samlinger) berette, at Malerne ffal kunne med Nytte bruge 
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Nil-HestenS Blod, na ar det blandes og gisreS tykkere med Gummi foiu en 
Purpurfarve. Jeg har uagtet al Efterfogelfe ikke kundet finde dette Sted hos 
Plinius (*)  , ligesom jeg desuden tvivler paa, at fa ad an en Purpurfarve, fom 
tillaves as Blod, kan verre bestandig. At den Purpurfarve, som man laaner 
af Snekkerne, ikke maae feges i deres Blod; men i deres utero og i de deri 
vcerende Safter, har Hr. Professor Ström i vort Selskabs Skrivter paa det 
tydeligste beviist.

(*) Hr. Geheimer. Lüxdorj h, Präsident af vores Selskab, havde siden den Godhed 
al give mig folgende Efterretning i en liden Skrivelse: De fanguinc Hip
popotami hoc tantum inveni, Hill. N. XXVIII. g, (§. 31. ) Sanguine 
fictores utuntur* -

At ellers Elve-Hesten fornemmelig herer hiemme i Afrika; at den ophol
der fig ved de store Floder og Elve, i feer ved Nilen, Gambia, Senegal, og 
ogfaa i Asien ved Ganges; at den lever baade i Vander og paa Landet, og paa 
Hegge Steder soger sin Ncering; at den gier sit Leie i Ror og Siv, kaster le
vende Unger, giver dem ordentlig Die og opdrager dem rc., er saa almindelig 
bekiendt, at jeg ikke skiotter om at opholde mig derved.

En stor og fuldvoxen Elve-Hcst pleier at vcere 13 til 14 Fod lang og lige 
saa tyk, ogsaa vel veie 3 til 4000 Pund. Dens liden Hale er ikke over en 
Fod lang. Begge Patterne i Pveret, som er kunS lille, sidde ikke ved Over
livet etter Brystet som hos Menneskene ag Aberne; ei heller ved Underlivet og 
Vommen som hos nogle Selhunde; ei heller ved Brystet og Vommen tillige, 
fom hos de Dyr der ere af Kattearten; men i Lodfkene imellem Bagbenene 
som hos Hornqvcrget. Om Polygamie har Sted hos Elve-Hesten, og om een 
Han bedackker flere Hunner, og om han i Brunsttiden holder og forsvarer sit 
eget Seraglio som Hjortene, eller om han lever i Monogamie, som Aberne og 
mange andre Dyr. — Om Hannen har fcelles Omsorg med Hunnen for Unger
nes Opdragelse, derom har jeg ikke kundet finde eller opfpsrge noget vist og til
forladeligt.

De jodiske Rabiner veed meget omstoendelig at fortcette os, hvorledes det 
er gaaet til med dette Dyr i Noce Ark. De berette oS, at da den almindelige 
Syndflod indsaldt, vilde Noa ikke besvcrre sin Ark med dette forfærdelige Dyr, 
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efterdi dens tvende store Medbrodre, Elephantcn og Rhinoceros, havde des
uden meget betaget ham Pladsen. Noa lod derfor, da Hippopotamus 
meldte sig ved Arken , binde ham fast med en flor Kiæde ved den. Ved dette 
Middel ffal Hippopotamus, efterdi han kan fortreffelig fvsmme, gandssc 
godt være blevet reddet. Credat Judæus Appella.

Mange Afrikaner og besynderlige» Indbyggerne i Kongerigerne Congo 
og Angola holde dette uhyre og monstreuse Dyr for en Art af Guddom; be- 
viifer det og nogen religieux Tilbedelse, og troe ved dens forfærdelige Vrinsken 
og Brolen, som kan hores meget langt bort, at blive opfordrede dertil. Imid
lertid naar der frembyder sig en god Lejlighed til al fange og dråbe flig en Elve« 
Hest, faa lade de den ikke gierne gaae forbie. De giere sig altsaa ingen Sam
vittighed af at ombringe deres Guddom, og at fortære dens Kisd med god Ap- 
petit. Dyrets tykke Hud ffiere de i tu, og forfærdige sig deraf Skiolde, for 
at betiene sig af dem i Krigen til at afværge Pilenes og Spydenes Stod. Elve- 
Hestens Kisd fpifts ogfaa meget gierne af Europæerne, som leve paa den Afri
kaner Kyst, og befindes af en meget god Smag. De betale Pundet med en 
halv Rigsdaler og derover, men de kunde ofte ikke engang faae det for Penge. 
Hr.Professor border fortæller faadant i hans fornyelig udkomne Rejsebeskrivelse 
Tom. I. p. 62. Elve-Hesten, siger han, kaldes her paa det gode Haabs For
bjerg Seekoe. Tilforn lob den lige tæt ind til Cap, nu er den bleven faa stel- 
den, at den i Kraft af en Befalning fra øvrigheden ikke maae jages etter sky
des inden en vis Distance fra Cap. Kisddet bliver fpiist af Europæerne og 
holdes for en Lækkerbidden. Dog smagte det mig ikke bedre end haardt Oxe- 
kiod; men Fettet havde megen Liighed med Marv.

Det er gandsse unægkeligt at en Nil- eller Elve-Hest er overmaade me
get forskicllig fra andre bekiendte Soe- Land- og Elve-Dyr.

Det underste Kievebecn er hos de allerfleeste Dyr kuns bevægelig, og det 
overste sidder fast. Derimod hos Crocodilen og Hippopotamus er det ovcr- 
ste Kievebeen bevægelig, og det underste sidder fast. Derpaa peger Linné, 
naar han siger, mandibula fuperior mobilis.

Hos Elve Hestens Tænder findes faadan en forfærdelig Ulighed og Ure
gelmæssighed, som ikke skal findes lige til hos noget andet Dyr. Huggetæn
derne, der ligne sn Lee, ere næsten dannede trekantet, og have paa alle

Sider
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Sid-r dybe Furer og Rifler. De staae imod hinanden, falde ind i hinanden, 
og ere gandffe afhvessede og afflebne, eller og de ere af Naturen saa ffieve af
snittede. En tredie Deel af dem ere hule indvendige. De sidde ncesten tre 
gange saa dybt inde i Kievebeenet og Roden, som de udvortes siaae frem. Hee 
fremviser jeg Selffabet til Prove saadan en Huggetand af det Spenglerffe Ka
binet. Denne Tand veier i det mindste 4 Pund og 8 Lod. De, som sidde 
faste i det for 06 liggende Kievebeen, ere vist nogle Pund tungere, og endnu 
bredere, meere afspidftde og asstebne. Disse er det Linné meener, naar han 
taler om dentibus laniariis oblique truncatis♦ De sire everfte Fortan
der (Linné Driver om 6 Fortander, som stod Parviis lige langt fra hinanden; 
men i dette fuldstcendige Hoved findes kuns i det oversie Kievebeen 4 af disse 
Fortander, foruden de tvende Huggetander) ere endnu hinanden faa temmelig 
lige, dog meget hvasse og afflebne. De 4 underste Fortander ere desto uli
gere. Begge Sidetanderne ere tyndere og kortere, begge de mellemste Tan
der ere längere og ulige tykkere, og i det Kievebeen, som horer til detSpeng- 
lerffe Cabinet, ere alle fire forskiellige fra hinanden. Den eene er altid tyk
kere, längere og anderledes dannet end den anden. Alle disse underste For
tander ere vel ikke for til afstudsede; men dog stark polerede og afhvassede, og i 
Midten seer man dybe Rifler, som mase vare komne as de everste Tander, og 
af deres Bid.

De, font have beffrevet Elve Hesten, tale meget forfficllig om dens 
Tanders Antal. Maaffee at Hannen har flere og Hunnen farre Tander. I 
det Hoved, som jeg her har for mig, kan jeg ikke finde flere end 36. Det har 
forst 4 Fortander, og saa 2 Orne- eller Hnggetander i enhver Kieft. Derefter 
endnu 6 Stokrander paa enhver af de 4 Sider af Kievebeenet, alrfaa i alt 36. 
Men andre tale om 8 Stokrander paa enhver af de 4 Sider af Kievebeenet, og 
da kommer, naar de 12 Fortander i det everste og underste Kievebeen regnes 
dertil, 44 ud. Stoklanderne have mestendecls 4 Rodder. Man seer den 
hvideste og fineste Glasur paa dem. De overgaae heri Elfenbenet meget, og 
ligne den ffionneste Email. Noget besynderligt er det, at de allesammen have 
Udziiringer af et sortagtigt Lovverk. Mange Edelsteene, som man kalderTur- 
kofer, ffulle ikke heller vare andet end udgravede Stoktcender af Elve-Hesten. 
Men at Stoklanderne ffulde give Ild ved Staal, som Linné melder, naar 
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han skriver dentes duritie fcintillantes, har jeg ikke af den foretagne Prs- 
ve kunder bemcerke. De store Hugge- og Skieretcrnder indeholde der focrrcffe- 
ligste Elsenbeeu. Ja de blive ofte meere ssgte og agres høiere end Elfenbenet, 
fordi de ere haacdere, antage en stærkere og bedre Politur, og blive ikke faa 
ler guide, hvilken sidste Omstamdighcd paastaacs af nogle, men drages i Tvivl 
og ncrgtes af andre.

Elve-Hesten skal kunde opfperre sir Gab 2 Fod fra hinanden. 9(t et 
saadant aabent Gab maae, formedelst de mange og ulige Tcender, fee meget 
forfærdeligt ud, forstaaer sig af sig selv. Lavater paastaaer ogsåa i hans be- 
rømte physiognomiffe Fragmenter, at en Elve,Hests heele Physiognomie føn 
raader en dievelff Ondskab og Gruefomhed. Her ere hans enne Ord, som 
staaer i det gdie Bind nf Fragmenterne Pag. 76. „ Die entschliche gleich fort- 
„geheude Breite der Stirne und Nase, oder vielmehr der Nasenlöcher mud 
„des Maules, welch ein Ausdruck von dumwilder Unerbittlichkeit? Und dann 

Unregelmasi feit in der Positur und Figur der Zähne, welch eigentlicher 
„Character teustifcher doch planloser sich selbst zerstörender Boßbeik? Vielleicht 
„giebr es auch solche Ungeheuer und Verbrecher unter den Menschen die etwas 
„von diesen Character haben. Gewiß ist eS, daß propsrtionirte, wohlgerich- 
„te, schöngesormte Zähne eines der sichersten, besten, und entscheidenstrn Zei« 
„chen sind von Gemüths-Adel und Grundgüte eines menschlichen Characters."'

Hippopotamus skal, efter nogle Rejsebeskrivelses Beretning, begier- 
ligen opstuge Dyr og Fiffe. Den skal med sine alting odelceggcnde og sonder« 
knusende Teender vare meget farlig for Fiskernes Baade, Joller og Slupver. 
Derfor pleje ogsaaFiskerne, skriver de la Porte, godvilligen at kaste nogle Fiffe 
ud til den, for med disse ot afspise og opholde den, og derved desto snarere »nd- 
gaae dens Forfølgelser. Da dens Korpus indbefatter en faa uhyre rung Massa, 
faa falder det den alt for bcsvcerligt leenge at lebe efter levende Dyr, og jage om 
efter dem. Men, na ar den kan fa ae fat paa Menneffer eller Dyr uden nogen 
lang og merfornmelig Efterjigen, faa blive de uden Barmhiertighed opeedte med 
Hud og Haar. Endog naar den finder et Aadsel ffal den ikke vorre nogen Kost
foragter, men ligeledes forrcere det med god Appetit. Andre derimod forsikre o§, 
ot Elve-Hesten aldrig ceder Fiff eller Kiod og allermindst Aadsier. Den crnce- 
rer sig eene og allene baade paa Bundeet i Floderne, og ved sine Strejfener paa 
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Landet af Redder, Planker, Frugter og Urter. Negerne maae derfor holde stcerk 
Vagt ved deres Frugt- og NriS-Marker, og antænde om Natteti en stark Ild, 
efterdi Elve-Hestene ellers stnlde anrette der de grueligste Adelcrggclser, og i c tt 
Nar afmcie og fortåre hele Marker med Frugter. I Forfters nyeste Reiser 
omkring Verden laser jeg folgende Ord, Tom. I. p. 62. uagtet delte Dyr 
efter sit Navn Fulde leve i Vandet, saa erncrrer det sig dog blot af Urter, (den 
bliver otzsaa, sige andre, fangen ved Urter og Irodder i hvilke ntnn stiulcr Angler 
og Kroge). Den stal ogsaa kung paa en kort Tid, og aldrig paa en stsrre Street« 
Hing end 30 Skridt langt, kunde dukke under Vandet.

Dog stemmer ei h. lier de Naturkyndiges og Skribenternes Beretninger 
overeens m-d hinanden i denne Punkt. Nogle lade den blive hele Dage under 
Vandet, og ubehindrct vandre omkring paa Bunden af Dybet. Andre fore
give, at den kuns kan udholde en halv, hoist en heel Time under Vandet. 
Endnu andre paastaae, at den ku ns dukker under eller plumper ned i Dybet paa 
en kort Tid, naar den enten forstraktes eller bliver stye; men kommer snart 
jgien op for at trakke Aande og drage frist' Luft. Ogsaa Tinne paastaaer, 
at Hippopotamus gierne soger ot holde sine Sandse-Organer, nemlig Hi
nene, Hrnene og Næseborene oven for Vandet: Quando obambulat fub 
aqua föla fenfus organa, nares, oculi, aures eminent. Dog til» 
staaer han det tillige pabulatur non natans in fundo. Ogsaa IcererLinnc 
os, at den lever i Fiendstab med Crecodillen. Professor duller derimod, 
Linnés Overscekter og Commentator, paastaaer det modsatte. I den forste 
Deel af hans fuldstcendige og med en udforlig Forklaring udarbejdede Linneiste 
Natur-System, lasr jeg folgende Ord Pag.469. Elve-Hestene leve i Venstab 
med Crocodilerne, og giere hinanden ingen Skade.

Til Beflutning af min Afhandling vil jeg endnu kuns onmeerfe dette. 
Ved Behemoih, som findes bestreven i det 40 Cap. af Jobs Beg, bliver 
ustridig ikke betegnet noget andet Dyr i Verden end Elve-Hesten. Alle de 
Egenstaber, som sammesteds ncevneS kan uden mindste Tvang anvendes og for
klares om Elve-Hesten. Vel paastaaer den salige kltthetUs, at Behemoth be
tyder Dievelen, og den ellers saa meget sortiente Johannes Brencius i hans 
Adnot. ad librum Jobi taler i samme Tone. Naar der nu hos Job 
staaer om Bchemoth: Den er Guds Veies Begyndelse, saa bliver del saaledeS 
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udlagt, Dievelen er i Skabningens Begyndelse bleven ffabt som en god og Hel
lig Engel. Naar der fiance Behemoth ceder Grcrs som en O;e, faa skriver 
Brentius: nogle have herom disse Tanker: Menneskene kaldes oste i Skriften 
formedelst deres Dodelighed og Forkrankelighed GraS. Dette Gras ader nn 
den Helvedes Behemoth. Naar der staaer, den opstuger Vand fom en Strom, 
fan ferklares det pna denne Maade: Dievelen kan aldrig fane nok, fom Sakoms 
skriver, Helvede bliver aldrig snld. Ordspr.a^ro.

Men i hvor stor endog disse tvende arvardige Mands Anseelse end er, 
faa vil dog ingen i vore Tider give deres Forklaringer Bifald i denne Sag. 
Man vil, naar del kommer an pan Naturhistorie og Naturkundskab, for troe 
Linné, fom udtrykkelige« skriver Crocodilus Leviathan Jobi & Hip
popotamus Behemoth Jobi.

Herren vor Gnd bliver i det 40de og nogle andre Kapitler i Jobs Boz 
indfort ralende, saaledes fom han fremstiller Job nogle Vidner om hans over
legne og uendelige Magt. Efterat nu i Forvejen en Deel Landdyr ere ligesom 
-levne bragte frem, fan ledes Talen hen pan er Pnr Amphibier, Dyr som band*  
leve i Vandet og pan Landet, nemlig pan Behemoth og Leviathan.

See nn, heder det V. 10. Behemoth,'pan det dn mane see at dine Kraf
ter ikke engang er fnadank et Dyrs, langt mindre Guds Krafter lige. Behe
moth er Pluralis af Behem & Behema. Der kaldes nu Elve-Hesten ikke 
beftia, men i Plurali beftiæ propter excellentiam , quoniam eft 
inftar multarum beftiarum; thi Pluralis bruges oste hos Hebraerne pro 
Superlativo. Saaledes kaldes Ordspr. 9,1. Sapientia fumma,fip ientiæ.

V.u. See dens Kraft er i dens Lander, formedelst de pan dette Sted 
varende starke Muffler, Seener og Knogler. — Dens Magr er i dens Bugs 
Navle. Andre Dyr pleje at vare mecst svage eg blode ved Bugen og Navlen, 
Hvilket endog gielder om Elephanten. Elve-Hesten derimod har pna Bugen 
fao tyk en Hud at den ligner et Pmcher og Harniff, der findes sammesteds kuns 
meget faa enkelte Steder, hvor man kan ffade den noget med Spyd.

V. i2. Hans Hale strakker sig ud fom tn Ceder, egentlig dens Stiert 
(fdnt er rund og lober faa spids op ad fom en Ceder) kan den beie og krumme, 
faaledes som Svinene pleie at krumme deres Stierte. — Dens Hemmeligheds 
Aarek stase stive fom en Green. Nogle meene, at Talen er her overhovedet 
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om dens starke Aa rer, Seener og Nerver og deres Sammenvikling. 2 den 
Danske bibels Oversættelse heder det: dens forfærdelige Lemmers Seener ere 

sammenviklede.
V. 13. Dens Knogler ere fom et fast Errs og dens Been fom Jern, 

stænger. Elvc-HestenS Knogler ere, fom kan fees af det her for 06 liggende 
afpillede Hoved, aldeles ikke faa overmande haarde. De fortiene altfaa ikke at 
bære Navn af ErtS og Jern. Men Hippopotami Tænder ere desto haarde- 
re. Om dem gielder der da hvad her staaer. Disse Knogler ere et,fast ErtS; 
disse Been ere Jernstanger.

V. 14. Behemoth er Guds VeieS Begyndelse. Den er, som nogle 
ndlegger det, bleven skabt ferend alle andre strefsddcde Dyr, allerede paa den 
femte Dag tilligemed Havets Dyr. Etter rigtigere forklares disse Ord saale« 
Des: Den er Guds reite Mesterstykke,— un chef-d’æuvre de Dien, fom 
det meget passende er udtrykt i den franske Bibels Oversættelse.— Den , font 
giorde ham, griber ham an med sit Sværd, eller egentligere, den, fom giorde 
ham, har begavet ham med Segler, givet ham faadanne krumme Forteruder, 
at han kan afmeie Græs fom med et Sværd eller en Segel.

V. 15. Biergene 6cere Urter til den — Om ogfaa Floderne gik ud over 
deres Bredder og oversvømmede alt, faa forstaaer den at fege sin Næring paa 
Biergene. — Alle vilde Dyr leege der — Vilde og ramme Dyr kunne roelig 
græsse og leege i dens Nærværelse, efterdi den er ikke graadig efter Kisd; men 
fsger kuns at ernære sig af Redder og Urter.

V. 16. Den ligger gierne ffiult i Skyggen i Ror og Dynd.
V. 17. Buffene bedække den med deres Skygge, og Vidierne ved Bæk

kene ffiule den.—Altsammen Ting, fom paa det tydeligste passer med og findes 
hos Elve-Hesten.

V. 18. See den singer Strsmmen i sig og agter det ikke stort, det fors 
uroeliger eller gier den ikke synderlig bekymret, uaar en Flod rasier frem, naac 
Strømmene voxe til og træde ud over deres Bredder og oversvømme alting; 
fordi den ikke skyer Vand og kan ogfaa leve i Vandet. Den lader fom den 
vilde udtømme Jordanen med sin Mund. Den kan fordrage det og den qvæ- 
les ikke, om endog Jordanen eller en anden stor Flod skulde gaae over den, og 
overskylle den.

V.19.X x x 2
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V. 19. Endnu fanger man den med dens egne Kine og igiennemborer 
dens Ncrfe med Snorer. Meere passende oversattes Ordene Spørsmaals-viis: 
Skal nogen kunde, naar den ikke sover, naar denstørne ere aabne, fange den, og 
igiennembore dens Nosse og trcrkke Strikker derigiennem? Skulde nogen rorde 
vove det? Skulde ikke det forfærdelige Syn af faadant et monstrueufe og uhyre 
Dyr giere enhver modles, og bringe enhver til med Gysen ar vige tilbage. I 
den dansse smukke Bibel-Overscrttelse finder man ogsaa disse Ord fremstillede 
som et Spersmaal: „Kan nogen tage den i denSØyne, eller igiennembore 
„dens Ncefe med Snorer?"

Meget let lod det sig endnu bevise, ar mange af disse her anførte Kiende- 
tegn aldeles ikke findes hos Elephanten, hvilken mange, som for (Sjr« Frantzius 
i hans Hirt. Anim., D. Pfeiffer i hans dubiis vexatis endeligen ville 
giøre til Behemoth. Hvem kan sige om Elephanten dens Kraft er i dens Bugs 
Navle. Den er jo der allerfvagest og blsdest, ligesom dens Modstander, Rhi
noceros ogfaa altid søger med sit Horn at kunne give den et Stød i Underlivet. 
Hvem kan bevise, ot Elephanten gierne ligger ssiult i Ror og Dynd — i hvilket 
han vist vilde synke til Bunds — da den helst udvcelger sig tørre og faste Steder 
til Leiested. Hvem kan giøre det sandsynligt, at Elephanten frygter sig ikke 
for en Flod, naar den bryder frem, da den dog ikke kan leve i Vandet, og en 
Oversvømmelse maae overmaade foruroelige, ja bringe den til Undergang.

Men jeg tør ikke vove det, for ei längere at opholde Scrlssabets Forsam
ling. Skulde stige Afhandlinger erholde dets Biefald: saa kunde meddel første 
blive overleveret en liden Natur-Historie o tn Leviathan eller Crocodilen, efterdi 
der baade paa der Kongl. Kunstkammer, fom ogsaa i det Spengkersse Cabinet 
findes udstoppede Crocodiler, og Historien derved desto meere oplyses.

Etats*


