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De quibusdam Teftaceis & Cruftaceis deperditis»
eller

em nogle

Forsteninger,
hvis Originaler man hidindtil ikke har opdaget, 

hvoraf man kun kiender Eétypa i Steenriget, 

men ikke Archetypa eller Protypa i Naturriget.

Af
I. H. Chemnitz.

om Forsteninger udraabes og beskrives af mange, som ingen Smag
eller Fornoielse finde deri, for unyttig og ufrugtbar, og at samle dem, for 
Narrene og Borneverk. Men det har sin store og mangfoldige Nytte i Na
turhistorien. Allerede den besynderlige Omstændighed, ak dyriffe Legemer og 
Havets Planter, iscer mange teftacea og cruftacea have i hele Aarhundrede 
og Aartusinde lige indtil vore Tider kunnet vedligeholde sig i Jord- og Sand
lag og Steenbrud, fortiener vor alvorligste Eftertanke, og opfordrer billig vor 
hele Opmærksomhed. Snart bliver man allene deres Skyggeridsninger og 
Aftryk vaer, deres Afbildninger, dermed uefterlignelig Billedhuggerkonst ere 
dannede, ikke alene ihlsdtLeer og les Kalksteen, og Skifersteen, men ogfaa
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idet haardeste Marmor, Flintesteen og Chalcedon. Snart'finder man Lag 
af det fineste Sand, hvori utallige Soe-Legemer og Conchylier have fra utæn
kelige Tider af bevaret sig ncesten uforandrede, og alene mistet deres yndige 
Farve og Glassuren paa deres farvede Skaller (disse kalder man i den egent
ligste Forstand Foffilier). Ofte seer man ogsaa faadanne, hvis Indvendige, 
hvis Gange, Huler, Stokverk, Omtøb (anfraétus) ere opfyldte med en 
Steenmasse, og hvis forrige Figur alene forestilles ved en Steenkierne. En
delig tiender man ogfaa faadanne — og disse ere Samlerne de kiereste og vel- 
komneste — ved hvilke mange Soelegemer, ifcer mange Teftacea og Cru- 
ftacea, have erfaret faadan en Steenforvandling, at der med dem unægtelig 
er foregaaet en Transfubftantiation.

Mange hundrede Dyrarter og Legemer i Havet vilde man indtil denne 
Dag have overseer, og langt fra ikke have opfogt med den tilborlige Forskebe- 
gierlighed og Nysgierrighed, dersom man ikke lcrnge tilforn var ved deres for
stenede Afbildninger opmuntret lit, at erkyndige fig derom. Nogle ere faa 
begierlige efter, at opfoge gamle Mynter, Mindesmcerker og Indfkrivter, og 
troe stadig, at mange Steder i Historien, der ere indhyllede i et tykt Morke, 
»ville allerfnarest kunne opklares ved en rigtissForklaring og Udtydning af deres 
vfte meget ulceselige Characterer. For Naturhistorien ere gode Forsteninger 
det samme, som Mynter og vigtige Jndssrivter ere for StatS- og Folkehisto- 
rien. Derfor burde man voere mere opmcerksom paa Forsteninger, thi de ere 
cervoerdige og agtvcerdige Mindesmærker og Levninger af Forverdenen. — De 
ere Veftigia om ni nummo, omni moneta & omni hiftoria antiqvio- 
ra, der tiene til BeviiS for, at vor Iordkugle fordum har undergaaet de storste 
Forandringer, der allerbest oplyft mange, Stenes Oprindelseömaade, og 
udfylde mangen Aabning i Dyrhistorien.

Uncegtelig har der paa faadanne Steder, hvor man nu omstunder træf
fer de stsrste Lag, ja hele Bierge og Landstrcekninger fulde af Forsteninger, for
dum vceret rum Soe og den dybeste Havbund <?). Linne's Mening synes at 

vcere

«) Samme Tanke har Virgil havt, naar han formoder 
Qun nunt graciles carpunt nova gramina caprae, 
Deformes pofuifle olim fua corpora phocas, 



G Om nogle Forsteninger. 245
vcrre meget vel grundet, naar han paa mange Steder af sit nye Natursystem, 
isar Tom, 3* pag. 9 & 154. med megen Tillid paastaaer: petrificata 
montium calcariorum & marmoreorum non filii & nati, fed paren
tes fu nt, cum omnis calx oriatur ab animalibus; item pag. 40. Calx 
omnis e tertis & coraliis vermium prodiit , etiam illa, in qua nulla 
Vertigia animalium.

” Ganske unægtelig maae altsaa Jorden fordum have erfaret en saa skrækkelig 
Revolution, som i Bibelen kaldes Syndfloden; ida det ellers vilde være alde
les uforklarligt og ubegribeligt, hvorledes forstenede Conchylier kunde ligge paa 
faadanne Bierge, der ere hundrede og flere Mile borte fra Havet; og hvorle
des Forsteninger af faadanne Snekker og Conchylier, der ikkun have hicmme i 
Sydhavet og i de Ostindiske Vande, kunde findes i vore og andre Kalkgruber 
vg Kridebierge. Thi at Jordrystelser, der desuden fordum have været langt 
sieldnere, ffulde have kastet dem herhid, vil dog vel ikke noget fornuftigt Men
neske for Alvor paastaae og indbilde os.

Ved min liden Samling af Forsteninger har jeg paa nogen Tid især 
været opmærksom paa Teftacea & Crurtacea deperdita, det er paa saa- 
danne Forsteninger, hvis Originaler ingen hidindtil endnu har opdaget, paa 
hvis virkelige Tilværelse der all faa kun findes nogle Spor og Rudera i Forste
ningernes Rige. Ogfaa Lir.ne'opfordrer os, ifær at efterspore disse. Han 
ffriver i Syrt. Nat. Edit. 12. Tom. 3. p. 154. Juvat deperdita terta- 
cea & lithophyta dirtinete proponere, quæ vel illuftrant natura cog
nitionem , vel terra genefin. Han udlader sig og med det Anffe.' Uti- 
nam hæc tertacea deperdita fedulo quærerent, qui mare pacificum 
fuco natante obtertum adeunt.

Jeg vover denne Gang, for det af mig holt agtede Selffab at fremlægge 
en liden Hob af faadanne Forsteninger af min Samling ,som man maae holde 
for Tertacea deperdita, da deres Originaler endnu ikke findesi noget Ra- 
turalie-Cabinet, og endnu ikke ere opdagede ved nogen Havbred. Ett Natu-- 
ralie- og Conchylie-Samlings Værd og Anseelse vilde overmande forheies, om 
Eierne ffulde være faa lykkelige, ved den mere og mere tiltagende Skibsfart, 
ar faae de sande Originaler til faadanne Forsteninger, der hidindtil «f de« 
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hele conchyliologiffe og naturforffeude Verden ere anscete for teftacea & cru* 
ftacea deperdita, .

I. Teflacea deperdita af eller toffallede Conchylier.
1) Rafl ellum, Rive-Muffel, fra det gode Haabs Forbierg. Den 

har noget Slegtffab med Hanekam-Muskelen, men man finder ulige flere 
Üdsnit og Folder hos den; hos Franffmcrndene heder den Rateau.

r) Concha nodofa, latere antico obtufiflimo , coftata cortis 
nodulofis in fuperficie teftæ, den knudrede Muskel, fra Gundersha- 
sen, der ligger t Ncerheden af Straßburg i Elsaß. Dens Slegt tiltroet jeg 
mig ikke ar bestemme, da man udvendig finder hos den habitum Donacis, 
og indvendig i Hcengflerne en Middelgrube, som hos Asters, og Kcerver som 
hos Muffler, med mangefarvede Hcengfler.

3) Oftrea diluviana Linnei, fra Skaane. Tertæ cymbiformes 
latere altero angurtiore — plicis retrorfum imbricatis.

4) Oflrea gryphus, roRro valde adunco, dorfo valde ru go fo, 
altera valvula plana. Den heder gryphus, quoniam ungves falcatos 
gryphi repræfentat. Linne^ holder den for en Anomie. Men deter,faa- 
fnart man noie betragter dens Hcrngfler, en sand Asters. Men da den paa 
den ene Skal har fuldkommen Formen afen Mytilus, saa vilde jeg, sgafremt 
den endnu intet Navn havde, kalde dem Oftream mytiloidem, Den finder 
ofte i Engelffe og Schweiherffe Kalkgruber.

5) Oflrea dubia, fra Rochefort i Frankerig. Den er mig tilsendt 
fra Paris af den beromte Conchyliolog, Mr. de Favanne. Den udgive
as ham for overmaade sielden; i Hans conchyliologiffe Verk Tab. 65. har 
Han ogsaa ladet den forestille fra fem forffiellige Sider. Jeg kalder indubiam, 
fordi jeg er meget i Tvivl, om det og er en sand Asters.

6) Oflrea crifla Rhezii, fra Skaane.
7) Lapis hyflericusy figuram hyfteroideam repræfentans, Ano-* 

mia hyrterita Linnei. Det synes at vcere den blotte Kierne af en Anomie. 
Men hvilken? det maaejeg lade ubesvaret. Nogle troe, det er Steenkier- 
nen af Anomia ftriata. Men da jeg ved de Cookiffe Reiser har faaet den- 
Original fra det Magellanffe Sttcrde, og noie sammenlignet den med henne

Steen-
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Steenkinne, saa synes denne Formodning mig at vare ugrundet. Hysteri« 
terne finder man i de Hessen - Casselffe Lande, dog kun sielden.

8) An ami a maxima, fra Nederlandene.
9) Endnu 10 Arter af besynderlige Anomier. It. Anomia cranio- 

laris Egn aber genfis. Thi as den glatte Dodningehovedmuffel har jeg nye- 
lig faaet Originalen.

10) Conchites longus Caroli Nicolai Langii in Hilt. lapidum 
figuratorum Helvetiae tab. 44. fig. 1.

IL Tefiacea deperdita af eenffallede Conchylier.
1) Orthoceratiter, i Gothlandff Marmor, Deels af det Slags, som 

har Syphonem eller Hceverten i Midlen, deels af det Slags, ved hvilke Harver- 
ten narmer fig mere til den ene Side. Linnets Mening, at Originalerne 
maatte boe paa Bunden af Østerssen, fordi man fandt disse Forsteninger ved 
Bredden af Østerssen , fornemmelig paa Øen Øland og Gothland, er vel 
ugrundet. Man har faadanne, der ere over to Fod lange.

2) Orthoceras apice curvato.
3) Nautilites anfradtibus concentricis, der er meget forffiellig fra 

ben afinint)c(i3e Nautilus crajfius^ hvilken man har naturlig.
4) Cornua Hammonis. I det Grevelige Moltkiffe Cabinet findes 

et Exemplar, som er ncesten saa stort, som et lille Vognhiul. Det har nogle 
og tyve Tommer i Giennemsnir. Man tiender mange forffiellige Arter. 
Scheuchzer taler i fit Muleo diluviano om 140 forffiellige Arter. Jeg la
der mig noie med , at fremlcrgge 4 Arter for Selffabet. a. store opfiebne med 
ffangeformig dannede Kammere. b. flade zirede med et blommet Lovverk. 
c. mineraliseerte eller melalliseerte, svangre med en fvovelhokdjg Kiescrxs. 
d) knudrede ligeledes melalliseerte. Originalerne af de mindste halv usynlige 
har Janus Plancus opdaget i Strandsandet ved Rimini. Men Originalerne 
til de (terre og storste Ammonshorn ere hidindtil, endog ved de nyeste Reifer 
om Verden, endnu (let ikke opdagede.

5) Murex antiquus cum fpira contraria ; Bnednum heterollro- 
phum Lilteri. Den findes i nogle Steenbrud i Engelland. Originalen

til 
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til de rekvundne af delle Slags ligger i de Have, der grandfe til os, oz er 
Meget bekiendr.

6) Tubulus concameratus, tefta turrita , anfractibus carinis con
centricis diftantibus circumcingis.

. y) Skru este nen, som bestaaer af lutter runde SkiilerumsvKgge. Hos 
Sinne* heder den Epitonium , i der zdie Bind af hans Natur-Syst. pag. 170. 
No. 24. Man kan siet ikke begribe, hvorledes Beboeren nf dette underlige 
Huns kan komme af eet Kammer i det andet.

8) Strombit es angulatus. Den har lutter Hisrner. Stcenarten 
ligner en Jernerts. Denne Art Forsteninger findes i Overpfalz.

III. Nogle Cruflacea og Lithopbyta deperdita.
1) Echiniter af sielden Sterrelfe, fom ere fundne ved Mastricht; som 

og Dele af Echiniter, kolledannede og takkede saa kaldte Jodestene.
2) Velemniter (Pilestene) fire Arrer, nemlig valfeformige, keglefor-- 

mige, spindelförmige, og rendeagrige, som paa den ene Side have en dyb 
Rende.

3) Encriniter, Liliestene, tilligemed nogle runde Leed af deres Stilk, 
eller saa kaldte Hiulstene. Saasnart Stilkene have 5 Hisrner, og en Stierne 
paa deres Leed, kaldes de Pentacriniter.

4) Entomolithus paradoxus, Keefer - Muskel, saavel i sort Skifer«» 
(leen fra Norge, fom i Kalksteen fra Böhmen.

5) Hippuriter, Hesterumpestene. Man er endnu ikke enig i, om 
man skal henfore dem til Fungiterne, eller til de eorallinske Madreporiter.

6) Heliciter, Lindsestene. Man finder, naar man adskiller deres 
Skaller, lutter concentriske Cirkelstriber i Midten, dog seer man ingen Ind
gang.

IV» Fosstlier. Calcineerte Skaller af saadanne Conchylier, hvis Ori
ginaler endnu ingen har opdaget. De fieste af disse Arter ere fundne i Cham
pagne, ved Crignon og Comragnon,
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Tilsidst onffer jeg meget, at andre, som besidde en sterre Momgde For- 
steninger, ville af deres store Forraad forege dette ufuldstoendige otti teftaceis 
& cruilaceis deperditis handlende Register, og giere det fuldstændigere, og 
tillige forklare og oplose os felgende Hemmeligheder:

1) Hvorfor der endnu hidindtil ingen Originaler ere fundne til saa man
ge paa det beste og tydeligste forstenede Legemer? Om det er troligt, at mange 
Slegter og Arter ganske have tabt sig af den vidtløftige Skabning? eller om de 
ligge begravne paa saadanne dybe Havets Grunde, somere ganffe milgornge- 
lige for Mennesker?

2) Hvorfor mange Conchylier, der overalt sees naturlige i utallig 
Mcrngde, f. E. Lepades, Pateller, Soeorer,. Skinkemuskler,ere destorste 
Sieldenheder i Steenriget blank Forsteningerne?

3) Hvorfor der af mange Arter, f. E. af Conttsmuffler, Vinkelha
ger, Andemuskler, Pholader, og af de Muffler med synlige Leed, som hede 
Chitons, ingen Forstening findes i noget Cabinet?

Nye Saml, in, B.


