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VX

Om

Guld-Provens noiagtigste Omgangsmaade,
til Nytte

for

Mynt -Båsenet og G u ld han de len.

Af

Frantz Henrich Muller.

idelige forefaldende Tvistigheder ved Guldets Kiob og Salg, voere sig 
mi)iltet, forarbeidet eller i Barrer, i Anledning af sammes bedre eller flettere 
Gehalt, vife rilstrakkeligen, at vi mangle en tilforladelig og bestemt Prove- 
Maade til nsiagrig at fastfcette Gulders Fiinhed.

Intet er almindeligere end at to eller flere Guardiner ere uenige i at be
stemme Gulders rette Gehalt, hvoraf flyder, at deres Angivelser nodvendig 
maae blive uovcrcensstemmende og langt fra ikke fyldestgørende for Kieberen og 
Scelgeren; thi hvorledes flkal disse vide, hvis Probeer, Seddel er den rigtigste, 
naar de ikke stemme overecns.

De Handlende maae alrfaa fee at treffe et indbyrdes Forlig paa Maae 
og Faae, for at komme ud fra hverandre.

XTve Saml. IV. 25. A En



2 M. Om Guld -Provens noiagtigste Omgangsmaade.

En saadan Beskaffenhed mcd Gulders Prsve og det derpå« grundede 
Kiob og Salg vtfcr, nt de hidkil bekicndte Methodcr eller Anviisninger af en 
nsiagtig Guld-Prove ere utilstrcekkelige og ubestemte, og at Uvisheden i saa 
Fald kan bcfrygtelig foranledige utilladelig Tab og Vinding.

Sagen er af Vigtighed, saalcenge begge Dele ere muelige, og at de 
ere muelige, vil jeg soge nt bevise mcd folgende Exempler:

A pantager sig en Leverance nf 50000 Mark stint Guld i Barrer, Mynt 
eller andet Arbeite, hver Mark beregnet til 21 Karat; men han leverer allene 
Guld 20 Karat Green, folgelig | Green ringerehaltig end forsagt. Paa 
denne Leverance af 50000 Mark stink Guld vinder Han altsaa, naar 1 Green 
anflaaee til 48 Skill, eller | Green kil 24 Skill, den Summa 12500 Rdlr. 
Hvor betydelig nu denne Fordeel end er, som A har vundet, enken ved at 
formindske Guldets Gehalt ~ pr. Mark, eller ved nt angive det ligesaa hoit 
over sit virkelige Gehalt; faa vil man dog have om ved nt overbevise Ham om 
saadan Mangel, naar han staaer sig vel med vedkommende Gnardin; thi om 
endog en og anden redelig Guardin kunde formanes til at anstille en nye Prove 
og saaledes nt opdage Feilen, er den forste dog allid i Stand til at giore det 
sandsynligt, nt den sidste har feilet i sin Prove, enten ved nt have brugt upaa- 
lidelige Kapeller, eller overdrevet Guldets Afkogning under Skedningen, eller 
spildt noget deraf formedelst Sendcrrivclfe under Kogningen, eller og betient 
sig af ureent Skedevand, hvilke Tilfcrlde hver iseer ere ikke allene muelige; men 
endog virkelig indtrcffe saa ofte de didhenhorcnde Omstcendigheder ikke noie nok 
ere bestemte og til Opmauksomhed anbefalede. Hvoraf da Resultatet bliver 
dette, ak Guldet mane modtages efter den forstes Angivelse, og nt Gevinsten 
falder A til Deel, fordi han har leert at lade andre leve med sig. I fan Fald 
har Leverandeuren vundet og Kisberen tabt.

Paa en modsat Maade kan B ved nt levere en lige Qvantitet tabe ligcsaa 
meget, som A har vundet, naar han ikke er i Stand til nt igiendrive den 
Pacrstand nt hans Guld er | Green mindrehaltig, end det burde vcere; thi 
for cn Guardin, fem vil favorisere Kioberen, er det ingen Sag, uden videre 
Beviis at indvende, nt det solvhaltige Guld er ikke noie nok renset i Kognin
gen med Skedevandet, hvorefter Selvet nltsaa er bleven angivet for Guld;' 
ar Guld-Proven efter Kogningen med Skcdevandel er ikke tilborligen bleven 

aft



M. Om Guld-Provens noiagttgste Omgangsmaade. r
afskyllet, folgclig faa meget tyngere; at Selvet, som behøvedes til Guldets 
Beskikning ved Proven, har mueligen vsercr guldhaltig, fslgelig til Besvcsr 
for Guld-Proven o. s. fr. Hvilke Indvendinger, for faavidt de anførte Til
falde ere muelige, og daglige« baade kan indtreffe og virkeligen indlrcrffe, blive 
som oftest i Mangel af de dertil behovende rigtige Forskrivter, tagne for gyldi
ge, helst hvor Modsigelse ikke studer Sked, og Sselgeren feer sig nodt til af 
Myndighed at suspendere sit Judicium i det visse Haab, omsider at kunde.et> 
statte sit Tab ved at holde sit Guld i en faa meget hoiere PriiS.

Men da det ikke er Sted her atvife alt mueligt Undersiceb ved en util- 
bsrlig Omgangsmaade med Guldets Prove, ifcer siden en uforsvarlig Prove 
kan ligesaa snart komme as Uvidenhed, som af Uredelizhed; faa er det mig 
nok med foranforte Exempler maaskee at have opvakt ncermere Eftertanke, og 
for Resten giv^l Anledningen til at overveie de egentlige Aarfager til Guldets 
faa ulige Gehalt efter Proven, helst da jeg i Henfeende til de deraf flydende 
skadelige Folger for Staten allerede har givet mine Anmcerkninger i min forhen 
indgivne Afhandling om Solvere Prove. Heraf kan, faavidt jeg formoder, 
flukles til Guld-Provens tilbørlige Behandlingsmaade, naar den ikke skal an
gives over eller under Gulders Gehalr, som studes i Proven.

Da nu Guldet under Beskikningen legeres enken med Selv, eller med 
Kobber allene, eller med begge Dele tillige; fa a er der Hovedsagen ved c ti 
noiagtig Guld-Prsve at bestemme, hvor meget en vis Qvamitet for Ex. 16 
Lod 24 Karat eller i Mark indeholder Guld, Solv og Kobber, famt at ud
regne Vcerdien af hver tfar faa neie, som mueligt til Efterretning for Kisberen 
og Sseigeren.

I faa Fald paaligger det Probeer- Mesteren eller Guardinen at skille de 
3 Metaller, Guld, Solv og Kobber fra hverandre; thi Solvels og Guldets 
indbyrdes Foreening og fcelleds Forhold udfordrer, at disse niaae adskilles paa 
anden Maade end Guldet og Kobberet. Dette sidste skeer ved Cappcllation 
med Blye; men naar Guldet skal skilles fra Selvet faa noiagtig fom mueligt 
(hvorpaa det kommer her fornemmelig an) ni aae man foretage en Operation, 
hvilken Probererne kalde: O.varlfcheidung eller Chartering, og font de have be
fundet at Deere den beqvemmcste, sikkerste, reenligste og mindst bekostelige.

A 2 Denne



4 M. Om Guld-Prsvens nsiagtigste Omgangsmaade.

Denne Operation er usdvendig, forbi man ikke kan frembringe Gusdel 
roent og i et hcelt Legeme, mcd mindre Guldet i Bcblandelscn med Selvet 
udgier 5 Part og Selvet £ Parter.

Men da man sielden tree ffer Guldsorter af et saa neiagtigt Forhold, siden 
Guldets O.vantitct er i de fleste langt storre end Selvets, faa maae dette For
hold tilvejebringes ved Tilsætning af netop saa stor Qvantitet Selv, som be- 
flndes at mangle i Guldet.

Erfarne Proberere vide at tresse det temmelig noer, deels ved Brugen 
af den saa kaldede Probeernaal, og deels ved en forud erhvervet Kundffab 
om de Guld - Mynters Gehalt, som pleye at vcere i Omlob eller antagelige i 
Mynt-Voesenet. F. Ex. naar Species Dukater, som man veed, skal ved 
Proven holde pr. Mark 23 Karat 5 a 6 Green flint Guld, samt 6 Green 
Solv, skal beskikkes til Ovarteringen, maae de foroges meden Tilscetniug af 
3 Gange saa meget Solv, som de indeholde flint Guld, dog deri iudbercgnet 
de allerede tilsatle 6 Green, saa at i Stedet for 70 Karat 6 Green, som f?ulde 
bruges til 1 Mark af dette Slags Ducat - Guld, behover man ikkun 70'Karat.

Samme Forhold har man at iagttage i Henseende til Guineer, som i 
Proven vides at holde 21 Karat 10 Green flint Guld og ’2 Karat 2 Green 
Solv, naar sammes Guld skal beskikkes til Quartering; nemlig at man dertil 
ikkun tager 63 Karat 4 Green Solv, i Stedet for 65 Karat 6 Green Solv, 
siden Guldet allerede indeholder 2 Karat 2 Green Solv, som her bor komme 
ril Afdrag.

Ligeledes forholdes med de til en Tid gamgfe Preusiske Auguft efors*  
som holde 15 Karat 3 Green flint Guld, i a 2 Karat Solv og Resten Kobber.

Andre Guld-Sorter, hvori Guldet udgior ikkun ™ Deel og 
s. v., hore egentlig ikke herhid.

Begyndere, fom mangle Avelse i ret at omgaaes med Strygnaalen, 
eller tilstrækkelig Kundskab om de forekommende Mynt-Sorters Gehalt, bor 
ved egne dertil anstillede Forseg i Ilden see til nt erhverve sig den sornodnc Sik
kerhed om fnmme6 indeholdende Qvantitet nf Guld og Solv, og, for des 
neiere at kunde bestemme Guldets Gehalt, ofte at igientage den dertil behsrige 
Solv-Beskiknings Operation. z

Men



M. Om Guld-Provens uoiagtigste Omgaugsmaade. 5

Men for at betage saadanne Begyndere al »fornoden og ugrundet Skru
pel i Henseende til det herom meldte bestemte Forhold, som Guldet og Solvet 
bor have til hinanden, for tilgavns at kunde adskilles formedelst Skedevandet, 
maae jeg dog erindre, ar det kommer just ikke an paa at træffe Guldets Forhold 
paa i a 2 Green nær, i Henseende til dets storrc eller mindre O.vantitet i Blan
dingen, især dersom Proven foretages med de righaltigere Guld-Sorter, f. 
Ex. med 21 til 24 kararig Guld; thi om der end er en Afvigning af 3 til 6 
Green af det tilsatte Solv i BeDkningen, kan man derfor gierne udbringe en 
fyldestgiorende Prove.

Har Proceduren i ovrigt været tilborlig, vil Forffiellen i Provens Angi
velse maaffee i det hoieste være Green i Vægten, nemlig saameget tyngere 
ved en mindre og saa meget lettere ved en storre O.vantitet af Solv.

Har man derimod at giøre med /5 til 18 kararig Guld, som ofteUide- 
holder i til i| Karat Solv mere end man formodede, er man nodt til, førend 
man rer kan bestemme Angivelsen, at anstille en dobbelt Prove eller Forsøg, 
ferst for saa note som mucligt at blive vis om Guldets Gehalt; andet for at 
træffe Sølvets forholdsmæsige O.vantitet i Beskikningen, paa 3 til 6 Green 

nær, som oven meldt.
J Henseende til de Feil, som kunde indlobe ved mecr eller mindre SslvS 

Tilsætning under Beskikningen, fordi man ikke saa noiagtig har vidst at be
stemme Guldets nærværende O.vantitet, er man altid sikrere ved at holde Guld- 
Blandingen for bedre, end siettere; thi i saa Fald giør man en storre Tilsats 
af Solv og kommer ved Scheidningen Guldets virkelige Gehalt saa meget nær
mere, og bliver saa meget visiere om det Udsiag, man soger, nemlig Guldets 
egentlige Gehalr. Overalt veileder saadan Feiltagelse fra den Kane altid til 
en Slags Sikkerhed, hvorfor en oprmrksom Probercr ikke maae kiedes ved at 
igientage sin Prove, i Fald han har taget for meget Feil, fornemmelig derved, 
at han har taget mere Solv, end han burde i Tanke, at den forehavende 
Guld-Prove var mere riighaltig, og det kan han nok vide deraf, nt han 6 
Prøve er merkelig mørere, end den burde være og maas^ee sønderreven. I 
saa Fald bor han igientage sin Operation med at tilsætte en meer forholdsmæsig 
O.vantitet Solv, som han kan komme efter ved saa noiagtig, som mueligt ar 
undersøge sin Prøve paa Vægten. J det modsatte Fald, at man havde anta- 

A 3 get 



6 M Om Guld-Provens noiagtigste Omgangsmaade

get Guldet, al vcere af 3 til 4 Green ringere i Gehalt, end det virkelig er, 
og derefter giørt sin Beskikning, kan man ikke saa tilstrcekkelig blive overbeviist 
om sin Fejltagelse, som i foreftaaende Tilfcelde; thi det Kiendetegn man anta
ger paa vel scheidet Guld, at det lader sig polere med Polecr-Staalet, og 
faaer derved den sædvanlige Guldfarve, er aldeles upaalidelig, fordi Proven 
ved denne Egenskab ikke destomindre kan indeholde til 1 Green mere Selv, 
end den ved en rigtig Beskikning burde indeholde og følgelig i Vagten falde 
saa meget tyngere, hvilket foranlediger Bedragcrie. Hvor det f. Ex. enten 
paa en Mynt eller i Handel og Vandel, egentlig ikkun ankommer paa at be
stemme Gulders Gehalt i en Blanding, er det ligegyldigt, om man just ikke 
faa noiagtig udfinder Solvers rette Qvantitet i Guld-Blandingen; thi her 
anfees Selvet ncesten af ingen Vcerdie. Dog geraader det alrid Probcreren 
til 2Ere, at han veed det, til Beviis at han har behandlet sin Prove paa be
hørig Maade. Og til den Ende behover han at have forud det ril Qvarte- 
vingen fornødne Sølv noiagtig afveiet cg ved Haanden, for ikke dermed at 
sinkes under Proberingen. Derncrst paaligger det ham, siden Solvet er for
bundet med det folvhaltige Guld formedelst Kapellationen, noie ar afvcie og 
antegne sine Qvanrireter, og naar Gulder er scheidet, afdrages for del forste 
dets Bergt fra den hele afveiede Massa, og for der ander det tilfatte Selv tilli
gemed Solvers Baghold i Guldet, hvorefter han vil finde Overskuddet af det 
Selv, som Guld-Blandingen indeholdt, og som een eller anden kunde maa- 
skce ønske ar vide. Men for saavidt Proven angaaer, vil en Forskiel af 5 til 
6 Green meer eller mindre Solv ikke g i øre nogen merkelig Forskiel i Provens 
Udslag. Hvilket jeg allene melder til Lettelse og Sikkerhed for en Proberer i 
begge Tilfælder.

I Henseende nu til Guldets Beskikning bliver folgende Kauteler at 
iagttage:
1) Maae det dertil brugte Solv veere reent og ubeblandcl med al Slags arse- 

nicalsk, antimonialsk eller andre Errsagrige Materier.
2) Da Probererne, som oftest bruge Solv, der er scheidet af deres egen Solv« 

Oplosning, maae faadant Solv, som hertil bruges ikke vcere smelter ved 
Rcducrioneu i Blyant-Digler, da Erfarenhed-leerer, ar Solver deraf an
tager en fremmed Materie, som foraarsager, at Guldet bliver flygtigt un

der 
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der Afdrivningen. Naar Selver derimod ved Afdrivningen med Blyet 
ikke kaster nogen stark og merk Rog fra fig, veed man, at det er frit for 
bemeldte Indblanding og reenr nok til dette Arbeide; men er man uvis her
om, maae det sattes paa Kapellen for Gulder, da det ellers ikke paasattes 
forend bag efter Guldet.

3) Solver maae ikke i mindste Maade vare Guldhaltigt, hvilket erfares af en 
foregaacnde Oplosning i Skcdevander deraf, at Guldet fatter sig, fom et 
sortebrunt Pulver paa Bunden af Glasset, eller deraf, at forstommeldtc 
Indblanding viser ct mere lyfebrunt Pulver, der lader sig fordrive paa Ka
pslen. Der ferste giver, efter Afvaskningen og Kalcinationen paa en Leer- 
Plade, synligt Guld, det sidste gaaer derimod enten bort i Rog, eller efter
lader sig er rodbrunt Pulver, hvilket igien forsvinder paa ovenmeldte Maade 
ved Kapellaiionen, da Gulder derimod forener sig med Proven, hvorfor 
og saadant Selv ikke kan bruges til en Guld-Prove, fordi det deri inde
holdte Guld lader sig ikke noie nok angive, og lcttelig altfaa kan foraarsage, 
at man angiver mere Guld, end der virkelig er i Blandingen, til Fornær
melse for Kioberen.

4) I ringehaltige Guld-Sorter, nemlig de som ere meget Kobberhaltige, 
maae der bruges mere Blye, ft Ex. naar der til Guld af 23 Karat med sit 
beskikkede Solv ikkun bruges 4 gange saa meget Blye; maae der til 15 
karatigt Guld med sit Solv bruges 8 a 10 gauge saa meget Blye; thi etters 
vil man efter Afdrivningen kunde merke paa Provens Over flad- nogle sorte 
Pletter, som cr ikke andet cnd forkalket Kobber, hvilket ved Provens Kog
ning i Skedevandct ikke reent nok kan skilles fra Solvet, men bliver rildeels 
Hangende som et Slags Kalk paa Guldets Overflade, og foranlediger til
deels, at noget af Selvet formedelst Kobberet kan pracipiteres og forege 
Guldets Tyngde paa Vagten, folgelig foraarsage en alt for riig Angivelse,

5) Maae en Guld - Prove ved Afdrivningen paa Kapellem have en langt stär
kere Hede end Selvet, fordi Guldets Rensning fra Kobberes og sammes 
uedvendige Forening med Solver kan ikke forcgaae saa nlstrcekkclig, som ske
bor, med mindre Guldet faaer den fornodne Hede i Forhold til dets Tung- 
smelkighed, fom langt overgaser Solvers. Man har derfor ikke neyig i 
forsvarlige Kapeller at befrygte, at noget as Guldet skal under Afdrivnin

gen 
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flen trcrkke sig ind i Kapellen; thi dertil vilde behoves langt hoiere Grad af 
Hede, end mueligen kan haves i de almindeligeProbeer» Ovne. Man kan 
dog deSaar sag gierne betiene sig af saadan en Probeer-Ovn til Gulders For- 
eening med Selvet og Kobberets Adskillelse ved Blyet, naar den allene cr 
i Stand til at give saa sicerk en Hede fra sig, som behoves for at fa ae Pro
ven til ar blikke.

Til at frembringe den til dette Arbcide forholdsmcesige Hede vilde den 
af mig til en Selv - Prove soresiagne Probeer-Ovn, ncesten blive utilsircekke- 
lig, med mindre man uophorlig maatte vedblive nt vedligeholde Ilden sra Be
gyndelsen til Enden, og tillige ikkun afdrive i Deel Mark paa hver Kapel ad 
Gangen. Paa den Maade har jeg betient mig af min Ovn, saavel til Guld
som Selv-Provens Afdrivning.

Hvad angaaer Blyets og Kapellernes Beskaffenhed i Henseende til dette 
Arbeide, da vil jeg have vedkommende henviist til hvad jeg derom har melder 
i min Afhandling om Solv - Proven.

Alt dette forudsat, vil endnu behoves en god Probcer-Vcegt, forinden 
man kan foretage en neiagrig Guld-Prove. Man udveier derpaa Guldet, 
derucesi Solvel efter Guldets befundne Fiinhed, og siden Blyet i Forhold til 
Guldets Kobberhaltighed. Disse 3 Ting foettes paa Kapellen og.afdriveS i 
en Orden, som siden ff'al vises.

Under Afdrivningen sikilleS Kobberet fra Guldet; men Solvet forener 
sig dermed og bliver tilbage i en halvkugleformig Dannelse og as Farve som 
Solv.

Denne Operation foretages forsi med Guldet, decks for at rense det fra 
Kobberet, deels for at forene det med Solvet i det sorommeldte Forhold, uden 
hvilket ingen Skilsmisse af det i Guldet befindende Selv er muelig.

Hvad der ellers kunde vcere afsige om denne Operation findes tilsircekke- 
lig udfort af Bergraad Cramer, Lehmann, isår af Hr. Otto Rttperti 
og flere under Artikel af Qvartzscheidung; hvorfor jeg anseer det saa meget 
mere overflodigt, at igientage saadanne, siden ncesicn alle Proberere ventelig 
ere underrettede om de i Almindelighed sornodue Kauteler ved Guldets Afdriv
ning og Foreening med Solver.

Den
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Den anden Operation med Guld-Prsven bcstaaer i at stille Selvet fra 
Guldet. De derved forekommende Omstandigheder og fornsdne Iagttagelser 
ere mindre bestemte i de almindelige AnviiSninger om Guldets Probering.

Kunde denne Adstillclfe stee ligefrem, behsvede forommeldte Guld-og 
Selv - Blanding allene at udhamres i tynde Plader, og Selvet ar lsfes derfra 
ved det dertil behsrige Skedevand. Isar vilde Solvet aldeles renses fra Gul
det, naar man enten brugte flere end tre Dele deraf i Tilstelningen, eller, i Til« 
fcrlde af net op tre Gange faa meget Selv, lod Guldmassen blive saa tynd font 
miidigt ved SkedevandetS tilstrcekkelige Indflydelse paa dens Oplosning; men 
af denne OploSningömaade vilde og flyde dette, at det i utallige mindre eller 
(tørre Dele fremkommende Guld ikke uden merkeligt Tab lod sig samle, og vilde 
upaatvivlelig foraarsage i Angivelsen en Forstiel paa hver Mark eller 16 Lod 
cif i til 2 Rdlr. til oiensynlig Forliis for Salgeren, isar naar man gior sin 
Prove med v Deel Mark i Stedet for halve og hele Mark, hvor Delene for
medelst Slorrelsen lettere kan merkeS.

For at undgaae saadant Tab afGuldekS noiagkigste Renselse fra Solvet 
har man i disse Metallers Adskillelse hellere vildet vcelge en Maade, hvorved 
Guldet kunde beholdes hedt og udeelt, endog med den Vanstelighcd, at der i 
faa Fald altid bliver noget tilbage af Solvet i Guldet.

Ved den forsigtigsteOmgangsmaade har man vel kundet indstranke dette 
Residuum til i Green pr. Mark; men 2 Green er i mine Tanker altid sikrere, 
og 3 Green allersikreft; men faa nsie at renfe Guldet fra Solvet er en Sag, 
fom efter de fleste Probercres Angivende ikke bestemt nok lader sig giere blot ved 
at koge Guldet i Skcdevandet, faa lange indtil det ikke längere kaster nogen 
rod Damp fra sig; da dette Kiendetegn paa Solvers Adskillelse fra Guldet 
vedvarer i dette Tilfalde längere eller kortere i Forhold til Guld-Blandingens 
tykkere eller tyndere Consistence; thi i sidste Fald ophorer den rodeDamp endog 
naar der er 5 til 6 Green Selv tilbage hos Guldet, og i forste, naar der er 
et Residuum af 9 til 10 Green Solv, folgdig i forste 3 til 4 Green og i andet 
7 til 8 Green Solv mere end der bor vare. Vilde man nu efter dette faa al
mindelig vedtagne Kiendetegn paa et Metals fuldkomne Oplosning ophore med 
Solvers Extraction af Guldet, maatte Proven ufeilbarlig komme ti;tigere ud 
af Arbeidet, end den i Henseende til det virkelige Guld og antagne Solv-Re- 
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siduum burde skee, og altfaa maatte Angivelsen blive et reent Bedragene og 
ek oiensyuligt Tab for Kisberen, men Fordeel for Scelgeren.

Dersom man da ikke paa en anden Maade gior sig forsikret om den til« 
borlige Adskillelse og Sslvetö Residuum hos Guldet, er der, hvad Nytten 
angaaer, intet vist vunder ved Probeer-Kunsten; men Proberercn, Kioberen 
og Soelgeren gaae alle i Blinde.

Men saa noie ot trcrffe Solvers Residuum hos Guldet, at det er alkid 
det sammeved enhver Prove, udfordres en bestemrOmgangSmaade og en bestan
dig vedholdende Opmerksomhed. I hvilket Fald man maae agre paa, hvad 
Virkning de anbragte Hielpemidler giøre paa Gulvet, endstisnt de falde just 
ikke altid i Hinene.

Det kommer an paa, ved at behandle de fornødne Hielpemidler til Sol- 
vsls bestemte Adskillelse, at man vecd forhvldsmcrsig ot udvide og indskrænke 
sammes Virkning og Indflydelse paa Proven. Man veed, ot de cl)ymiske 
Hielpemidler yrrre deres Kraft i Forhold til deres mere og mindre Anvendelse 
paa de lidende Legemer, som her cre Guldet og Sølvet; til deres (eengere og 
kortere Tid; til deres storre eller mindre Proportion; til deres stcerkere og 
svagere Grad og endelig til deres forflkiellige Forhold i et mere eller mindre 
indskrcenket Rum, f. Ex. tager nion svagt Skedevand i en meget stor Portion 
til SolvetS Adskillelse, og fatter dermed Proven i en langsom Digestion, saa 
at man ikke tor befrygte nogen merkelig Uddunstning of Skedevander, kan man 
ved anvendt tilstrcekkelig Hede extrahere Solvet af Guldet faa ncer, at der bliver 
neppe een Green tilovers og beholdes Guldet aldeles heelt og udeelt.

Tager man derimod et merkelig stcerkere i Stedet for forommeldte alt for 
svage Skedevand, staaer det ikke lcengere i Probererens Magt at indskrcenke 
Skedevandets Forvandtslkab med Solvet; men Proven vil angribes med megen 
Magt og heftig Bevcegelfe og letkelig fonderrives. I denne heftige Bevcegelfe 
blive de to Stykker af Massen aldeles rensede fra Solvet; men de tykkeste be
holde derimod et Residuum af to, tre og flere Green Sølv pr. Mark.

Vil man tage forommeldte svage Skedevand i vedborlig Forhold tilPro- 
ven og dermed extrahere Solvet i et Glas, som er omtrent | Deel større end 
Materien det indeholder, og saaledes dannet at Oplosningen kan skee deri uden 
at mere end £ Part uddunster deraf i en Tid af io til n Minuter, faa ffal 

man 
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man faae sit Guld heelt og holden udaf Ilden, cndffiont Oplosningen efter al 
Anseelse er skect med megen Heftighed.

Vil man derimod behandle ftlv samme Blanding lige lomge i et fire Gange 
rummeligere Glas end Materiens Indhold og af en fiadagtig Figur, som giver 
Liqvidum en ftorre Overflade, saa skeer Uddunstningen og Oplosningen faa 
heftig, at det sammenrullede Guld staaer yderst Fare for at sonderrives og at 
Stsv- Partiklerne af samme Guld, som indeholdes i det concentrerede sslvhal- 
tige Vand uformerkt bortskylles.

Disse Exempler anfører jeg ikke blot fom Exempler; men fom sevnlig 
forefaldende Biaarsager til Guld-Provens saa forffiellige Udfald; ffiont de 
ere just ikke de eneste Aarsager til urigtige Angivelser.

I Henseende tilden videre Procedure med Guldet, eller den i Scheide- 
Konsten faa kaldede Lamellering, da hamrer man Guld-Proven tynd, om
trent som et Pergament og ruller den sammen, faa at eet Lag ikke rører det an
det, derncrst oploser man Sølvet i sit behørige Glas, saa lcenge det behøves; 
paa hvilken Maade man da vil bringe Guldet udaf Skedevandet med det for- 
holdsmcrsige Sølv - Residuum.

Vil mau derimod tage samme Prove og rulle den for teet samman; men 
for Resten behandle den paa foranforte Maade, skal man erfare, ar den fom» 
mer 5 a I Green tyngere udaf Kogningen end den første.

Det kommer og meget an paa, hvor heftigt eller hvor langsomt, hvor 
kort eller hvor lcenge man lader det sammenrullede Guld koge i Skedevandet; 
thi lader man Skedevandet skumkoge i 8 til 9 Minuter, kommer Guld-Pro- 
ven ud med sil behørige Gehalt; kaager Skedevandet derimod ikkun langsomt, 
af Mangel enten paa tilstrorkkelig eller betimelig anbragt Hede, vil det erfares, 
at Prøven i lige lang Tid ikke har tabt neer saa meget Sølv, som paa den første 
Maade; men at samme udkommer Green tyngere, end den første Prøve.

Vil man hamre een Prøve tynd og en anden tykkere, og for Resten be
handle den paa lige Maade under Skodningen, skal den tykkere befindes tun
gere paa Vagten end den tyndere, hvilket kommer af Skedevandets sorskiellige 
Angreb paa Prøven under Operationen.

Ellers fortiener og at anmcrrkes, at urigtige Angivelser foranlediges li
geledes alt for ofte deraf, at man enten ikke behandler Proven reenlig nok, eller 
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renfer ben tilbørlig efter Afdrivningen, eller ikke tidlig nok holder Solv-Op- 
losningen fra Guldet, eller og deraf, at man ikke behørig udgloder og egal 
uddriver den ved og bag efter Hamringen.

Da jeg nu faalcdeS har viist ovenstaaende forftiellige Procedure, vil jeg 
strcebe faavidt murligt ligeledes at vife den nøjagtigste og hoistfornedne Om« 
gangSmaade i Henseende til Guld-.Provens Behandling med Skedevandet faa- 
ledes, at den deraf kan udbringes uden mindste Tab, og ikke med storre Re
siduum af Solv end netop behoves, paa det at naar sammes Qvantim fradra
ges, man deraf med Sikkerhed kan vide, at Resten er Guld og at Proven in
deholder den virkelige Qvautitet af Guld, som den havde, forend den blev 
undersogt.

At nu Forføget altid maae vcere det samme, og Udfaldet een Gang, som 
en anden Gang, bor folgende Regler lcegges til Grund og Operationen derefter 
i alle Henseende foretages.
i) Bor det til Skedningen fornødne Skedevand vcere reent og aldeles renset 

fra dets tilfældige Salt- og Vitriol-Syre. Hvorledes det renses, derom 
findes allerede det meste anført paa andre Steder under Titul af falled Ske, 
devand. Altfaa behover jeg ikkun at tilfoie folgende fmaae og faavidt jeg 
veed ikke forhen tilstrækkelig nok anfortc Anmerkninger: a) At Renselsen 
som skeer med en Sølv-Oplosning bor stkee langsom. b) At Skedevan
det bor temmelig slankt omrystes, hver Gang Solv-Oplosningen bringes 
deri, c) At, naar Vitriol- og Saltsyren ncesten er fordreven, bor denne 
Solv Oplosning ved Slutningen tilfcettes i mindre Proportioner ad Gangen, 
end fra forst af, og det ikkun langsomt efter hverandre. d) At, naar 
Blandingen ikke viser sig klar, men melkagtig af Farve, bor den for ar 
klares, lunkes i Sand, paa en varm Kakkelovn. e) At, naar man 
nødvendig behøver en stor Portion, man da bor tillave saa stor en Qvanti- 
tet ad Gangen, som mueligt. f) At man bor henfcette samme vel tilprop
pet og forsynet med Vox paa et kisligt Sted, efter at det er renset og be
fundet saaledes beskaffen som det bor vcere. g) At de forste 3 a 4 Uger, 
medgaae gemeenlig inden Skedevandet lader sig prceparere.

r) Maae man ikke bedene sig deraf til dette Arbeide strap; thi da er det oftest 
for stärkt og angriber Guld-Proven alt for meget, faa at Guldet lekteligen 

derved 
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derved kan senderrives, iscrr om man, enten for at vinde Tiden under Op
losningen, etter for at spare paa Skedevandet, har flaget Guld-Proven 
alt for tynd. For nu ikke at tabe alt for betydelige Fordele, hvor man 
har mange Prover under Hcrnder, bor man fortynde Skedevandet med nye- 
lig kogt og vel afklaret eller distillcret, men ingenlunde raat Vand, og kan 
man derpaa kiende, at det er tyndt nok, naar det tilstreekkelig angriber Tin- 
Spaancr, uden tillige at hceve dem i Glasset, etter uden at kaste nogen 
heftig og pludselig Rog fra sig. Siden henscektes det for at klares, dog 
ikke forend det forsi er prover med nogle Draaber Solv - Oplosning, og naar 
der dermed forener sig uden at tabe sin Klarhed, vced man at det er reent 
nok. Skulde det endda vedblive at vare blakket, fom kan komme af 
det tilfatte Vand, helder man flere Draaber Selv-Oplosning dertil, og 
i Mangel af derved erholdet Klarhed kan det scrktes lidet over Varmen. 
Uden deslige foregaaende Prover og Overbeviisning om SkedevandetS Reen
hed er det ligefaa utienligt til enhver anden, som kil denne Oplosning, da 
det i begge Tilfcelde kaster Partiklerne af det opløfte Selv paa det, som 
endnu ikke er opløst, hvorved dette besvceres, ja, vel og somi andet Fald 
derved bedcekket hindres fra at kunde videre angribes af Skedevandet, uden 
hvilket Angreb Arbejdet ikke kan befordres.

3) At bestemme hvad Residuum af Solv Guldet, efter Afkogning med Skede
vandet, hver Gang bor indeholde, lader sig ikke giore, med mindre Gul
det ved foregaaende Forsøg enten er befundet ganske reent, eller af et vist 
bestemt Gehalt i Henseende til ders Fiinhed. Kan man have saadant Guld 
fra en paalidelig Guardin, kan Skedevandet prøves og erfares paa den 
Maade, som siden skal blive viist i sin Orden. Hvis ikke maae man selv 
forvisse sig derom, siden reent Guld er i denne Henseende uundværligt. 
Nogle Proberere forestaae vel at rense Guldet med Antimonio, siden al 
fremmed Metal i Guldet foreener sig dermed, og endelig ved Hielp af an
bragt Ild og Luft lader sig drive fra Guldet; men uagtet alle de Forsøg, jeg 
med megen Flid har giort, endog efterat have med den nøjagtigste ForblceS- 
ning renset Guldet med Mercurio fbblimato, har jeg dog ikke paa denne 
Maade vceret i Stand til med nogen Sikkerhed at erholde reent Guld; thi 
jeg har altid fundet, ot der har indeholdet een til to Green enten Sølv eller
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nogen anden med Guldet figeret Materie; folgelig, i Stedet for 24 Ka- 
rarig, 23 Karatig og 10 Green, saa at, na ar man i saa Fald skulde rette 
fig efter de almindelige Forskrifter, maatte alle om den Maade forfattede 
Angivelser falde een til to Green rigere ud pr. Mark, end Proven virkelig in
deholdt. Enhver indseer altsaa lettelig, at en Sandhed, som har saa 
mange Meninger imod fig, af Mangel paa noiere Undersogning maae over
sees af Empirici, og da den mindst formodes af dem, maae de nodvendig 
feile, siden de mangle fornoden Indsigt til al unverfoge en fejlagtig An- 
forfel.

Til hvad Vildfarelse saadant Guld kan give Anledning, vil tydelig 
indsees af folgende Omgangsmaade med det renere Guld.

Guldet renses sikkerst, skiont kostbareft ved Precipitation med 
O.v«gselv, hvis Behandlingsmaade jeg skal vise ved Slutningen. Imid
lertid behager man at lcegge Mcerke ril, at man maae vcere forsynet med 
saa fiint Guld, som mueligt, i Fald man fra Begyndelsen af vil vente 
ved egne Forsog, at kunde fastsatte de nodvendigste Regler for Guldets 
Undersogelse med Skedevandet.

4) Bor man anskaffe sig det brugelige Glas til Solv- Oplosningen, som er 
bekiendt under Navn af Scheide-Kolben, paa hvis Figur og Storrelse der 
kommer Meget an, naar man ogsaa vil vcere sikker og fri for alle her mo
dende Uleiligheder. Denne Kolbe maae for det forste ikke vcrre storre i sin 
nederste Runddeel etter Peripherie, end at y Dele deraf kan blive fyldt med 
Proven og dens behorige Skedevand. Rummeti saadan Kolbe, Halsen 
uberegnet, bor altsaa ikke indeholde over 9 Drachmer, faasom Skede
vandet med Proven, som indtager et Volumen af 5 til 6 DrachmerS 
fluidum fylder de | Dele. Halsen bor vcere 5 til 6 Tommer lang, og 
overst i Aabningen af 4 Liniers Vide i Diameter. I saadan Kolbe kan 
Skedevandet koge temmelig ftcrrkt 7 a 8 Minutter, uden at tabe saa megen 
Fugtighed, som behoves for at holde det extraherede Selv oplost, og uden 
saaledes at conccntrcres, at Proven befrygtelig maatte sonderrives ved detS 
under Kogningen yltrcnde Bevcegelse, ved hvilken man desuden her er nod- 
faget at bruge to til tre Gange mere Skedevand, end virkelig behoves, naar 
det allene angaaev en almindelig Selv-Oplosning. I en Kolbe derimod, 
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som er storre, og følgelig giver Vandet en (terre Overflade, skeer i famine 
Grad af Hede (terre Uddunstning , saa at man maae befrygte, at samme 
Qvantitet af Skedevandet allerede vil vcere uddunster, inden den bestemte 
Qvantitet af Selv kan faae Ven fornsdne Tid at pilles fra Guldet, hvoraf 
vil flyde, at Skedevander, som bliver saaledeö overmaade concentrerct og 
opfyldt med Selv, faaer derved et kaustiss Forhold til at ehe Guldet og 
ssnderbryde det i mindre og (terre Stykker; ligesom man og maae befrygte, 
hvis man afen Hcendclse beticner sig af en Kolbe, hvori Uddunstningen af 
fluida skeer endnu i en heiere Grad, al Guldet ikke bliver halv adskilt, i fee c 
om man efter een og anden Forskrift tager af Skedevandets fornodne Qvan- 
titet mindre for mere til Selvets Oplosning, uden Hensigt til en mindre 
eller (tørre Kolbe, blot for at undgaae forbemeldte Uleiligheder og derudi 
liggende betydelige Aarsager til urigtige Prøvers Angivelse. Etters bliver 
her tillige at erindre, at denne Kolbe maae vcere af det hvideste Glas, jo 
tyndere jo bedre, i Henseende til den ved dens Brug uundgaaclige stcerke 
Hede og strax paafolgende Kiolighed, hvilken Egenskab hos det tynde Glas 
er bekiendt af de saa kaldede Florentiner Flasker, hvori man formedelst de- 
reS tynde Glas kan koge umiddelbar paa en Kull-Ild.

5) Maae man betiene sig af got reent, fcerskt Vand, som proves derved, at 
del beholder sin Klarhed, naar det sammenblandes med nogle faae Draa- 
ber Solv-Oplosning. Merker man derimod, at Vandet ved en saadan 
Prove indeholder nogle saltagtige og jordagtige Dele, kan disse skilles der
fra, enten ved ^at koge Vandet lange under lukt Laag, eller ved at rense 
det formedelst en langsom Distillation, i hvilke begge Tilfalde det jordag
tige forbinder sig med det saltagtige og satter sig til Bunds, hvilket Bund
fald er bekiendt under Navn af Kiedel-Steen. Det forstaaer sig, ar jeg ikke 
her vil have forstaaer almindelig See- eller Salt-Vand. Foranforte salt
og jordagtige Vand kan nu vel vare bleven en Hoben renere, end det var; 
men der er dog altid tilboieligt til al gaae i Forraadnelse, isar det distillerede, 
og i saa Fald duer det ikke mere, da det ved forste Varme, som her er »und- 
gaaelig, kaster sin Jord fra sig, der falder paa Proven og betynger den; 
thi hvorvel Operationen i det hele er betydelig, har man dog kun med smaae 
Partikler og smaae Qvamilerer ad Gangenet giore, hvilket ister maae iagt

tages 
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tages med de ferste Prover, hvorpaa hele Omgangömaaden siden med den 
ovrige Prove i det Store skal grunde sig.

6) Bor man forsyne sig med en liden Skaal af fiint Guld, for derudi at glove 
Gulv »Proven naar den tilgavns er renset fra Solvet. Denne kan vcere 
dannet, fom et stort stavr Theskee-Blad, med et lider Greeb i den spidse 
Ende, at man beqvemmeligt og sikkert kan gribe fat paa den med Probeer- 
Kloftcn, naac den med Proven ffal ind og ud i Muffeln. Guldet af om
trent halvanden Bukat er hertil tilstrcekkclig. Nogle bruge og er Leerkar, 
dannet som en stor flad Kapel. Men foruden at saadant Kar i Henseende 
til dets Porosilet meget let kan beskadige Proven, som er gemeenlig blod, 
naar den lcegges derpaa; saa antager det og megen Smudsighed, saa at 
man ofte ikke saa noie, som i Guld-Skaalen, kan blive vaer, om noget 
er tabt af Proven. Desuden staaer man ved er saadant Leerkar fare for, 
at det formedelst den her forekommende Afvexling med Kulde og Hede kan 
gaae i Stykkerunder Arbeidet og Proven derved spildes, som er heel uan- 
genemt ved en Operation, der for sin Akkuratesse medtager megen Tid og 
fordrer den hoicste Opmerksomhed.

7) Behoves en saa kaldet Schcidefod, hvis Figur sindes aftegnet paa sine be- 
hörige Steder. Herpaa scettes Kolben umiddelbar over Ilden. Hvor 
Kolben hviler maae ikke vcere over eller under meer end tre Tommer fra Grund
fladen ; thi i forste Fald vil man have Ulejlighed af for megen Hede, og i 
andet ikke kunne anbringe Hede nok, i det mindste ikke faa hastig som man 
bor. At denne Scheide-Fod er vel bred, er bedre, end al den skulle vcere 
for smal, fordi man i sidste Tilfcelde maatte lcrgge Ilden uden forScheide- 
Foden. Fire Tommer viid og breed er best; men naar Kolben ved at falde 
til Siden ikke kan falde ud over, er den hoi nok. Hvad der i ovrigt bi
drager til Operationens lykkelige Udfald, vil jeg her kortelig anfore, skiont 
det af mange maaskee ikkun vil ansees for smaae Ting.

8) Da ved Guld-Provens Behandling i Skedevandet, iscrr behoves idelig 
Tilsyn med alt, hvad som foretages, bor en Proberer fornemmelig vcere 
betcenkt paa et lyst Vcerelse med en Kamin og et Trcekror, hvorunder han 
beqvemmeligt og uden Ulejlighed af Kul-Ilden og SkedevandelS Uddunst
ning kan behandle sine Prover. Er der sammesteds tillige Lejlighed til en

Pro-
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Probeer- Ovn, er han faa meget bedre faren, som han da kan have Øic med 
han Assistent, fom ved mange Provers Forfcrrdigelse er uundvarlig. I 
hvilken Henseende jeg for det

9) vil raade enhver redelig Proberer eller Guardin, som vil staae til Ansvar 
for sit Arbeide, at han ikke lader Udfaldet af nogen Operation ankomme 
paa andre, med mindre det maatte vcere et ubetydelig Arbeide, eller noget 
saadant, hvormed han den lcengste Tid kan have Tilsyn. Begyndere i dette 
Fag kan maaskee vcere tient med at vide, hvad der iscer paaligger en Pro- 
bcrer, naar han skal fvare til en rigtig Guld . Prove, nemlig:

a) Al han selv veier sin Guld-Prove.
b) Selv scetter den paa Kapellen tilligemed det dertil henherende Selv oz 

Blye.
c) Selv tager Proven af Kapellen og undersoger begge, om den forste er reen, 

og om intet af Guldet er spildt i den sidste.
d) Selv har Aie med ved Provens Lamcttering, om den er ham ret jevn oz 

til den anordnede Tykkelse uden Skiel og uden Ridser.
e) Selv ruller Proven sammen.
f) Selv bivaaner Provens Kogning, saavel i Skedevandet som siden i 

det ferjVe Vand.
g) Selv tager Proven af Kolben.
h) Selv torrer den over Ilden og udgloder den; og endelig
i) Selv undersoger den paa Borgten.

Naar han gaaer til Berks paa denne Maade, uden at lade en saa vigtig 
Sag ankomme paa andre, eller uden at oversee den mindste Omstændighed ved 
Arbcidet, som enten kunde behove at rettes eller at igicntages, vinder han 
derved almindelig Tillid og er tillige i sin egen Samvittighed overbeviist, at 
han opfylder sin Pligt imod Staten eg enhver, som fortroer sig til ham, som 
en kyndig og reddig Proberer.

Saa meget har jeg fundet fornodent at forudscette i Anledning af en 
rigtig Guld-Proves Erholdelse og derpaa grundede Angivelse. Hvad videre 
man kan behove at vide om denne Sag, har jeg med Flid forbigaaet, for ikke 
at gientage, hvad andre Proberere allerede have bekiendtgiort i deres Afhand
linger om Guld Proven. Overalt bor enhver, som vil samle sig de fornodne

XTye @aml, VI.25. £ Ind-
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Indsigter i en fcia vigtig Materie, lcrse flere end een Autor; thi i Chemien er 
intet faa nyt, som jo grunder sig paa gamle Erfaringer og Sandheder, og 
som jo lader sig anvende i mere end et Arbeide; hvorvel jeg maae tilstaae, at 
de sierste og grundigste Probere, jeg veed af at sige, have alle vceret temmelig 
tilbageholdende i at afhandle denne Materie omstcrndelig, maaffee for ikke alt 
formeget at robe deres Konsi eller Vivenffab, hvorved de vilde tabe deres For« 
deel af mange Aars moifommelig erhvervede Erfaringer, og utallige deels be
kostelige deels ftngteslofe Forfog. Og naar jeg ffulde leve derved, og ikke 
ffrev mere af TEre - Lyst end Vinde - Syge, var jeg heller ikke at fortoenke, om 
jeg paa samme Maade sogte at aagre med mine ligefaa msifommelig samlede 
Indsigter, for at blive vis i Sagen.

Forsynet mcd alle forommeldteRequisita, forholder man sig med Proven, 
saaledes som folger:

Man afvcier tvende scerffilte Portioner, hver beregnet til £ Mark eller 
6 Karat af efterffrevne med Qvargselv praecipiterede Guld, og det saa meget 
mueligt er, ikke i mange, men helst i et heelk Stykke, og for at bruge den 
yderste Forsigtighed, afviffer man Guldet, hver gang det gaaer imellem Fing
rene og paa Vcegten, med et fiint linnet Klcede, at det mueligen vedhængende 
Slov ikke ffal besvcere samme, og tillige komme i Arbejdet eller paa Kapellen. 
Til hver 6 Karat afveies tillige 13 Karat fiint Solv og | Deel O.vintiu reent 
Blye. Hver Prove af Guld indsvebeS i saa lidet Stykke Postpapir, som 
mueligt, ligeledes Solvet og Blyet, det sidste helst i en kugleformig Dannelse.

Esterat Probeer-Ovnen og Kapellen ere blcvne saa hede som fornodent, 
bringes en Portion Blye paa enhver Kapel, vg naar dette driver, tilfattes 
under lige Grad af Hede, ligeledes paa enhver Kapel en Paquet med Solv, 
fom gier at Blyet ligesom stsrkner, hvorefter Blandingen smelter inden et Par 
Minuter og driver. Til hver af disse drivende Prover fatter man nu en Por
tion Guld, hvilket smelter ufortovet og forener sig med de forrige Metaller. 
Denne Blanding afdrives med en munter Ild og ikke alt for sparsomt anbragt 
Luft. Af Erfarenhed veed jeg, at fiint Solv oste har noget hos sig, som 
gier Guldet flygtigt, som for cv meldt, hvorfor det er raadeligsi at fatte Solvet 
paa Kapellen forend Guldet. Var dette ikke at befrygte, vilde jeg fom andre 
raade ril der Modsatte, i fat*  hvor Guldet havesi smaa Stykker; thi i saa Fald 

har
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har det den Egenskab, at det hanger sig gierne ved Siderne af Kapellen, hvor
fra det lofts, na ar det i Blyet ind smeltede Solv (ranger Massen til Siderne 
og forener sig med Guldet; men har man et heelt Stykke Guld, er det lige- 
megcr enten det saltes forsi eller sidst paa Kapellen, naar det kun ikke lagge6 
paa Siderne af Kapellen, men midt paa den smeltede Masse, siden intet Tab 

da er at befrygte.
Naar Proverne ere saa kolde, at de kan tages af Ovnen, og de for 

Resien befindes rene paa Overfladen, og intet enten af Selvet etter Guldet 
formedelst Ridser i Kapellerne at vare spildt, tages Kornene, som gode, ud 
af Kapellerne med en Korn.Tang og renses neden under meden stivhaaret 
Borste fra al muelig Ureenlighed.

Imidlertid saltes tvende haardbrandte tynde Kapeller af feed Leer under 
Muffeln, og i hver isar, som er vel igiennemgledct, leggcs en Guld-Prove, 
som efter at vare bleven gloende, tages ud, kioles og lamellercs, det sidste 
fra Siderne til Midlen, og naar Proven faaledeS ved Hamringen er bleven f 
Deel storre, glodes, kioles og flaaeS den saa lange og saa oste, tilden er 
bleven af et Pergaments Tykkelse, dog faaledeS, at den bliver lidet tykkere i 
Kanterne eller i det mindste ikke tyndere end Resten. Isar maae noie iagttages, 
at Pladerne ikke faae Skiel eller Ridser, enten ved at hamres for var-mt eller 
for lange imellem Glodningen, eller og, som ofte skeer, ved at luftes for 
hastig efter Afdrivningen, fsrend de endnu ere ret afkiolede. I saa Fald ha
ver Overfladen sig som en Boble, og bliver ved Hamringen eller Lamelleringen 
bladet og iltat, hvoraf folger, at Proven under Kogningen med Skedevandet 
gaaer fra hverandre og spildes.

Begge Prover dannes fom en Penge aflige eens Storrclft, og imedens 
de endnu ere blöde efter sidste Udglodning, trilles de sammen med Fingrene i 
en langagtig Form, saa takte og jevne som mueligt, dog at Lagene ikke berove 
hverandre, hvorefter de glodeS paa nye uden videre at behandles med svedige 
eller fittede Fingre.

Efter alt dette maae man vare betankt paa SolvetS Adskillelse formedelst 
det rensede Skedevand og forommeldte ferske Vand.

Scheide-Foden sattes paa et saa hoit Ildsted, at man uden at bukke sig 
for meget kan befte Kolben og den deri varende Prove; under Scheide - Foden 
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laggeS en god Kul-Ild af bedste Kul, omtrent saa mange, at Ild,Stedet 
er dermed fyldt. Medens diffe komme i Brand, fyldes 6 Qvinlin renfet 
Skedevand i Skede-Kolben, hvis Munding bedakkes med en liden Papir- 
Hytte eller kort KrcrmmerhuuS. Naar Kullene brcrnde klart, bringes Guld- 
Proverne i Kolben, fom sattes bedakt paa Sch'eide-Foden over Ilden. Ske
devandet med Proverne maae nu strax bringes i fti^Kaag, dog et stärkere end 
at Rullerne haves og staae ligesom paa Enderne, hvilket gierne ffeer i Be
gyndelsen. Kogningen bor saakcdes vedvare i 9 Minuter, da der imidlertid 
viser stg den rodagtige Damp og store Bobler, som mange urettelig angive for 
tilforladelige Kiendcmerker, det forste, naar den rode Damp ophorer, paa 
Selvets fuldkomne Oplosning, og det sidste, nemlig Boblerne derpaa, at in
gen Oplosning finder mere Sted; tuen faaledes har det sig ikke; thi det viser 
allene, at ingen heftig Oplosning finder mere Sted, og at der endda kan vare 
Solv i Proven, vil man blive vaer paa Vagten.

Efter forommeldte Tid tages Kolben af Ilden, hvoraf Skedevandet hel- 
des strax men langsom, for strax tnien at forsynes med 3 Qvintin friff Skede
vand, inden Glasset torres inden til, hvilket Skedevand haldes langsomt i Kol
ben langs ned af Siderne ad Glasier paa Proverne, fom sattes paa nye over 
fvifÉ Ild, og naar der da omtrent efter 2 Minuterö Opkog vise sig store Bob
ler, tages det sidste Skedevand af Ilden og haldes til det forrige.

Imidlertid maae man have forommeldte ferffe Vand i Beredskab, som 
bor vare i Kaag, hvilket skeer sikkerst og recnligst i et saa kaldet g rom Mixtur- 
Glas, ved Siden af Ilden, hvor Proven scheides, og naar det sidste Skede
vand er haldet af Proverne, fyldesKolben nasten fuld med dette kogende Vand, 
hvori Proverne bevagcs lampeligen frem og tilbage. I Fald Vandet bliver 
deraf blakket, fom er at formode, halves det strax af, og atter andet friff 
igien paa Proverne, saa mange Gange indtil det viser sig ganske klart. Glas
set fyldes paa | Deel nar med Vandet, som da med Proverne sattes over II. 
den forat rense dem aldeles fra det overblevne saltagtige og solvbeblandede Ske
devand, hvilket ikke kan ffee ved blot Skylling, hvorfor Proverne maae i for- 
bemeldte Vand udkoges over en frisk Ild ligesom i den forste Kogning.

Vandet maae nodvendig bringes gesvindt i Kog; thi ved langsom Kog
ning stige svare Bobler op af Vandet, som stede de meget ffisre Ruller mod 

hin-
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hinanden, fa a at de lettelig kan sonderbrydes, hvilket jeg ikke har merket ved 
Vandets hastige Kogning. Efter 3 a 4 Minuter hceldes det kogende Vand af 
Proverne og koges saaledes tvende Gange i Rad, og sidste Gang afhceldes Van
det paa gansike lidet ncer, som bor blive ved Proverne, paa det disse desto let
tere kan glide af Kolben.

Derpaa ryster man Nullerne ud paa et blodt hvidt Torklcrde sammenlagt 
som c 11 Pude, faa lcempeligen og forsigtigen, at de ikke sonderstodeS i Glasset, 
eller ved at falde paa Torklcedet stodeS paa Kanterne, hvorefter Glasset befces, 
og naar da derudi ikke merkeö nogle afstodte Guld-Partikler, er man vis paa 
at SolvctS Adskillelse eller Oplosningen er skeet forsigtig og for faa vidt til- 
berlig.

Guld-Rullerne, som have en lyftbruun Farve, omtrent som Bronze, 
optages nu med en but og lang Naal af Torkleedet, som tillige maae estersecs, 
om intet af Guldet kunde vcere spildt derpaa ved at tages ud af Glasset, og 
lcegges paa Glod - Skaalen. Derudi fcetteS de paa Jern - Pladen uden for 
Muffel - Hullet og afdampeS langsom; t( i i Tilfcelde af en pludselig Hede, vilde 
Vådsken, som de endnu indeholdt, komme i Kog, og lettelig foraarsage de 
skiere Rullers Souderbrydelse.

Men naar de paa forbenccvnte Maade ere asdampede, ffyttes de lidt ester 
lidt ind i Muffelen, hvor de ved en maadelig Glod-Ild strap forandre deres 
morke Farve til en lyscguul, trcrkke sig sammen og blive snurre. De maae 
heller ikke siaae alt for lcenge i Ilden, ellers smelte de, eller og faste sig med 
Enderne kil Glod-Skaalen.

Naar de ere udtagne og afkielede, tages de lettelig med en Pincet og 
lagges paa Vagten , hver Rulle for sig, for at fee om de ere lige. Man 
efterseer tillige Glod-Skaalen, om noget skulde vcere spildt. Ere Rullerne 
lige tunge, vced man, at intet er tabt, og Arbcidct fra denne Side betragtet 
er rigtigt. Nu saiulcs Rullerne paa eu Skaal, og da man til hver Prove 
af stint Guld har afvent 5 Mark, tilsammen 12 Karat og forbeholdt Guldet 
et Residuum af 2 Green Selv pr. Mark, efter det ovrige tilsatte SolvS Fra- 
skillelse; faa bor disse Ruller veie 12 Karat 1 Green, og begge fordoblet 24 
Karat 2 Green.

C 3 Men
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Mes endda er man ikke sikker; thi sort, at man ved ot iagttage alle for- 
bererle Kauteler kunde undgaae at angive det proberede Guld 2 Green rigere, 
end det virkelig var, endftiont man havde giort sin Prove med Guld, som 
hemmelig indeholdt s. Ex. 2 Green Solv pr. Mark; faa var det dog mueligl 
at feile, enten ved at have brugt alt for fvagt Skedevand eller for liden Kolbe, 
Mer ved ikke at have ladet Proverne koge hurtig eller lcenge nok.

For da at vrere ganske sikker, bliver det en fornoden Sag, at man igien- 
tager sin Operation uden mindste Forandring i nogen Maade, alleneste at man 
koger sine Ruller if Minut lcengere, da man vil erfare, at det her brugte Guld, 
i Fald det har vrerct flint, vil vise sig meget brostfreldigt, og at Omgangsmaa- 
den, som her har vceret forfkiellig i Henfeende kil Tiden, har foraarfaget dette 
bestemte Udfald, og endelig overbevifcg om den forste Proves Rigtighed, faa*  
som man ved sidste Prove seer i forste at have gaaet Guldet faa nrer fom 
rilborlig.

Har Guldet derimod vreret mere Solv-haltig, end man formodede, vil 
Proven blive heel, men befindes lettere paa Vregten, og saaledeö sees baade 
Guldets rette Gehalt og Omgangsmaadens vedberlige Indflydelfe paa Proven.

Naar man altfaa har saadant Guld til Prove, som indeholder mere Solv 
end man ventede, er mit Raad, at man ikke lader det beroe ved denne sidste 
Prove; men at man end engang igientager Operationen, og lader Rullen koge 
i a 2 Minuter lcengere, fom da blev 11 a 12 Minuter i det forste Skedevand, 
og dernrest underfoges fammes Vcegt, da man paa den ene Maade endelig vil 
blive vaer, at man har gaaet Guldet faa nrer font mueligt, naar det begynder 
at falde i Smuler. Dog dette er allene et Forsiag jeg vil raade dem, font 
endelig vil vrere overbeviiste om, hvad enten et Slags Guld er fiint eller ikke.

Men forudsret endog, at det Guld, man bruger, er faa fiint fom det bor 
vrere, for efter dets Forhold til Skedevandet og Skedevandets til hunt, at 
kunde bestemme et almindeligt Forhold i alle Stags paafolgende Guld-Prover, 
faa bor man da til sin egen Sikkerhed igientage Operationen, for at overbe
vises om, at man fa av el een fom anden Gang har lagt Mrerketilalt, hvad 
der horer til et overeenstemmende Forhold i alle Tilfcelde, hvorved en muelig 
Forffiel i den udbragte Guld Prove fan finde Sted, og naar man da finder, 
at den sidste og forste Operation har et og famme Udslag, er man ikke allene 

vis



2ZM. Om Guld-Provens noiagtigsteOmgangsrnaade.

vis paa, nt man har brugt samme Omgangsrnaade, saavel i Henseende tit een 
fom anden Prove; men man kan og heraf giore sig en Regel, hvorefter at be- 
handle alle Guld-Prever med den ubedragelige Forvisning for sig selv og tit*  
livsfulde Forsikring for andre, ar Man forsiaaer, hvad der hsrer til en rigtig 
og paalidelig Guld-Prsve.

At man i Tilfalde af Guld-Provens stsrre eller mindre Vcegt, end de 
ommeldte i2 Karat i Green behover længere eller kortere Tid, mere eller min
dre Skcdevand til ved Kogningen at extrahere Solvet, og at man for at und- 
gaae unodvendige Bekostninger med et Forfsg af en heel Mark, heller vcrlger 
i Mark, da Hensigten dermed ligefuldt kan opnaaes, i hvilket sidste Tilfalde 
man og maae inddele sin Q3o?gj i 8 Dele, imod at man i forste Fald bruger | 
Deel. Alt dette anseer jeg for overflodigt at anmelde, fom noget, der af sig 
selv lettelig kan indseeS og begribes.

Men i Henseende til den almindelige Forholdsmaade med enhver Prove, 
maae jeg da erindre, at man, ved at prove de ringere hallige Guld-Sorter, 
ikke bor give dem samme Storrelse i Lamelleringen, som de rigere; men een6 
Tykkelse; thi ellers vover man, at Proverue blive for tynde og tilboielige til 
at hensmulne ved alt for steerk Extraktion, da den noiagtigste Qvartering i saa 
Fald ikke kunde forebygge Guldets Sonderrivelse, ligesom man heller ikke i det 
modsatte Fald, naar man ikke giorde de riighaltige Guld-Prover stsrre end ve 
ringere, maatte befrygte, at Skedevandet i den bestemte Tid ikke kunde extra
here alt det Solv, som det i andet Fald vilde giore, deels fordi Guldet er saa 
meget tat og sammeuholdigt, deels og fordi et tykt Stykke Guld, formedelst 
dets stsrre Deelbarhed, bedcekker det indvendige Solv og hindrer Skedevandet 

fra at angribe det.
Saa mange Anstalter og saa megen Nsiagtighed behoves til at udbringe 

en rigtig Guld-Prove i en Tid af omtrent 2 Timer; men saa er man og lange 
visiere i sin Sag, end naar man endog med samme Nsiagtighed anstiller en 
Selv-Prove, hvilket maaffee vil synes utroeligt i Henseende til de mange 
Slags Arbejder, som den forste udkrcevcr frem for den sidste. Men Aarsagen 
til den stsrre Forvisning man kan have om Guld Provens Rigtighed, kom
mer deels deraf, at man har de til den attraaede Forandring virkende Midler 
mere i sin Magt ved Guldet end ved Selvet, deels eg deraf, at Guldets Fuld- 
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kommenhed og Sammenhceng formedelst dets Bestanddeles noiagtige Forbin
delse og Deelbarhcd i uendelige Dele, formedelst sin fine jordagtige Beskaf- 
fenhed er faa meget stsrre, fom bete Vcerd langt overgaaer Selvets.

En velsvet Guardin eller Proberer er derfor ulige bedre i Stand til at 
bestemme Forfkiellen af i Green hos Guld- end end \ Green hos Selv - Pro
ven. En ikke mindre Forskie! er det for dem, der fbal fcelge og kiobe Guld, 
da 5 Green Guld belsber sig til 12 Sk., men | Green Sslv noppe til 2 Sk. 
Man har fslgelig Aarfag nok til at bringe Guldets Prove til den storfie Fuld
kommenhed, ligefaa vel som Selvets.

Hermed haaber jeg da at have viist, hvorledes man bsr gaae til Berks 
for at tilvejebringe en paalidelig Guld-Prove, ligesom jeg ved min forhen ind, 
sendte Afhandling har beskrevet den rette Omgangsmaade med en rigtig Solv- 
Prove.

At ingen hos 06, faa vidt jeg veed, er forhen falden paa at afhandle 
denne Materie kan rimeligviiS have mere end een Aarfag.

Det er begribeligt, at Theorie uden Praxis, og Praxis uden Theorie 
ere begge utilstrækkelige i en Videnskab, fom forudsætter faa mange forskiellige 
Kundskaber og Indsigter for at tiende Metallernes indbyrdes Forhold; Ildens 
og Luftens Krcefter; sammes forholdmcSsige Anvendelse, eller mere og min
dre Indskrænkning; visse Vcedskers Medvirkning og Indflydelse, medvidere; 
faa lang Erfaring, for at blive vis i sit Arbeide; faa megen øvelse, inden 
man faaer den rette Behændighed og Sikkerhed i Haandgrebene, og faa stor 
Taalmodighed, for ikke at kede s ved de mange mislingede Forsog, fom saa 
ofte indtreffe ved deslige chymiske Operationer, tiaat*  Sagen udkrcevcr faa me
gen Neiagtighed. Alt dette kan man ikke fordre af enhver almindelig Probe
rer eller Guardin, folgelig heller ikke forlange at han skal vcere i Stand kil at 
oplese alle ved en Guld-eller Solv-Prove modende Vanskeligheder, og naar 
handel ei kan, kan han mindre skrive nogen fyldestgiorende Afhandling om 
Sagen.

Men da ethvert.Riges Mynt er et Regale, hvorpaa publica fides for 
en stor Deel beroer, og den med Mynt-Versenet faa noie forbundne tilforlade
lige Guld- og Solv Prove, er den eneste Hint mel enhver kan have, fom vil 
kiobe eller scrlge disse Kdlere Metaller; fa a ind sees lettelig, at en sikker Vciviis- 

ning
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ning i saa Fald er saa langt fra overstodig, al den endog burde vcere alminde- 
lig bekiendt, for al forebygge al Slags Understock».

Endog for deres Skyld, hvis Sag det er ak vcere Mynte-Deciforer, 
eller i paakommende Tvistigheder al domme om en Guld og Solv-Proves 
Rigtighed, fom Basis for Mynternes rette Gehalt, fynes faadanne Anviis- 
ninger at vcere aldeles uundværlige; thi uden at tiende de Feil, fem kan be« 
gaaes i Proceduren, maae de nsdvendig lade sig binde paa 2Ermek, hvad en 
Proberer finder for godt ar sige dem, og blindt hen bifalde faadant hans Ud
sigende. Men vi have ingen Mynte - Deciforer for ncervcerende Tid, vil maa- 
skee nogen svare, og hvis faa er, er det ilde.

Men jeg bor erindre mit Lovte om Tilberedelsen af fiint Guld, som skeer 
paa folgende Maade: Man tager 2 Lod Specie - Dukal-Guld, staaer det ub 
i Plader saa tynde som Papir, gloder og koger det i lidet fortyndet Skedevand, 
skiercc det i smalle Strimler og udgloder dem atter, hvilke Strimler siden skal 
oploseö i Skedevandel saaledes som folger. Dette Skedevand maae vcere ren
set fra al indblandet Vitriol-Syre, ved at distillcre 4 Pund Skedevand over 
3 Pund kryftaliserel og pulveriseret Salpeter igiennem en Relorle, saalcenge 
indtil det tilbageblevne Salpeter er bleven ganske tort.

Af faadant Skedevand tager man 8 a 9 Unzer i en reen Kolbe, og kom
mer deri forommeldte Guld-Strimler, som scetteS paa en Scheide,Fod over 
nogle faa Gloder. Naar denne Blanding begynder at blive varm scetteS der
til i a 2 Qvintin af den hvideste cegypkiffe Salmiak, da man strap vil merke, 
at Guldets Oplosning i Skedevandel begynder ak gaae for sig, jo langsommere 
jo bedre. Merker man, at den stccrke Bevcegelse og en rod Rog begynder at 
Minke under Oplosningeit, er det Tegn til at Oplosningen standser af Mangel 
paa Salmiak, som altsaa vil foreges med 1 O.vintin ad Gangen, indkil Op
losningen med den sig derved yktrende Bevcegelse og rodagrige Damp viser sig 
paa nye, og naar man saaledes har forbrugt omtrent 8 O.vintin Salmiak, skal 
Guld-Strimlerne befindes oplsste, og noget hvidt Kalk liggende at svomme i 
Oplosningen, som er Solvet, der har vceret i Dnkaterne. Medens Oplos
ningen fFecr, maae man vel agte paa, at Heden ikke er for stcerk under Kol
ben, og ar man loselig tildcekker sin Kolbe med et Papir-Krcemmerhuus, ar ikke 
for meget af Skedevandel fEal uddunste under Skum- Kogningen ; thi jo lang.

Uye Saml. IV. 25. D som. 
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sommere ög Mindre voldsom Gulders Oplosning skeer, jo skionnere af Farve 
vil Guldet komme ud af efterfolgende Precipitation.

Der oplofts Guld heldcs derpaa, medens der endnu er varmt, i tvende 
Unzer kogende, ferskt og vel klaret Vand, som maae have kogt vel lcrnge forud, 
eller i dets Sted i diftilleret Vand; henscetteS dernoeft for at kjoles, og naar 
Oplosningen er kold, heldes den sagte og klar fra sit Bundfald; hvilken Til
stelning af Vand er uforneden, med mindre det under Oplosningen altfor 
sicerkt uddunstede Skcdevand har tabt for meget af sin Vcedske; thi naar den 
kan undgaaeS er man sikker, ar Guldet ved Qvcrgfolvs-Oplosningens Tilsårs 
falder ncesten aldeles reent og uden Beblandelfe med Qvcegfolvet til Bunds, 
som ellers skeer meget ler, hvorvcl der i saa Fald med Guldet blandede Ovceg- 
solv lektclig siden lader sig derfra adskille. Imidlertid maae man have 8 Un
zer reent Qvcegfolv i Beredskab, hvilket noie maae undersoges, om det er frit 
fra al Indblanding af Blye, W'Smurh eller Selv, som temmeligt sikkert kien- 
des enten ved at afryge lidet deraf i en Digel, hvori intet ved en morkerod 
Hede maae blive tilbage; eller med at gnide det i det Hule af Haanden, da 
Let i Tilfalde af at vcere blandet Med et af forbencrvnte Species, bliver pulvcr- 
agtigt og trcrkkcr sig paa langs; men hvis der er reent, lober lettere og ligefaa 
kUgclagtig fom forhen. Ellers er den sikkerste Maade til at renfe Qvcegsolvet 
denne, ar man helder Z Unzer af forommcldte rensede Skedevand og ligefaa 
meget reent Vand paa omtrent 12 Unzer Qvcegselv i et Glas og ryster det vel 
imellem Heenderne, da det sig deri befindende Blye, Wismuth eller andet 
fremmed Metal deels oplofts og deeis corroderes, hvilket Fluidum, om der 
endnu skulde findes noget pulveragtigt deri, skylles fra Qvcegsolvet, hvor 
efter Qvcegsolvet blandet med | Deel ulcedsket Kalk og ligefaa meget reent 
Potaske i en Retorte, diftilleres i en Kolbe fyldt med Vand.

Mange renfe Qvcegsolvet fra forbemeldte Indblandinger allene ved at 
skulpe det em i fortyndet Skedevand, men det er en meget ufuldkommen og 
upaalidelig Maade, og at renfe det blot ved ar trykke det igiennem et Skind er 
aldeles til ingen Nytte.

Foranferte 8 Unzer Qvcegfolv oplofts i 20 a 24 Unzer af ovenbeskrevne 
Skedevand, beqvemmeligft i en Sand-Kapelle ved Hielp af vel ftcrrk Hede. 
Og naar denne Portion Qvcegfolv er paa denne Maade oploft og klart fra sir 

Bund-
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Bundfald, i Fald noget saadant derved skulde forefindes, forvares det indtil 
det er blevcn koldt.

Man tager derpaa el faa kaldet Sukker-Glas, omtrent af i Pols 
Størrelse, flaaer Guld-Opløsningen deri og helder faa paa engang O.vægfølv- 
OpløSningen dertil.

Ved Sammenblandingen og idelig Omrøring med en Træepind vil begge 
Dele ligesom oste sig, og Guldet omsider falde til Bunds med en morkebruun 
Farve, om det ved Precipitation er bleven reent nok; men med on sort Farve, 
om Qvægsølvet har forbundet sig dermed, som endelig ikke siger noget, da det 
siden kan skilles derfra.

Saasnarr Guldet, som meldt, har sat sig paa Bunden, og det oven- 
staaende Vand er klart, maae dette strap heldes af i et aparte Glas, i hvis 
Sted flaaes kogt klart eller distilleret Vand derpaa, som omrores og heldes ril 
det forrige, hvormed continuexes faa længe, indtil Guldet begynder at hæve 
sig og tilsidst at svomme, da Vandet heldes af faa nær som mueligt, siden op
tages Guldet og torresi en reen Porcellain-Kop paa en varm Kakkelovn.

Dette torrede Guld-Pulver indsvøbes i flint Papir, og naar en god 
Digel, forsynet med et Dæksel, er bleven vel udgløder, kommes det derudi og 
afrogeS, i Fald noget Qvægfølv fkulde mueligen hænge ved Guldet. Man 
tager derpaa i Lod pulveriseret og calcineret venetiansk Borax og kaster til 
Guldet i Diglen, som vel tillukket gives en hastig og tilstrækkelig Hede, at 
Guldet kan smelte vel sammen med Boraxen, hvorom man er forvisset, naar 
Diglen har været hvidgloende. Ved sammes Aabning maae vel agtes, at in
gen Kul falder deri, som gior Guldet sprodt og vanskeligt at udhamre.

Naar Diglen er bleven kold, siaaes den i Stykker, og Guldet, som er 
i el heelt Stykke, skilles derfra. Skulde Guldet ikke være tæt nok, kan det 
smeltes om igien uden videre Tilsætning; dog med delt Forsigtighed, at der 
ikke falder Kul i Diglen.

Den saaledes tætte og kugelförmige Guld-Klump maae nu forsigtigen 
udhamres i jevne Plader af omtrent en Dukats Tykkelse, uden Skiel eller Ind- 
huling, og derefter glodes Guldet, afrives med Sand og Vand, hvorved det 
bliver reent og blødt at skiære i. Saaledes tilberede! skiæres det i Strimler af 
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en Linies Brede, for at bruges, som meldt, i Stedet for andet med Antimo- 
nio renset Guld.

Denne Rensnings-Maade er vel noget kostbarere og forknyttet med en 
Hoben stere Omstændigheder, end den som skeer med Ankimonio, iscer om man 
ikke i Forvcien er forsynet med renset Skedevand og O.vcrgsolv; men derimod 
er den altid sikrere; thi ved at bruge Antimonium er man ncesten aldrig vis paa 
at faae reent Guld, og folgelig heller ikke paa at arbeide med den Noiagtig- 
hed , som behoves for at lcegge god Grund til en rigtig Guld-Prove.

Vil man endelig spare noget, behover man allene at skille Qvorgfolvet 
fra Skedevandet og at bekiene sig deraf til dette Arbeide.

Overalt kan en habil Proberer have nok af forncevnte Qvantitet Guld 
for hans hele Levetid; thi det er just ikke sagt, ot han er forbunden til altid og 
allene at bruge stint Guld for at kiende sit Skedevands Forhold m. v. da han 
med samme Nytte kan bruge alle Slags Guld-Blandinger, naar hanattene 
veed deres egentlige Gehalt. I hvilket Fald han helst bor vorige den Slags 
Guldblanding, som i Henseende til Guldets virkelige Gehalt ikke behover at 
deles i i eller | Green, i hvorvel de smaa Uleilighedcr, som flyde af halv Vcrgt 
ere ubetydelige for en nogenledes ovet Proberer.
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Bemerkninger
ved

Ltnnei S a b e 1 1 a Chryfodon
og

nogle Dyrplanter.

Af

Professor Abildgaard.

er bekiendt, at kilineus saavelsom hans Forgcengere eß Efterfolgere har 
indeelt og bestemt Arkerne afdc steste Skal-Dyr, og afde fa a kaldede Skeen- 
og Dyrplanter efter Skallernes og de ovrige disse Dyrs Boeligcrs Skabning 
og Form, uden sårdeles Hensigt ril Dyret selv, uden at beskrive og som oftest 
uden at kicnde Dyret. Dette synes ved forste flygtige Betragtning om ikke 
barnagtigt, faa dog i det mindste ei at vcere den sande videnskabelige Maade, 
paa hvilken Naturens skionueste Mesterstykker burde beskues og kiendeS, og at 
altfaa denne i sit Fag meget store Mand kunde i dette Stykke fortiene at dadleS. 
Men naar man betragter Naturhistoriens Tilstand, som han fandt den for sig, 
og derefter overskuer, hvad han har udrettet til dens Udvidelse og Forbedring, 
ikke blot i nogle enkelte Fag; men i det store Hele af Naturens zde Riger, 
faa indfter man lmeligen, at om cndogsaa meget endnu trrenger til at tiendes 
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og beskues frei en anden Synspunkt, end den han angav, saa havde man maa- 
skee ikke saa noie bemerket denne Manges, dersom ikke hans Aand havde op
vakt os, og hans uforgængelige Skrifter vejledet os. Man kan vist ikke 
haabe, at ethvert Aarhundrede skal frembringe hans Lige.

Endog iden Deel af Naturhistorien, som endnu med mindst Fuldkorn« 
menhed er bearbejdet, den Deel, som indbefatter Skal-Dyrene, har han ei 
allene gavner meget, i det han ogsaa her har givet 06 et bestemt og kort Sprog, 
ved hvilket man med Tydelighed og uden Hielp af Figurer eller Tegning kan i 
meget faa Ord meddele enhver, fom er nogenlunde bevandret i det Linneiske 
Sprog, den fuldstændigste Kundskab om disse Skabningers Slægts og ArlS 
Kiendemcrker. Han er ydermere den forste Naturkyndig, fom ved enhver 
Slægt afSkal-Dyrene har bestemt turt) temmelig Noiaglighed af hvad Slags 
Dyr de beboes, at han ikke har beskrevet Arterne af disse Dyr, og at han har 
taget Skille-Merkerne for Slægt og Art af de dede og forladte Skaller og 
Dyr-Boeligcrs udmerkende Forskelligheder har sin meget gyldige Aarfag. 
Han fandt hertil intet eller saare lidet forarbeidel for sig, og han kunde ei selv 
see alt og undersøge alt.

Hertil kommer endnu dette, at Konchylier og Koraller have allerede fra 
de allerældste Tider, ved deres smukke Farver og konstige Skabning, opvakt de 
NaturelskendcS Opmerkfomhed; Muslingers og Snekkers Beboere have ved 
forste Aiekast intet Tillokkende. Korallernes og de der henhorende Dyrvæxters- 
Beboere ere mestendeels usynlige eller ukiendelige uden for Vandet, hvori de 
leve, saa at man lcenge anfaae dem for egentlige Hav-Væxter, og henforte 
dem ril Planterne, ligesom Tang og Mos; og det er endnu ei meget over et 
halvt Aarhundred siden at man blev vaer, at de ere Fabrikater af Dyr.

Det er derfor ikke at undre over, om vor Kundskab herom ikke har op- 
naaet synderlig Fuldkommenhed; ifcer naar man tillige betænker, at disse Skab
ninger ei som Mineralier, Planter, Insekter og øvrige Dyr kunne ubeskadiget 
og uforandret forflyttes fra Sted til andet, opelskes eller dode ved Kunst beva
res uforandrede i deres Form. De maae undersøges paa Stedet, hvor de leve 
og ved Havet, hvortil saa faa have Adgang og Lejlighed og endnu færre Lyst 
og Taalmodighed. Engeland har kun havt en Ellis, Italien en Marftgli, 
Frankrig Peysonel og Reaumur, Holland en Baster, Tydffland en Pallas; 

men
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men Dannemark har havk en Müller, cn Gunnerus, en Stl'SIN og en 

Otto Fabricius, og enhver af disse ftre kunne fuldeligen scrttes ved Siden af 
hvilken som helst af forbencevnte og med Rctke meget beremte Fremmede, for 
deres mange Opdagelser af Havers ubekiendte eller ufuldstcrndig kiendte Skab
ninger.

Ja var der i Dannemark noget mere end Hcrder at vinde ved at skrive 
Boger; ja var det kun ei nodvendigtat vcrre nogenlunde formuende forat skrive 
Boger, fom ikke er til hver Mands LceSning, faa vilde de Danske i dette 
Fag, som i flere, vcere paa det fordeelagtigste udmerkede blandt Europas Na
tioner. Men, endog en Suhms uskatterlige Barker havde vi savner, dersom 
han ci havde havt Evne at opofre meget store Summer paa deres Trykning.

Man tilgive mig den Afvigelse fra mil Hovedmaal! Tankernes Forbin
delse aftvang mig det, og jeg glcedede mig ved at see, at Hindringerne for Na
tionens mere glimrende Anseelse ved Lårdom og Kundskab cre blot tilfceldige 
Hindringer uden for, og ei væsentlige i og hos Nationen.

Imidlertid vi altsaa af forbencevnte Aarsager efterhaanden og langsomt 
samle denne fuldstændigere Kundskab om Skallernes, Snekkernes og Koral- 
Beboernes Begaffen hed, deres Natur og Hnusholdning, en Kundffab, som 
uden Tvivl en Gang vil lede os til vigtige og store Opdagelser, saa er det dog 
langt fra at vi foretage os noget unyttigt i del vi betragte deres dede og tomme 
Boeliger i hvilke vi finde faa megen Konst og Orden. Lcenge lokkede Synet 
af de smukke Blomster Mennesket til Opmerksomhed paa Planterne, inden det 
omsider lcrrre, ei at foragte Kundskaben om de uanfteligere og mindre skisnne, 
og endeligen ar danne Urtekyndighed til en heist nyttig og uundvcerkig Viden
skab, som paa utallige Maader har vcrret Menneskesicegten til Gavn og For- 
deel. Vi kunne ikke forudsee, hvad Frugt vor Slcrgt en Gang kan komme til 
at indheste af den Begierlighed, med hvilkeir Skaller, Snekker og Koraller sam
les fra alle Verdens Hiorner; men dette vide vi, alvor physijkeKundskab om 
den Jord, vi beboe, vilde verre for en Deel ufuldkomnere, end den er, der
som ikke vor Kundskab om disse unyttige Skaller var kommet os ril Hielp. 
Uden denne Kundskab havde vi ikke kunnet falde i Forundring over at finde 
indiske Skaller og Sneglehuse forstenede i nordijke Bierge; og naar vi ikke havde 
kunnet forundre os derover, saa havde vi ei heller faact Anledning til de mange 

meget
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meget sandsynlige Slutninger, som deraf kan giøres om vor Jords Oprindelse, 
2Elde og undergaaede Forandringer og Revolutioner. Uden konchyologisk 
Kundskab havde vi troet med Voltaire, at disse Forsteninger vare blot tilfældige 
Naturens Spil, endDent man behsvcr kun at have feet en Gang med Op- 
merksomhed en Spenglers kostbare og store Samling for at overbevises om, at 
hiin vittige Mands Mening, i dette som i meget andet af ftørre Vigtighed, er 
hoist urimelig. Men jeg behover ikke i denne oplyste Forsamling, at bevise 
KonchyliologienS Nytte, for at retfærdiggøre det Valg, jeg har giort af Mate
rien, over hvilken jeg har den Q@re at forelæse et Par fmaa Bemerkninger. 
Det var heller ikke min Hensigt at giere nogen Lovtale over denne Videnff'ab; 
jeg burde og kunde da have sagt noget mere; men jeg tilstaaer gierne, at jeg 
har giort denne Forberedelse i dette Haab, at mine Bemerkningers Ubetyde
lighed derved maaskee mindre maatte foles, og tillige, fordi disse Bemerkninger 
cre foranledigede vcd at undersoge nogle dode og tomme Hav-Dyrs Bockiger 
af Ormesiægten.

Iblandt de Linneiske Skal ; Dyrs sidste Afdeling er det Genus, font. 
han kalder Sabella, Sandkoger, cylindrite eller koniske Rer, hvilket Or
men, der beboer samme, danner sig af Sandkorn. Iblandt disse u tmier fer 
sig i Scerdeleshed en Art fra Cap, fem Linneus har kaldet Sabella chryfb
don, tefta fubcylindrica teflaceo - papyracea, og fom faa vidt jeg veed 
ingensteds sindes betreven nt)en i det Stokholmske Vident'a^ Selskabs Hand
linger for Aar 1765.

Et meget stort Exemplar af dette Sandkogev med Dyret i Spiritus har 
jeg ved en Hendelfe bekommet, og da dette ikke, fom de øvrige Arter, fynes 
at være fa mm en fat af Sandkorn, men fnarere at være dannet af en papiragtig 
Materie, faaledcs fom Grub i de benævnte Svenske Afhandlinger beskriver 
det, faa undersøgte jeg det noget nøiere, og fandt ved Hielp af Forstørrelses 
Glas, at det var sammenfat af korte afbrudte skinnende Glaö- Haar, fom om 
det kunde være dannet af den faa kaldte Haar-Zcolit, famt at dette var overtrukken 
med en siin graa Hinde. For at forvisse mig om, hvad disse blanke glaslig- 
uende Haar, Stumper maatte være, prøvede jeg det i Ilden og med Salpeter- 
Syre; men ved stærk Glødning i Ilden blev det ikkun lidet forandret, det 
tabte alleue sin Giennemsigtighed, men meget lidet af sin Haardhed og Sam

men- 
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menhceng. Ved Kogning i Salpeter- Syre blev det noplsst, saa vel for, som 
efter den stcerke Gledning. Det var folgeligen ikke Zeolit, det var for gien- 
nemsigtig og meget for Haardt til nt vorre Asbest - Trccvler. Dette maatte 
altsaa vcere kieselartig, et Slags virkelig Krystal; men vi kiende ingen kiesel- 
arted Krystallisation af den Fiinhed. Det blev mig altsaa ubegribeligt, hvor
fra Dyret kunde havde bekommet den Materie til at danne sit Huns af, og 
jeg maatte lade det blive uafgiort, indtil jeg nogen Tid derefter beskæftigede 
mig med at undcrssge det Soe-Produkt blandt Dyr. Planterne, som Linne 
kalder Alcyonium Lyncurium.

I denne fandt jeg, ved at giennemsikicere den, de stive Haar, fom 
Plancus og flere have bemerket i den, og hvis Beskaffenhed ikke er hidtil noiere 
undersogt. Diffe glasagtige Haar underkastede jeg de samme Prsver, som 
Materien af foromtalte Sandkoger, og fandt at de i Ilden og Salpeter-Syre 
forholdt sig aldeles som hine. Jeg troer altsaa nt have temmelig god Grund 
til at formode at det er disse tilbageblevne Glas-Haar af forraadnede Alcyo- 
nier, som Ormen anvender til at bygge sit Ror af.

Denne bencevnte Alcyonium er Galeni Alcyonium quintum , som 
han i sin Bog om de enkelte Loegcmidlers Egenskaber tillcrgger c ti kaustisk eller 
adende Kraft, og beretter, at den tager Haarene bort og ceder dybe Saar i 
Huden. Jeg har provet denne Alcyonium frisk og tor, og ikke fundet no
get skarpt ved den, men allene en salt Smag af Soe Vandet. Dens redende 
Egenskab kan altsaa ei vel bestaae i andet, end at disse sine og stive Haar trcenge 
sig ind i Huden og foraarsage Betcendelse og Saar. Man maae og derfor 
håndtere denne indvendige Materie af Alcyonium med samme Forsigtighed, 
som man rorer ved Nelder eller visse Slags Cactus, for ikke at faae diffe Pigge 
i Fingrene og Huden; thi man faaer dem ei lettelig ud igien.

Disse glasagtige Haar ere et af de besynderligste Dyr-Produkter, hvor
til vi intet Ligt kiende. Alt hvad man finder hos Dyrene af jordartet Voesen, 
Been, Skatter, Bloere og Galdestecn, Bezoard, er altid af kalkarter Na
tur, og vi have ellers intet Exempel, at kieselartet Materie avles i noget 

Nye Saml. IV. 23. E Dyrs 
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Dyrs Legeme. Men dersom de Nalurkyndige, som dertil have Lejligheds 
falde paa alvorlige« at randsage og undersoge Dyrene af den Linneiske Orme- 
Klasse med samme Flid, som man har anvendt paa ar undersoge de saa kaldte 
mere fuldkomne DyrS Legemer, saa vil der uden Tvivl engang i Tiden giores 
Opdagelser, som betydelige« ville forandre e« stor Deel af vore physiologiffe 
Begreber. Og uagtet de forste speede Forsog af en Trembley, en Bonnet 
og Spalanzani have opvakt saa megen Beundring og erholdet saa meget og vel 
fortient Biefald; saa har man dog neppe endnu begyndt paa Arbeidet, end- 
skiont det synes saa naturligt, ar man burde soge at kiende det enkelte, forend 
man kunde vente at begribe det mere sammensatte. Men Hindringerne for 
disse Undersogelser ere mange, og Undersogelserne selv vanskelige, langvarige 
og tildeels kostbare.

Den anden Bemerkning, fom jeg vover at forelcegge det Kongelig Sel
skab er ikke mere vigtig end den foregaaende. Den berrceffer det Slags horn
agtige See-Trorer eller Dyr-Planter, som ere bekiendte under del Linneiske 
Slcegts Navn af Gorgonia. Det er og bekiendt nok ar en stor Deel af disse 
Gorgonier, naar de ere friske og ubeskadigede, findes overtrukne enten af en 
kalkagtig Skorpe fuld af Huller, igiennem hvilke polypartede Dyr udstrcekke fig 
i Vandetog pryde Trcret med Blomster, som i egentligste Forstand ere levende; 
hos andre findes denne hornagtige Vaxt overrrukken med en blod Slim i hvilken 
Polyperne skiule sig, naar Vcrxten berores eller optages af Vandet. Dette 
sidste Slags har den beromte Pallas adskilt fra de Linneiske Gorgonier og 
giort af dem en nye Slagt, som han kaldte Antipathes; men da disse, naar 
ve ere terrede, ligne de hornagtige Gorgonier, som have tabt deres Kalkskorpe 
eller Back, saa har Pallas angivet de Kiendetegn, ved hvilke de skulle adskil
les fra disse afskallede Gorgonier; nemlig, at de ere haarderc, at de ikke ere 
stribede som de egentlige Gorgonier, at de ere mere sprede og endelige« at de 
ere skarpe og rue at fole paa; men disse Kiendetegen, skiont alle rigtige, ere 
bog ei altid tilstrækkelige for den mindre erfarne til ar skille dem med Vished.

Hvad Haardheden angaaer, da ere der Gorgonier, der ere lige saa 
haarde som mange Arter af Antipathes; saaledes er foruden flere isår den Lin. 

neiske 
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neiske Gorgonia Antipathes, som dog med Rette horer under de egentlige 
Gorgonier og af den skarpseende Pallas er dertil henfort. Striberne findes 
aldrig paa Antipathes, men adskillige Gorgonier have saa fine Striber, at 
man behover Forsterrclses- Glas for at fee dem. Den bedste og væsentligste 
Karakter, som Pallas har angivet for alle Arter af Hans Genus Antipathes ec 
deres merkelige Rnehed, en Egenskab, som aldrig findes hos nogen Gorgonier. 
Denne Ruehed foraarsagcs af smaae meget korte og fpidse Punkter, fom fin
des overalt paa deres Overflade. Men naar en Antipathes har længe lagt i 
Havet, efterår Polyperne have varet dode, saa blive ogsaa den omsider glat af 
Vandets Slid paa den.

En Hendelse gav Anledning til, at jeg fandt end een Egenskab hos 
Gorgonia og hos Antipathes, som jeg ikke veed, at nogen har bemer
ket, og som væsentligen adskiller denne saaledes, at endog del mindste Stykke 
af et af disse Dyr-Baxter, i hvor mishandlet det endog maatte vare, dog altid 
kan mcd Vished tiendes, om det er det ene eller det andet.

Jeg fik engang nogle Gorgonier, som ikke allene havde tabt al deres 
Bark eller Kalk-Skorpe, men vare saa sammenrullede og uordentlig forviklede 
i hinanden, som c tn det havde veeret en blod Tang, man havde krollet sam
men. Det var altsaa let heraf at stutte, at de maatte have vceret meget blode, 
da man havde saaledes kundet sammenvikle dem, og jeg faldt naturligviis paa 
at opblode dem i Band for at udvikle dem igien, hvilket og meget vel lykkedes. 
Dette gav mig Anledning til at prove alle de Gorgonier af hornagtig Natur, 
som jeg havde og kunde faae, for at erfare om de alle havde denne Egenskab. 
Ved denne Lejlighed leerte jeg, at alle egentlige Gorgonier, i hvor haarde de 
end ere, lade sig opblode i Vand, saa at de blive beielige som Tang; men ikke 
en eneste af de Pallasiske Antipathes blev mindre haard, i hvor lcenge jeg lod 
den ligge i Vandet. Disse vise meget mere alle Hornets Egenskaber i alle de 
Prover, jeg har foretaget med dem. De smelte ved Heden ligesom Hornet, 
og ved maadelig Varme blive de blode som Hornet. Gorgonier blive derimod 
haardere ved Varmen. Antipathes efterlader lidet eller intet Aske, naar de 
brænder, da derimod de egentlige Gorgonier give megen Aske, og synes heri, 
som i mere at vcere nærmere af plantearter Natur; da derimod Antipathes 
viser sig aldeles som dyrisk Materie. Disse bemerkede Egenskaber er et nyt 

E 2 BeviiS, 
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Beviis, at Pallas har rigtigen adffilt tvende, ikke allene i deres Skabning 
og Form, men endog i deres Natur og Substants saavcrsentlig forffiellige Dyr- 
Voexter, som Linnei havde sammenfeict under een Slcegt.

Jeg vilde gierne, ar denne liden tilfceldige Erfarenhed skulde nytte til no
get mere end blot til at adskille disse tvende Slags Dyr-Planter. Jeg har 
derfor tcrnkt, om ikke den Egenskab hos de haardere Gorgonier, at blive saa 
let blode og saa let igien meget haarde, kunde giere dem anvendelige til noget 
mekanisk Brug. Man kunde iblandt andet meget let danne Spiral-Fiedre 
af dem, som vilde koste lidet og dog vcere til adskilligt Brug ganske nyttige. 
Af disse Spiral-Fiedre kunde giores Hygrometre paa adskillige Maader indret
tede, hvor FiedrenS formindskede Elasticitet viste Fugtigheden.

i

Geo-
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i...........................—. ..............- -

Geographiff og geometnff Beregning
over

Soen/
samt underliggende Ser Langeland, Thaasmge, ALroe 

og ovrige smaa Ser.

Samtlige deri indbefattede Amters og Herreders Indhold af Skov -Strikning/

Soe-Plan, betydelige Torve-Mosers Overflade/ og ovrige Jorders Stor, 

reife, med ad flittige derpaa grundede Slutninger og Beregninger, 

ved

Niels Morville.

jeg i Aaret 1782 har for dette Kongelige Selskab forelcest en Afhandling 
over Siellands geographiae og geometriske Beregning, derncest i sidst afvigte 
Aar ligeledes en Afhandling for saa vidt Lolland og Falster angaaer, giver jeg 
mig den ALre, at fortscette mine ForelKSninger over Fyens og Langelands 
geographiske og geometriske Beregninger. Efter det i Aaret 1780, under 
dette Kongelige Videnskabers Selskabs Direktion, ved rigtig Landmaaling 
optaget og ved trigonometriske samt astronomiske Observationer prøvet Carte 
over Fyens nordlige Deel, som er til Kobberstikning tegnet af den geographiske 
Landmaaler og trigonometrisk Observateur Caspar Wessel, samt i Kobber 
stukken af Guirer, saa vel som efter det i Aaret 1783 over Fyens sydlige Deel 
forfattede Carte, som er tegnet af den geographiske Landmaaler Hans Skanke 
og siukkeni Kobber af Gutter, er hver Skov-Stroekning, Mose og Soe, 

E 3 samt 
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sann Agerland og haardbundS Eng m. v. saavel speciel som summariff bereg
ner for hvert Amt, Herred og He, som henhører under Fyen og Langeland; 
nemligen Hindsgauls Amr, Wends Herred; Assens Amt, Baag Herred; 
Ruggaards Amt, Skovbys Herred; Odense Amt, Skam Herred, Lunde Her
red, Odense Herred, Aasum Herred, Bierge Herred og Hindsholms Land; 
Nyborg Amt, Winding Herred, Gudme Herred, Salling-Herred, Sunds 
Herred; Langeland eller Tranckiec Amt, Nørre Herred og Sender Herred, 
famtWrøe; hvilken sidste er tilføiet, eftersom den i det Gejstlige henherer 
under Fyens Stift. Disse Beregninger over bemceldte Amters og Herreders 
Indhold af Skov-Strcrkning, See-Plan, betydelige Terv- Mosers Over
flade og øvrige Jorders Storrelfe ere beregnet til danffe Qvadrat-Miil og 
Decimaler af samme, saavelsom og til danff geometriff Tender Land, hver 
til 14000 danffe Qvadrctt Alen; hvorncest det er reduccrtAmtS- og Herredsviis 
til geographiffe O.vadrat-Mile i samme Proportion, som forhen er fulgt ved 
Siellands og Lollands Beregning. Alt er trende gange beregnet med saadan 
Neiagtighcd, at jeg derpaa med Sikkerhed kan grunde efterfolgende Stars- og 
Land - Ekonomiffe Slutninger og Beregninger, hvorved folgende Opgaver ere 
opløste: 1) At bestemme, hvor meget Agerland og Haardbunds Eng enten 
allerede er dyrket eller kan bringes under Ploven udi ethvert Amt og Herred i 
Fyen og Langeland, faavclfom det Summariffe af samtlige. 2) At ud
finde, hvor mange Tender Agerland og Haardbunds-Eng der i Durkfnit kan 
beregnes til hver Toude Hartkorn i hvert Amt, faa vel som overhovedet for hele 
Fyens Land og Langeland. 3) At bestemme, hvor mange Tonder Agerland og 
HaardbundS-Eng der overhovedet kan regnes for hver geographiffO.vadratmiil 
i hvert Amt og Herred, saavelsom i Durksnit for hele Fyen og Langeland. 
4) At udfinde Forholden mellem Størrelsen af den til Dyrkning brugbare Jord 
udi Fyen og Langeland, samt Størrelsen af den Overflade, som enten ikke 
kan dyrkes eller ikke uden alt for store Omkostninger med Skov-Rydning og 
Vand-Afledning m. v. kan benyttestil Agerdyrkning. 5) At ved rime
ligste Beregning udfinde Fyens og Langelands aarlige Middel-Afgrøde af 
Kornvare. 6) At bestemme hvor mange fuldvoxne Land-Arbeidere der kan 
brødfødes i Fyen og Langeland af Landenes egen Korn-Afgrøde og det for 
hvert Amt, under Betingelse, at Jord-Felledffab overalt er ophcrvet. 7)

Efter
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Efter at forud have beregnet Folkemængden i Fyen og Langeland, og hvor 
mange der i Durksnit kan beregnes for hver Qvadrat-Miil, da at beregne 
hvor mange flere Mennesker der kunde bredfodeS, end som der for ncervcrrende 
Tid leve. 8) At ved Beregning bestemme, hvor mange Tonder Land af 
Agerland og Haardbunds - Eng, der for ncervcerende Tid er overhovedet til hvert 
Menneske eller hver Familie i Fyen og Langeland. 9) At udflnde hvor stor 
Skov - Strcrkning der overhovedet kaniDurksnn regnes til hver Familie! hele 
Fyen og Langeland, samt hvor mange Favne Brcendsel man kan giore Regning 
paa for hvert Ild-Sted aarligen, og hvorvidt Fyen og Langeland kan vare i 
Stand til, at til Bestandighed forsyne sine egne Ild - Steder med fornoden 
Tror Brcendsel. 10) At beregne, hvor stor Strorkning af Torve-Skicer der 
er i Durksnit til hver Familie i Fyen og Langeland.

Alle disse Opgavers Oplosning indbefatter denne min Afhandling, og da 
Frankeriges udmcerkte Mathematiker og Analysier Sejour Condorcet og de 
la Place have allerede, skisn! sildigere, vårdiget sit Videnskabs Selskabs 
Skrift Hiftoire de P Academic Royal des fciences, som er udgiven 1736, 
med at opgive Beregning over Folkemængden i Frankerige, samt Landets Qva- 
drat- Miles Indhold efter de Cassinske Carter, saa troer jeg, at om man end
og skulde tcenke saa indskrcrnkct, at man maatte have et fremmed Lands Exem- 
pel for sig forinden man kunde fremkomme med noget Nyt i et Vidensk. Selsk. 
Samling, dette Exempel er nok til at undskylde, at jeg haver valgt denne 
Materie til min Afhandling fremfor nogen anden subtil mathemathisk Materie.

Den Nytte disse Opgavers Oplosning og Beregning kan medfsre vil jeg 
henstille til enhver Kyndige Eftertanke, faa vel for saa vidt samme kan have 
Indflydelse paa Landets Skov-Plantnings Udvidelse eller Indskrcenkelse, fcersk 
Soe - Fiskeriers muelige Anlceg i det store/ Hvorved de ellers unyttige Soe- 
Planer blive frugtbare, Torveskicrrs Forsynlighed m. v.

Beregningerne
over

Skovenes, Mosernes, Soernes, betydelige sterskilte Aers og ovrkge Jorders 
Indhold, saavelsom summarisk Indhold af hvert Herred og Amt i Fyen og 
Langeland/ ester fornævnte tvende i Kobber stukne geographiste vatter ud

regnet, 
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regnet, saavel i danste Qvadrat.Mile-Maal og ioooo Dele, som og sam
mes Indhold i dan st geometrist Tonde Land/ hver til 14000 dansteQvadrat 
Alne/ samt snmmarist Beregning for hvert Amt og Herred til geographiste 
Qvadrat-Mile.

S

S

e
s S

X

Vesten for Royle 
Asten for Hindsgaul 
Norden Kustrup 
Vesten Skovshoirup ♦

Norden Borring til Voldbierg Bcek 
Mellem Kicerbyeholm og Riifom 
Mellem Skovshoirup og Aahoirup

Skov
Asten og Norden Billeshauge 
Krattet Senden Billeshauge 

s

t

Mellem Aaheirup, Brenderup, Kiersgaard og Haa- 
rendrup til Herreds-Skiellet -

Krattet fra Brifak til Krybilyegaard langs med Hed 
red - Skiellet » -

Mellem Etterup og Krybilyegaard -
Mellem Etterup og Erholm - -
Mellem Erholm, Nyefceste, Skydebierg-Mslle 

med Herred - Skiellet - -
Mellem Nyefceste og Melleknap -
Mellem Lynge, Gieldsted, Balslev og Arsted 
Wedelsborg Skov » • »
Vesten Tybring Gaard samt Norden og S 

sammen - - •

Speciel Beregning
over

Fyen.

Hindsgauls Amc Vends Herred.

«

DanlkQva« 
drat. Mii'l.

Oeoinett'ilE
Tonder Land.

718
122

O .

0 .
0698
0119

O . 0051 52
O . 0106 IO9
O . 0025 2 6
O . OO 12 43
O . O272 281
O ♦ OO25 2 6
0 . 0051 52

O . IOO5 IO33

0 . OI74 180
O . O162 167
O .

6
O2O3 209

0 . OSO! 310
0 ♦ 0-88 194
0 . 0231 2Z9
0 . 0444 457

O . 0350 360
Vesten
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D. Qv. Miis. Seour. T.kand.
Vesten Balslev - - X o . 0034 35
Mellem Ocmehsi, Hamborggaard og Eibye 0 . 0202 208
Mellem Viibye og Ubye » X 0 . 0051 52
Paa Fonskow • - X 0 . 0118 121
Paa Fcenoe - - • 0 . 0117 I 20

Paa Brandsoe - - X 0 . 0085 87
Samtlige Skove i Hindsgauls Amt Vends Herred 0 . 5054 5201

Moser i samme Amt og Herred.
Ved Rubak Molle x x 0 . 0031 Z2
A sten Veilbye - • 0 0 . 0150 155
Vesten Eibye - x - 0 . 0252 259
Vesten Aalsboe • - X 0 . 0034 34
Sonden Holmegaard x s 0 ♦ 0046 47
Ved Minnendahl - - » 0 . 0017 'i?
Ved Eskior - x s 0 , 0042 43
Sonden Fons Kirke x x 0 . 0051 52
Asten Striib s e 0 . 0029 30
Asten Erholm • - 0 . 0034 '35
Brandsoe Mose - x X 0 . 0053 54
Honnernp Lunds Mose samt Mosen ved Gremmerlykke 0 . 0418 432
Samtlige Moser i bemeldte Amt og Herred - 0 . 1157 1189

Soer i samme Amt og Herred
Ved Humlegaard - -
Ved Skov-Melle - x
Ved Minnendahl x -
Samtlige Soer i bemceldte Ann og Herred

Agerland og Haardbunds-Eng m. v. 
I det sammenhangende Amt og Herred 
Paa Fcrnoe - -

47^ Saml. IV. B. F

X O . OO r$ 16
0 . 0009 9
0 . 0013 13

X O . 0037 38

- 5
x 0

. 0934
♦ 0585

52382
602

PaaF
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Mellem Trsdbierg Vci, Dcerup og Seeholm til Her-

Paa Brandsse ♦ -
— Fsensekalv # •
.— Svinoe < <
Hele Amtets og Herredets Indhold -

O. Qv.Miil. 
o . 0224 
0 . 0009 
0 . 0144
5 - 8H4

Geom T. tand.
231

9
149

59802

Assens Amt, Baag Herred.
Skov

Norden Hieruplund - 0 . 0050 Si
Wtellem B'lleffov, Hiorte, Taarup, Barlofe og

Stranden - - 0 . 0412 425
Norden Taarnp og Bcekken - - 0 . 0087 88
Aften Ladegaard og Bcrkken - - 0 . 0183 189
Mellem Ladegaard og Vcien fra Arsted til Brendholt

mod Herred - Skicllet • - 0 . 0418 431
Mellem Mygindgaarde, Grimstrup, Eggcrup og

Mygindbye famt Hesteholm - 0 . 0308 3*7
Mellem Terpegaard, Socbye og Voldtofte » 0 ♦ 0084 85
Mellem Brydegaard, Arbek og Loigismofe til

Stranden - - 0 . 0597 614
Skov paa Hclnces < • 0 . 0095 98
Mellem Akkerup og Hagbierg - 0 . 0405 4Ir
Norden og Vesten Haarbye ♦ - 0 . 0238 245
Senden Seebye • - 0 . 0085 87
Asten Thoree Hufe - ♦ • O . 0021 22
Vesten Smeerup - - 0 . 0116 121
Mellem Blangstrup, Arsted og Kaslunde « 0 . 0361 373
Mellem Fridrichsgave, Dreslette og Brydegaard 0 ♦ 0338 349

red - Skiellet - - - 0 . 1603 1649
Amtets og Herredets famtlige Skove - 0 . 5401 5555

M ofer i famme Amt og Herred.
Aarup Mose - » - 0 . 0105 109

Pcirup



M. Geog. og geom. Veregning over Fyen k. 43
D.Qv. Milt. Geom. T. Land.

Pcirup Mose - * O . 0201 207

Barlose Mose ? ’ 5 O ♦ 2156 162

Orelunds Mose * * 6 O . 0089 92

Vesten Smeerup - " 0 . oiz6 140

HiortholmS Mose ♦ 9 * 0 ♦ 0174 180

Arsted Mose - 5 s 0 . 0021 21

Sonden Bukkerup * ♦ ♦ 0 . 0034 35
Sonden Nyeboe 9 9 0 ♦ 0034 35
Asten Voldtofte * 9 * 0 . 0042 43
Sonden Gummerup * 9 9 0 . 0017 17
Asten Filstrup 5 * * 0 . 0085 86
Ved Simmersholm - 5 * 0 . 0045 46

Baagoe Mose < 9 . 5 0 . 0034 35
Amters og Herreders samtlige Moser - 0 . 1173 1208

Soer i samme Amt og Herred.
Sonden Ebberup > 9 9 0 . 0025 26
Norden Hoibierg Gaarde Seeholm Soe - 0 . 0042 43
Skarholmö Soe • ' 0 . 0029 SO
Kicrrumgaard Soe • 9 * Q . 00r3 J3
Thvroe Soe ♦ • 9 0 . 0008 8
Baagoe Soe - • 0 . 0013 13
Samtlige Soers Indhold - • 0 ♦ 0130 133

Agerland og Haardbunds-Eng m. v.
I det sammenhængende Amt og Herred - 5 . L8l6 543 r9
Paa Baagoe - * 0 . 1047 1078
— Thoroe - 9 9 0 ♦ 0105 108
— Egholm - * 9 O . 0021 21
Hele Amters og Herredets Indhold 6 . 0693 62422

Ruggaards Amr, Skovbys Herred.
Skov

Mellem Sandagerog Gyldensteen * ° ♦ 0258 60
AstenF 2
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D.Qv.Mnk.
Asten Bogense - -» * o ♦ 0031
Mellem Skoubye, Skaarup, Ore og Stranden same

Herred-Skiellet - - o ♦ 0511
Ved Harritslev - - o ♦ 0014
Norden Elviggaard, Lykke og Vcevlinge - o . 0237 
Sonden og Asten Margaard og Rue til Herred-

Skiellet - - o ♦ 0203
Norden for Landevejen mellem Odense og Middelfart,

mellem Skovsgaard og Trostrup . o . 0608 
Norden Skovsgaarde - - o ♦ 0125
Mellem sondre og nordre Landevej, samt Herreds-

Skiettet - - - o . i88r
Sonden for Wissenbierg Landevej ril Herred - Skiellet o . 0426 
Amme og Herreders samtlige Skove - * o ♦ 4094

Geom T. ?and.
Z2

526
!4

244

209

625
128

J934
439

4211

Moser i samme Amt og Herred.
Ved Fogense • - - 0 . 0095 97
Ved Gyldensteen - - 0 . 0034 35
Asten Sandagec - - - 0 . 0018 18
Vesten Esterbolle - s • 0 ♦ 0113 117
Ved Margaard » - 0 ♦ 0017 17
Mellem Budsegaard, Andebolle, Skovsbye og

Kaalbierg - - - 0 . 0103 106
Vesten Assenbelle til Herreds-Skiellet - 0 . 0131 136
Ved Nordskov - - 0 . 0075 77
Ved Iuulfkov - - 9 0 . 0031 32
Ved Vedbye og Seirup - - 0 . 0118 122
Samtligt Mosers Indhold - # 0 . 0735 757

Soer i samme Amt og Herred. 
Dallund Soe 0 . 0027 27
Langen Soe - - . 0 . 0056 Z6
Samtlige Soers Indhold - - - 0 . 0083 84

Ager-
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Odense Amt, Skam-Herred.

Agerland og Haardbunds- Eng m. v.
D. Qv. Miis. Eeou, T.tand.

I det sammenhængende Amt og Herred - 4 . 2709 43926
Paa Langse ♦ • - s o . 0176 18*
—— Stegoe - - s 0 . 0034 35
— Leeholm • * • 0 . 0004 4
Hele Amters og Herredets Indhold - - 4 . 7835 49198

PaaF 3

Skov
Ved Moltkenborg • - • 0 ♦ 0266 274
2Ebelee Skov - s s ' 0 . 0185 191
Herreders Skoves Indhold • • 0 . 0451 465

Moser i samme Herred.
Asten Uggerslov til Bredstrup Motle • 0 . 0174 179
Asten Hundstrup - . - 0 0338 347
Mellem Klinte og Engcldrup - - 0 . 0316 325
Sonden Ierstrup - - - 0 . 0021 2 i
Asten Balle - - - 0 . 0078 80
Norden Moltkenborg - • 0 . 0068 69
Norden Klinte og Iersse - - O . 0122 126
Samtlige Mosers Indhold - - 0 ♦ ii 17 1147

S se.
Ved Moltkenborg - - • 0 . 0025 26

Agerland og Haardbunds -Eng m. v.
I det sammenhængende Herred - T ♦ 94O8 19958
Paa 2Ebeloe - - 5 O . O233 239
— Drceer » - O . OO42 43
— Linder - - - O . OO38 39
— Eilinde - - - 0 . 0021 21
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DVknse

O.Qv.Miis. Geom.
Paa Store Ae - * s O . 0046 47
— Affoe og Holme - - 0 . 0046 47
Hele Herredets Indhold - s 2 . 1427 22032

Lunde Herred.
Skov

Norden og Senden Gierskov - ♦ 0 . 0106 109
Krattet norden Lumbye ♦ s 0 . 0126 130
Vesten Allesse - - - O . OO2I 22
Ved Bottigersholm - X 0 . oo(4 14
Herredets samtlige Skove - X 0 . 0267 275

Moser i samme Herred.
Ved Norup til Herred-Skiellet x » 0 ; or 12 116
Ved Hiastrup og Gicrffov - - 0 . 0042 44
Ved Taastrup og Senden Giersköv i ö . 0041 42
Ved Lumbye Strand - - 0 . 0093 95
Sonden Skovsboe Gaard - - s 0 . 0035 36
Herredets samtlige Mosers Indhold - 0 . 0323 333

See.
Ved Gierskov - - 0 . 0025 r6

Agerland og Haardbunds-Eng
I det sammenhængende Herred - * i . 8916 19453
Ramsee - - - X 0 . 0029 30
Lindse - - - X 0 ♦ 0052 53
Baagse - - X 0 . 0069 7G
Lammesoese - s 0 . 0089 9r
Hasselee - • X 0 . 0029 30
Wikkelssese -- - X 0 . 0104 108
Soehoved - * s 0 . 0004 4
Hele Herredets Indhold - - i . 9907 20473
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Odense Herred.

47

Skov D. Qv. Mul. Geom. T> Land-
Ved Marienlund og Aalykkegaard - o . 0250 258
Norden Middelfart Landevej til Herred »Skiellet 0 ♦ 0865 889
Mellem Landevejen og Skeenholt B«k - 0 . 1857 1910
Sonden Skeenholt Bark - * 0 . 0396 408
A sten og Sonden Sollevad og Sonden Fangel - 0 ♦ 0208 214
Asten og Sonden Bellinge - - 0 . 0038 39
Asten Dyrup - - - 0 . 0051 52
Ved Lindvedgaard, Dalum og Hollufgaard 0 . 03 16 326
Herreders samtlige Skove - - 0 . 3981 4096

Moser i samme Herred.
Bullebroe Mose - * » 0 . 0216 223
Norden og Asten Kirkendrup - ♦ 0 . 0085 87
Ved Klusetgaard og Norden Korup * - 0 . 0143 148
Sonden Sandrnm - - » - 0 . 0042 43
Ved Voftmofe - - - 0 . 0136 i4r
Vcerningemose - s * 0 ♦ 0522 537
Norden og Sonden Bregnemose - 0 . 0247 -54
Ved Hollufgaard og Lindved - - 0 . 0068 §9
Samtlige Mosers Indhold - - - 0 ♦ 1459 -502

Soer
Odense og Pederstrup Seer - - 0 . 0153 156

Agerland og Haardbnnds - Eng m. v.
I det sammenhængende Herred - - 4 ♦ 2028 43222
Hele Herreders Indhold - * 4 . 7621 48978

Aasum Herred. -

Skov
Norden Aasum < 6 - 0 . 0057 58
Norden Tornbierg og Kierbyegaarde - 0 ♦ 0169 174

Vesten
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Vierge

Vesten Fraudge og Tving - -
D. Cti 
o .

». Drill.
0079

Geom.T Land,
81

Omkring Sandrum og Ronningssegaard, mellem Da
vinde, FerridSlev og Skiellet • - o . 0713 733

Sonden Hudvad og Ferridslev # o . 0134 139
Sonden Torpegaard og Hudvad til Skiellet - O . O2Og 214
Norden Ibierg - - - o . 0032 33
Omkring Bramstrup og Soebye- Soegaard, Sonden

for Lindved og Haubye ved Lyndelse o . 0607 625
Ved'Hollufgaard - ° o . 0038 39
Herredets samtlige Skove - - o . 2037 2096

Moser i samme Herred.
Norden neden Holluf - - - 0 . 0024 -5
Norden Lindved og Sandrumgaard - o . 0342 352
Sonden Sandrum - ♦ o . 0021 21
Hsten Sandrum og Ferridslev » - o . OO68 69
Sortelands Mose - - ♦ O . OO3O 31
Norden Bramstrup - • - o . OO34 35
Mellem Bramstrup og Soebyesoegaard - o . O2O9 215
Ved Soebyesoegaard - - O . OO59 60
Sonden Soegaard - - o . OO34 35
Sonden Fieldtofte $ - - o . O25I 259
Samtlige Mosers Indhold - - 0 ♦ IO72 1102

Soer
Soebye Sse - $ • 0 . OO34 35
Sortclands Sse • ; - O . OO34 35
Ronninge Soe - < - o . OO29 29
Samtlige Soers Indhold . - 0 . OO97 99

Agerland og Haardbunds- Eng m. v.
I det sammenhcengende Herred - » r . 4142 24830
Hele Herredets Indhold - > 2 . 7348 28127
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Bierge Herred.

Skov D.Qv.Miil. 1Teom.L.ranß.
Omkring Ulriksholm, Astergaard og Kioerupgaard

norden Landevejen - * <3 . 0457 470
Vesten Veien mellem Hundslev og Utterslev til nor

dre Landevej og Herreds-Skiel - o ♦ 0590 607
Omkring Lundsgaard, Iershauge, Nosbcek og SkovS-

boegaard Asten Veien fra Hundslev til Utterslev
til Landevejen og Herreds-Skiellel - 0 . 0928 954

Herredets samtlige Skove • °- 0 . 1975 2031

Moser i samme Herred.
Vesten Clausgaard - - 0 . 0025 26
Ved Sellebierg - . - 0 . 0021 22
Ved Rastrup - * - 0 . 0017 17
Sonden Seerupgaard - - 0 . 0119 123
Asten Birkinde ♦ • 0 . 0139 143
Vesten Hundslev -s 0 . 0017 I?
Ved Kicerupgaard og Rynkebye ♦ 0 . 0076 78
Samtlige Mosers Indhold - ♦ • 0 , 0414 426

Agerland og Haardbunds-Eng m. v.
I det sammenhrengende Herred - i . 8861 19398
Tornse - - - 0 . 0026 27
Virse og Lindse - - 0 . 0051 S®
Espse, Kalvse og svrige Holme - - 0 • 0042 43
Hele Herreders Indhold - 2 . 1369 21977

Hindsholms Land.
Skov

Ved Hveringe, Wiibye og Dalbye - 0 ♦ 0218 224
Ved Taarup - - - 0 . 0024 25
Norden Midstkov x - 0 . 0168 172

Nye Saml. IV. B. G Mellem
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D.Qv.Mi.'s. Geom. T. Land.
Mellem Dalbys og Nordskov - - o . 0076 78
Paa Romsoe - - - 0 . 0078 80
Samtlige Skove - - 0 . 0564 580

Moser
Ved Mesinge - - $ 0 . 0003 8
Ved Egensee • * t O . 0021 22
Soemoscn norden Gronlund • • 0 . 0209 215
Samtlige Moser < - 0 . 0238 245

Agerland og Haardbnnds-Eng m. v.
Paa Hindsholms Land - - i . 0615 10917
— Remsse - - 0 . 0084 86
— Langoe - - 0 . 0417 429
— Veiloe - * - 0 . 0021 22
— Baagoe < -- ♦ 0 ♦ 0052 53
— Eenoe - - - 0 ♦ 0034 35
Hele Hindsholms Lands Indhold • 1 . 2025 12367

nyborg Amt, winding Herred.
Skov

Omkring Risinge og Rorbcekgaard norden Ullerslev
og Skroveshauge - - - 0 . 0725 74 6

Raskenbierg Skov indtil Svanemosen - 0 ♦ 0633 652
Ved Lygten , - • 0 . 0054 55
Norden Paarup Bcrk - - 0 . 0051 52
Norden Juulskov » < t 0 . 0181 18 6
Mellem Herrested, Castel og Kiellemelle - 0 . 0193 199
Mellem Haarendrup, Hellerup, Ellested og Bcekken

langs med sonder og norre Herred-Sktel omkring
Lundgaard, Hellerup og Ravnholt - 0 . 1428 1469

Mellem Ellested, Hrbeklund til Herred-Skiellet 0 . 0150 ISS
Mellem Ellegaard og Kagbelleby - 0 . 004 c 42
Mellem Holkenhavn og Dyrehauge-Huus - 0 . 0021 22

Sonden
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D. Qv Miil. Gcom. T-Land-
Sonden Holkenhavn langs Stranden til Herred-Skiel o . 0950 977
Herredets Skoves Indhold - 5 o . 4427 4555

Moser i samme Herred.
Ved Riisinge og Lysemose - - 0 . 0030 3t
Norden og Sonden Ullerslev * 5 0 . 0155 159
Iuulbye Mose - - - - 0 . 0113 US
SvanedamS Mose 5 • 6 0 . 0076 77
Ved Iuulskov - - - 0 . 0034 35
Ved Kiellemolle - - 0 . 0017 17
Norden Herrested - - * 0 . 0034 35
Ved Raunholt < * * 0 . 0132 135

Ved Eskildstrup - - - 0 . 0034 35
Omkring Lundgaard - - - 0 . 0034 35
Ved Pcderstrup - - * O . OO2I 2l
Sonden Holkenhavn - - O . OO29 3O
Samtlige Mosers Indhold - - - O . O709 726

Soer
Flodstrupsse - • - O . 0012 12
Iuulbyesoe - - O . OO38 39
Lykkesholmsser • - - O ♦ OO25 26
Samtlige Soers Indhold * - O . OO75 77

Agerland og Haardbnnds- Eng m. v.
I det sammenhomgende Herred - 4. 359r 44833
Sprogoe - - - - 0 . 0026 27
Vresen og Langeland * - 0 . 0025 26
Hele Herreders Indhold • ♦ 4 ♦ 88A3 50244

Gudme Herred.
Skov

Asten Oxendrup ved Stranden - - 0 . 0137 140
G 2 Vesten
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Vesten Odense og Svendborg Landevei < 
Omkring Krumstrnp og Lammehauge mellem Odense

D. Qv.Miil. 
0 . 0619

Geom T. Land.
63 7

og Nyeborg Landevei * - -
Mellem Landevejen fra Nyborg til Svendborg og fra

0 . 0683 7° 3

Nyeborg til Faaborg mellem Herred - Skiellene 
Osten Veien mellem Svendborg og Nyeborg samt

O . 3719 3825

Hesselager Bcek og Stranden 
Skoven sonden Hesselager Bark og Osten Nyborg

0 . 0681 700

Landevei - s 9 O . 0661 680
Samtlige Skove i Herredet • - O . 6500 6635

Moser i samme Herred.
Omkring Lammehauge - - 9 O . OO 55 56
Omkring Voldstrup - 9 O ♦ 0039 40
Vesten Rystinge - s 9 0 ♦ 0051 52
Osten Holme - ♦ - 9 0 . 0034 35
Osten Ryegaard - - • 0 ♦ 0046 47
Vesten Fjellerup - - - 0 . 0075 77
Kildemosen til Herred-Skiellet - 9 0 . 0042 43
Sonden Lakkedrup - • 9 0 . 0256 264
Ved Brudager - - ■ - 0 . 0059 60
Ved Gudme Soe - S 9 0 . 0012 12
Samtlige Mosers Indhold s 9 0 . 0669 686

Soer
Ved Ringe - - - 0 . 0012 12
Norden Fjellerup - • x s 0 . 0012 I 2
Ssc ved Gudme og Glorup • - 0 . 0028 29
Samtlige Soers Indhold - 0 . OO52 53

Agerland og Haardbunds-Eng m. v.
Udi Herredet * s • 3 • 7744 38820
Hele Herreders Indhold - 9 4 > 4965 46244

Salling
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Salling Herred.
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Omkring

M. Geog. og geom. Beregning over Fyen rc.

. 0051

D. Qv. Miil. @eom. T. Land.

Avernakkese Skov ♦
Lyse Skov - 
Herredets Skoves Indhold

Moser i samme Herred. 
Mose Norden Veilegaard 
Sonden Veilegaard • 
Aften Brobye -
Omkring Alstedgaard og Brobye til Landevejene 
Norden Landevejen mellem Atterup og Broebye 
Mellem Hcrsinge og Sseboe - ♦

Skov
Omkring Brobyegaard, Alsted og Veilegaard, mel

lem Salling, Broebye og Allested Landevej samt 
Herred-Skiellet - - -

Vesten Veien imellem Vittinge, Brobye, Vester 
Hcrsinge og Skiellet - *

Mellem Brobyegaard, Vester Hcrsinge, Salling og 
Espe til en Linie igienncm Haastrup dragen i Aster 
og Vester - - -

Ved Damsboe til Linien giennem Haastrup - 
Mellem Landevejen fra Faaborg kil Boyden og fra 

Faaborg til Odense igiennem Ravnchuus - 
Omkring Nordskov, Skovsgaard og Fiellebroe osten 

Veien mellem Hecden og Espe tik Herred- Skiellet 
Sonden Beydcns Landevej - -
Mellem Landevejen til Odense igiennem RavnehuuS 

og Veien igiennem Snarup og Brahetrolleborg 
Mellem Faaborg og Svendborg Landevei, samt Lan

devejen fra Faaborg igiennem Brahetrolleborg og 
Snarup * - -

Sonden Landevejen mellem Faaborg og Svendborg
-
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Omkring

D. Qv. Miil. Gcom T. Land.
Omkring Sandholtgaard Sonden Landevejen o . 0522 539
Omkring Fiellebroe - - 0 . 0050 51
Omkring Arrejkovsse - - - 0 . 0063 64
Norden Braherrollcborg • - 0 . 0289 298
Ved Vrcndegaard See - - - 0 . 0126 130
Omkring Soefelde og Sonden Hunstrup - 0 . 0259 267
Lyoe Mose - - - 0 . 0030 31
Samtlige Mosers Indhold - • - 0 . 2408 2480

Soer
Arrefkov Soe - - - 0 ♦ 0601 618
Soeboe Soe • s • 0 . 0046 47
Trolleborg Soe - - - - 0 . 0116 119
Brendegaard Soe - - - 0 . 0182 188
Ar Soe - * # 0 . 0025 2 6
Ved Faaborg * - - 0 . 0081 83
Samtlige Soers Indhold - - 0 . 1051 1080

Agerland og Haardbunds-Eng m. v.
I del sammenhcengende Herred - t 7 . 1547 73582
Paa Avernakkeoe - - - 0 . 0877 902
— Bisrnoe - - - 0 . 0261 263
— Lyoe - 5 * 0 . 0965 994
— Svelmoe - - « 0 . 0063 65
— Fleskeholm og Vieoe - - 0 ♦ 0046 47
— Iilumee - - - 0 . 0162 167
Horsehoved - - - - 0 . 0012 12
Hele Herreders Indhold - - 8 . 6246 88713

Sunds Herred.
Skov

Norden, Asten og Vesten Qverndrup - * 0 . 0857 88i
Mellem Egeskov Molle, Boebierg og Landkilde mod

Herred-Skiellet - - • 0 . 1342 1381
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D. Qv. Miil. Geom. T. Land. 
Omkring Haldagergaard Asten Landeveien tit Veien

mellem Roskcbolle, Tveed og Aabye - o ♦ 1259 1295
Omtving Hvidkilde, Skiollemose og Nielstrup, mellem

Landevejen fra Svendborg til Faaborg, og fra
Svendborg til Kirkebye - s 0 . IOOO 1028

Omkring Lindskov Sonden Landevejen mellem Svend
§63borg og Faaborg - -

Sonden og Aften Veien igiennem Roffebolle, Tveed
0 . 0547

1

og Aabye samt Svendborg -
Tilsammen - 5

♦ 0 . 1726
0 . 6731

1775
6923

Skov paa Taasinge
Aften Veien fra Vindebys til Lundbye s », 0 . 045» 470
Ved Knndsbelle og Brcgninge - 9 0 . 0060 61
Ved Skindbelle - * 9 0 ♦ 0219 225
Ved Skovbolle og Varve « ♦ 0 . 0054 55
Omkring Vcemmences - 9 0 . 0306

Skov
Paa Thoree - ♦ 9 0 . 0350 359
— Dreiee - • 0 . 0034 35
Herredets samtlige Skove - 5 0 . 8210 8443

Moser i samme Herred.
Aften og. Norden O-verndrup - ß 0 • 0133 138
Sonden Egelov Meße - s Ö . 0136 141
Veften Loytved - - ♦ ö . 0391 402
Aften Landkilde - - ♦ 0 . ÖIO2 104
Ved Brebierg og Norden Jeboek 0 . 0153 158
Vesten Egeborg - - 0 . 0233 641
Ved Hvidkilde Soe og Holmdrup s 0 . 0072 73
Ved Kogtved og Dongaard ♦ • 0 . 0063 64 

Norden
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O. Qv.Miil. Geom.T ka.
Norden Rosk'cbelle ♦ $ • O . 0021 22
Taasinge Mose - - - o . 0078 80
Thorse Mose • ♦ - o ♦ 0006 6
Samtlige Mosers Indhold - ♦ o . 1388 1429

Soer.
Skierninge Sse - - - 0 . 005r 51
Nielstrup Sse - - - 0 . 0025 25
Hvidkilde Sse - - 0 ♦ 0070 70
S«rup Sse • - - 0 . 0026 26
Taasinge Sse - - ♦ 0 . 0093 93
Samtlige Soers Indhold • - 0 . 0265 272

Agerland og Haardbunds - Eng m. v.
I del sammenhcrngende Herred ♦ - 2 . 8723 29539
Paa Taasinge ♦ • » x . 0743 11049
Thorse - 6 * 0 . 0987 1015

Strynoe $ » $ 0 . 0856 881
Strynoekalv * s 0 . 0080 82

Skaaroe ♦ • s 0 . 0325 334
Birkholm - * 0 . 0146 15t
Store og lille Egholm - - 0 . 0124 128

Dreioe - - M 5 0 . 0684 704

Hiortse - • * 0 . 0164 169
Hielmshoved, Mellemholm og Odden - 0 . 0050 51
Grcrsholm, Rotten og Peholm ♦ • 0 . 0020 21
Breiholm og Greensholm * - 0 . 0052 52
Vogterholm - * O . 0012 12

Hele Herredets Indhold - * 5 ♦ 2829 54333

Speci-
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Speciel Beregning
over

Langeland.

N-rre Herred.
Skov

D. 1©com. T. Lagid.
Omkring Nyegaard og Steensgaard Norden Stoense O . 1150 1184
Mellem Lcybolle, Emerbelle og Stoense - 0 . 0188 194
Mellem Emerbelle og Lesbolle saml cn ret Linie ißieiv

nem Tullebolle og Rcevbicrghoie - - 0 . 1131 1164
Fra Tullebelle ril Herred-Skiellet - 0 . 0262 270

Herredets Skoves Indhold - - 0 . 2731 2812

Moser i samme Herred.
Ved Steensgaard og Bostrup *•  • 0 . 0048 49
Mellem Emerbolle og Tullebolle » 0 ♦ 0054 55
Hsten Slottet - - - 0 ♦ 0169 174
Sonden Kirken - - - 0 . 0137 14 L

Ved Lykkebye • - ' 0 ♦ 0156 16 2

Vcd Pndsclykke - - - 0 . 0042 43
Samtlige Mosers Indhold - - 0 . 0606 624

Soer.
Slotssoe og Steengadesoe < - 0 . 0112 il 6

Agerland og Haardbunds - Eng m. v.
I det sammenhængende Herred * - i . 9 f 08 19652
Sise og Skovoe - « - 0 . 0200 205
Hele Herredets Indhold - - 2 ♦ 2757 23409

Sander Herred-
Skov

Vesten Hennings og Blankohauge - - o ♦ 0106
Mellem Hennings Herred - Skiellet , Humble og

Helönceö - - - o ♦ 0616

Nye Saml. IV. B. H

110
t

63 4
Son-
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D.Qv.M'il. ©coin T. L.uid,
Senden Humble og HelsncrS * • 0 . 0281 289
Herredets Skoves Indhold - r O . IOO3 ‘ 1033

Moser i samme Herred.
Mellem Hennings, Humble, HelsneeS s 0 . Olyr 197
Sonden Humble - - - 0 ♦ 0112 116
Samtlige Mosers Indhold - ♦ 0 . 0303 3l3

Soer
Ved Hesselberg og Flakkebierg i 0 . 0138 142

Agerland og Haardbunds-Eug tu. v.
I det sammenhængende Herred - • 2 . 3540 24203
Bogoe - - 5 0 . 0052 53
Langoe, Lindse og Holme - - 0 . 0031 3 2
Eegholm og Hammersse - - 0 . 0012 12
Storeholm og Lilleoe - - - 0 . 0012 12
Bogse og Holme - - - 0 4 0025 26
Hele Herreders Indhold * - 2 . 5116 25832

Speciel Beregning
over

DL r o e.

Gravensteens Amt. 

Agerland og HaardbnndS'Eng m. v.
Holmene - - * /

i . 0038 10324
o . 0136 140

SjSebyegaards Amt.

o . 0212 219
Soer.

En See ♦
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Agerland og Haardbnnds-Eng
D. Qv. Mill. Seom T.Land.

fam Bye-Plan m. v. - - O . 4066 4182
Hele ALroe Lands Indhold - - I . 4452 24865

Summarisk Beregning
over —

Fyen.
Hindsgaulo Anir. Wends Herred.

Gcog. Qv. Mi'it. Toirdcrkand.
Skovenes'Indhold - - O . 5181 5201
Mosernes - s - o . 1186 1190
Soernes - - - - o . 0038 38
Agerlandes og Haardbunds-Landes x 5 . 3204 53373
Amtets hele Indhold - • 5 . 9609 59802

Affens Amt. Baag Herred.
Skovenes Indhold , • s o . 5538 5555
Mosernes • *, s o . 1203 1208
Soernes - . - • o . 0133 134
Agerlandes og Haardbunds» Landes s 5 ♦ 5350 55526
Amtets hele Indhold c * 6 . 222Z 62422

Ruggaardo Amt. Skovbve Herred.
Skovenes Indhold - • o . 4196 4211
Mosernes - - X 0 . O754 757
Seernes Indhold - - - 0 . 0085 85
Agerlandes og Haardbunds - Landes s x 4 * 4OO6 44146
Amters hele Indhold - - 5 4 - 9O4I 49*98

(Dfrenfe Amc. <Skam Herred.
Skovenes Indhold - - o . O462 464
Mosernes * - - o ♦ II45 1147
Soernes * . - - o . OO26 26

H 2 Ager-
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Odense herred.

Gevg. Qv. Miis. Tender Land
Agerlands og Haardbunds-Lands - 2 . 0334 20395
Herredets hele Indhold - - - 2 . 1967 22032

Lunde Herred.
Skovenes Indhold * - 6 O . 0274 275
Mosernes - - - 0 . 0330 333
Soernes - - - 0 . 0026 26
Agerlands og Haardbunds-Lands - i . 9778 -9839
Herredets hele Indhold ♦ - - 2 . 0408 20473

Skovenes Indhold - - - 0 . 4081 4096
Mosernes - - » 0 . 1497 1502
Soernes - - < - 0 . 0158 158
Agerlands og Haardbunds - Lands - - 4 . 3087 43220
Herredets hele Indhold - - - 4 . 8823 48978

Aasum Herred.
Skovenes Indhold - - • 0 . 2088 2096
Mosernes - - s s 0 . 1100 1102
Soernes -s 0 . 0099 99
Agerlands og Haardbunds-Lands $ 2 . 4750 24830
Herreders hele Indhold • - 2 . 8037 28127

Bierge Herred og Hindsholm.
Skovenes Indhold - s 0 . 2603 2611
Mosernes - - «• 0 . 0663 671
Soernes • - - ♦ — — —
Agerlands og Haardbunds-Lands - ♦ 3 . 0965 31063
Bierge Herreds og Hindsholms hele Indhold - 3 * 42Z6 34345

Odense Amc.
Samtlige Skove 9 • 0 . 9508 9542
— Moser 9 s 0 . 4740 4755

Samt-



M. Geog. og geom. Beregning oi>er Fyen rc. 6l

Geog. Qv Miil. Tender Land.
Samtlige Seer - s - o . 0309 309
— Agerland og Haardbunds - Land - 13 ♦ 89z4 139347
Hele Amtet - -= 5 15 . 3471 153955

Nyborg Amr. winding Herred.
Skovenes Indhold - s * 0 . 4544 4556
Mosernes - - t 0 . 0723 726

Seernes - - • - 0 ♦ 0077 77
Agerlands og Haardbunds-Lands - - 4 . 4742 44885
Herreders hele Indhold - s 5 ♦ 0086 50244

Gudme Herred.
Skovenes Jndbold * ♦ s 0 ♦ 6665 6685
Mosernes - • s 0 ♦ 0684 686
Seernes < - s f 0 . 0053 53
Agerlands og Haardbunds-Lands - 3 . 8694 38820
Herreders hele Indhold - ♦ 4 . 6097 46244

Salling Herred.
Skovenes Indhold - - - 0 . 9077 9116
Mosernes - - - - 0 . 2469 2479
Soernes - s s 0 . 1078 1080
Agerlands og Haardbunds - Lands ♦ 7 . 5796 76038
Herreders hele Indhold - ' 8 ♦ 8420 887z3

Sunds Herred.
Skovenes Indhold - s t 0 . 8417 8444
Mosernes • s * 0 . 1423 1429
Soernes • s - 0 ♦ 0269 271
Agerlands og Haardbunds-Lands - 4 . 4049 44188
Herreders hele Indhold - - 5 . 4J58 54333

H 3 Nyborg
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Nyborg

Samtlige Skove - •
— Moser * -
— Soer - -
— Agerlands og Haardbunds-Lands 
Hele Amtets Indhold -

Anns
Ecog.Qv.Mlls. Tender Lan^

- 2 . 8703 28801
s 0 . 5299 5320

- 0 . !477 1481
» 20 . 328r 203931

« 23 . 8761 239534

Fyen og Taasinge 
med underliggende smag Her.

Samtlige Skoves Indhold - - 5 ♦ 3126 53310
— Mosers - • - i . 3182 13230

— Soers - - - 0 . 2042 2047
— Agerlands og Haardbunds - Lands t 49 • 4755 496323

Fyens med Taasinge og underliggende smaa Aers
564911Indhold # - - 56 . 3IO5

Langeland. NjSrre Herred.
Skovenes Indhold • - 0 . 2301 2812'

Mosernes - - - * 0 ♦ 0622 624

Soernes * - 5 0 . 0113 n6

Agerlands og Haardbunds-Lands - i . 9794 19858
Herredets hele Indhold - - * 2 . 3330 23410

Sander Herred.
Skovenes Indhold * » » 0 . 1028 1033
Mosernes - * f 0 . 0311 313
Soernes # - * 0 ♦ 014 1 543
Agerlandes og Haardbunds-Landes - 2 . 4269 24343
Herredets hele Indhold -- - - 2 . 5748 25832

Langelands eller Tranekier Amcs
Samtlige Skove « $ ♦ ' o . 3829 3845
— Moser - - - o . 0933 937

Samt-
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@eog. Qv.Mu'l. Tonder kand.
Samtlige Soer - • - 0 . 0254 259
Agerlands og Haardbunds-Lands - - 4 ♦ 4063 44201
Langclands eller Tranekrer Anus hele Indhold - 4 . 9078 49242

2L.r^e.
Samtlige Soers Indhold - 0 . 0217 219
Agerlandes og Haardbunds-Landes - - i . 4599 14646
Hele Sens Indhold - - - i . 4816 14865

SaatedeS indeholder da Fyen med Taasinge, underliggende smaa Ser, 
samt Langeland og TEroe tilsammen af Skov- Strikning 5. 6955 geographiae 
O.vadrat- Miil etter 5. 7155 geometrrffe Tender Land, hver beregnet til 14000 
O.vadrat- Alen; af Mose-Overflade »,4n5 geographiae O.vadrat-Miit eller 
14167 geom. Tender-Land; af Soe-Plan 0,2513 geogr. O.vadrat - Miil 
eller 2525 geom. Tender Land. Af Agerland og Haardbunds-Land indbe
fattende Haardbunds- Engene, Veiene, Bye-Planerne, Aaer, Vcekke, fmaa 
ubetydelige Vand Stader og Vand-Huller tilsammen 55,3416 geogr. Qva- 
drat-Miil eller ,555170 Tender Land; og hele Areal-Indholden afFyen, 
Taasinge og underliggende fmaa Ser, samt Langeland og TEree udgior til
sammen 62,6999 geographlske O.vadrat-Miil eller 629018 geom. Tender 
Land.

Da Smaa-SerneS Areal-Indhold ei overalt er under hvert Arnk be
nævnt i den speciele Beregning, vil jeg tilfoie deres Indhold i geometriae Ten
der Land, under Hindsgauls Amt i Fycn indeholder Brmwsoe 373 Tdr. Land, 
Fcrnoe 718 Tdr., Sviinse 150 Tdr., Fcrnsckalv 9 Tdr. Land. Under Assens 
Amt indeholder Baaaee 1125 Tdr. Land, Thorse 116 Tdr., Egholm 22 
Tdr. Land. Under Ruggaards Amt indeholder Langse 181 Tdr. Land, Lee- 
holm og Stegse 39 Tdr. Under Odense Amt indeholder TEbelse 431 Tdr. 
Dreier og Lindoe 82 Tdr., evrige Holme 1i6 Tdr. Land, Ramsoe og Lindse 
83 Tdr., Baagse og Lammtsse 162 Tdr., og svrige Holme 141 Tdr., 
Romsse 167 Tdr. Land, Langoe 429 Tdr, Baagse paa Hindsholm 53 Tdr., 

Veiloe
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Vcilse22 Tdr., Eense 3.5 Tdr. Land. Under Nycborg Amt indeholder Aver- 
nakkeee 974 Tdr. Land, Bisrnøe 263 Tdr., Lyese 1072 Tdr., Iilumse 
167 Tdr., og øvrige Holme 125 Tdr. Land. Taasinge 12349 Tdr. Land. 
Thorse 138 1 Tdr., Si ry n se 881 Tdr. Land, Dreise 738 Tdr., Skaarse 
334 Tdr., Birkholm J51 Tdr., store og lille Egholm 128 Tdr., Hiorkse 
169 Tdr. Land, øvrige Holme 219 Tdr. Under Langeland indeholder Sioe 
og Skovoe 206 Tdr. Land, Bogse 53 Tdr., og ovrige Holme 82 Tdr. Land.

Ved foranforro Beregninger over Fyen, Langeland og Alroe maaebe- 
merkes, at de under Navn af Agerland og HaardbundS- Eng eller Haard- 
bunds-Land anførte Areal-Indhold indbefatte tillige Vei Planer, Grsvter, 
Aacr, Bcekke, Marker Skiel, Bye- og Bygnings-Planer, famt fmaa Vand« 
Stader og Vand-Huller, fom formedelst deres Ukicndelighed iden geogra- 
phifke Maalestok ci er kunder bleven sårskilt fraregnet. For da at bestemme 
hvor meget Agerland og HaardbundS-Eng, der enten allerede er dyrket, eller 
kan bringes under Ploven udi ethvert Amt og Herred af Fyen og Langeland, 
saavclfom i hele Fyen og Langeland, maae man fra de forhen beregnede Areal- 
Indhold af Agerland og HaardbundS-Eng i hvert Amt og Herred afdrage 
det, fom Lande- og Konge -Veie fa nit Bye- og Mark-Veie, Grsrter, Aaer, 
Bcekke, Marke - Skicel, Bye- og Bygnings-Planer, famt fmaa Vand- 
Stader og Vand-Huller kan efter rimelig Beregning indbegribe, da det ei er 
mueligt, at derover efter de geographiffe Carter giere en sikker og nsiagtig Be
regning, eftersom de tildeels ei ere faa speciel opmaalte, som til den Hensigt 
udsordredcs tildeels ere ved Opmaalingen udeladte formedelst deres ubetydelige 
Størrelse i den geographifke Maalestok. As adskillige speciele ekonomijde 

Carter har jeg med en Slags Rimelighed kunder stulte, at man i det Hele kan 
beregne Lande- og Konge-Veie, samt Bye-Veie til en Procent af det Hele, 
fornødne Mark-Veie til Procent. Grsvter, Aaer, Bcekke og Marke- 
Skiel, Alt, som om alle Gaarders Jorder vare virkeligen udskiftede as Fcel- 
ledffab, til Procent af det Hele. Bye- og Bygnings-Planer til ijPro- 
cent. Smaa Vand-Stader og Vand-Huller, fom hverken kan henregnes 
til Ager eller Eng, kan beregnes i Durkfnit til en Procent af det Hele. Fst- 
geligen kan Lande- og Konge- samt Bye, og Mark-Veie, Grsvter, Aaer, 

Bcekke,
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Bcekke, Render, Marke. Skiel > Bye- og Bygnings. Planer, samt smaa 
Vand Stader og Vand-Huller tilsammen beregnes at udgiore 5 Procent af 
det Hele, hvilket temmelig noie vil passe sig i Durksnit i det Store for hele 
Amter og Herreder, ffiont det ei allesicds ved enkelte Byer vil besindcs over- 

eenstemmende.

Da hele Fyen indeholder af Ager-sg Haardbunds - Land, hvorunder 
Vcie, Grsvter, Aaer, Bcrkke, Marke-Skiel, Bye-og Bygnings-Planer, 
smaa Vand-Stader og Vand-Huller ere indbegrebne, saaledes som i fore- 
gaaende er beregnet, 496323 Tender Land, men derfra maae afregnes § Pro- 
cent for Veie, Grovtcr, Aaer, Bakke, Marke-Skiel, Bye- og Bygnings- 
Planer, smaa Vand-Srader og Vand-Huller, som udgier 24816 S Dr. Land, 
faa bliver al den Jord, som i Fyen enten allerede er bragt under Ploven, eller 
efter JordfcelledffabetS. Ophcevelse kag dyrkes soni Agerland 471511 Tdr. 
Land, hver beregnet til 14000 Qvadrat-Atcn. Paa ligedan Maade kan 
man beregne hvor meget Ploi-Land der indeholdes i hvert Anrt og Herred udi 
Fyen, da efter formceldke Procents Afkortning besindes, at udi Hindsgauls 
Amt Wends Herred indeholdes 50705 Tonder Ploie Land, som enten 
allerede er bragt under Ploven eller efter IordfcrlledffabetS Ophævelse kan 
dyrkes som Agerland. Udi Assens Amt Baag Herred 52750 Tdr. Land. 
Udi RuggaardS Amt Skovbys Herred 41939 Tdr. Land. Udi Odense Amt 
indeholder Skam Herred aft Ploi-Land, som enten allerede er bragt under 
Ploven, eller efter JordfalledffabttS Ophcevelse kan dyrkes som Agerland 
19376 Tondec Land. Lunde Herred r8848 Tonder Land. Odense Herred 
41059 Tdr. ^Land. Aa sum Herred 23589 Tonder Land. Bierge Herred 
18544 Tdr. Land. Hindsholms Land 10965 Tender Land; folgeligen indeholder 
Hele Odense Ams af Ploie - Land, som enten allerede er dyrket etter efter Ioed- 
fcrlledlUabets Ophoevelse kan dyrkes som Agerland 132331 Tonder Land. UM 
Nyborg Amt indeholder Winding Herred afPloie-Land 42641 Tdr. Land Gud- 
me Herred 36879 Tdri Land. Salling Herred 72237 Tdr. Land.Snnds Her
red 41979 Tdr. Land, folgeligen udgier alt Pleie-Landet paa hele Nyborg Anu 
193736 Tdr. Land.. Altsan har Fyens Land t Alt 471511 Tonder Ploie-Land. 
Efter lige BecegningS-Maade vil man sinde, at Langeland indeholder-ndi Noere

XTye Saml. IV.B.
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Herred 18866 Tender Ploie.Land, udi Sonder Herred 2gi26Tdr., ogfolgeligen 
hele Langeland 41992 Tonden Land af Jorder, som enken allerede bruges som 
Ploie-Land, eller efter IordfKlledffabetSOphcevelse fan dyrkes som Agerland. 
^Eroe indeholder efter lige Beregnings - Maade af Ploie- Land 13914 Tonder 

L<md, og saaledeS indeholder da hele Fyens Land med Langeland og samtlige 
underliggende Aer tilligemed 'ALroc i alt 5274:7 Tonder Land, som uden 
Rydnings eller betydelig Vand-Aflednings Omkostninger kan bruges,til Ager
dyrkning.

Ved Hielp af disse Beregninger kan man og udfinde hvor mange Ten
der Plot-Land, eller Agerland og Haardbunds- Eng, som kan pleieg og dyr
kes, der i Durksnit kan beregnes paa hver Tende Hartkorn i hvert Amt saa- 
velsom overhovedet for hele Fyens Land og Langeland. Naar da det summa
riske af Hartkornet, som paa hvert Amt ved Landmaalings-Matrikulen 1690 
er bestemt, lceggeS til Grund for Beregningerne fluttcS, at der overhovedet 
paa hver Tsnde Hartkorn i HindSgaulS Amt kan regnes 9/0 Tsnder Ploie- 
Land, som enten allerede er bragt under Ploven eller uden Rydnings og bety
delig Vand-Aflednings Omkostninger kan, efter at Iordfcelledssabet er ophcrvek, 
bringes under Dyrkning. I Assens Amt 9^ Tonder Plsie- Land paa hver 
Tonde Hartkorn« I Rnggaards Amt 8y Tdr. I Odense Amt 9| Tdr. I 
Nyborg Amt 8j Tonder Ploie Land paa hver Tonde Hartkorn, og saaledes 
for hele Fyens Land (Langeland og 2Eroe ei indbegreben) paa en faare liden 
Brok noer 9 Tonder Ploie-Land paa hver Tonde Hartkorn. Ligeledes kan for 
Langeland eller Tranekier Amt overhovedet regnes 9| Tonder Plsie - Land paa 
hver Tsnde Hartkorn; alt i Overeenstemmelfe med Fyens og Langelands For
fatning i de Aar, samme ved geographiflk Opmaaling bleve affattede, uden at 
kunne tage i Betragtning de Jorder, som siden den Tid ere opryddede eller ved 
Vands-Afledning giorre duelige til Agerbrug.

Derncrst vil jeg beregne, hvor mange Tonder Ploie-Land der overho
vedet kan regnes at svare til hver geographisk Qvadrar-Miil i hvert Amt og 
Herred, saavelsom i Durksnit for hele Fyen og Langeland. Udi HindSgaulS 
Amt WendS Herred kan ester Beregning i Durksnit regnes 8506 Tdr. Ploie- 

Land 
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Land paa hver geographifk Qvadrat-Miil. Udi Affens Amt Baag Herrev 
8477 Tdr. Plsie-Land. Udi Ruggaards Amt Skovbye Herred 8551 Tdr. 
Plsie-Land. Udi Odense Amt Skam Herred 8820 Tonder Plsie« Land. 
Udi Lunde Herred 9235 Tsnder Plsie - Land. Udi Odense Herred 8409 Ten
der Plsie-Land, udi Aasum Herred 84lZ Tdr. Udi Bierge Herred tillige
med Hindsholm 8619 Tdr. Plsie-Land, folgeligen kan der overhovedet paa 
hver geographifk Qvadrat-Miil i Odense Amt regnes 8625 Tsnder Plsie- 
Land. Udi Nyborg Amr'Minding Herred kan regnes 8513 Tdr. Plsie - Land 
paa hver geographifk Qvadrat-Miil. Udi Gudme -Herred 8ooo Tsnder 
Plsie-Land. Udi Salling Herred 8169 Tsnder Plsie-Land. Udi Sund- 
Herred 7751 Tonder Plsie - Land, folgeligen kan der overhovedet paa hver 
gcographisk Qvadrat-Miil i Nyborg Amt regnes 8114 Tsnder Plsie-Land, 
som enten allerede er dyrket eller efter IordfcelledfkabetS Ophcrvelse kan uden 
Rydning eller bekostelig Vand - Afledning bringes under Dyrkning. Derefter 
beregnes for hele Fycn, indbefattende forbemccldte § Amte, 8373 Tdr. Plsie- 
Land paa hver geographifk Qvadral- Miil i Durksnit. Ligeledes udfiudes ved 
Beregning, at paa Langeland udi Nerre Herred cr 8086 Tdr. Plsie-Land 
overhovedet til hver geographifk Qvadrat-Miil, udi Sonder Herred 898 r 
Tdr. Plsie-Land paa hver geographifk Qvadrat-Miil, og folgeligen i Durk
snit for hele Langeland eller Tranekier Amt 8AZ6 Tdr. Plsie-Land paa hver 
geographifk Qvadrat-Miil. Paa Abroe er der i Durksnit 9391 Tdr. Plsie- 
Land paa hver geographifk Qvadrat-Miil.

Da man har i foregaaende beregnet, hvor megen Jord der i hverk Amt 
udi Fyen og Langeland enten allerede er dyrket eller efter IordfcelledflkabetS Op
hævelse kan uden Rydnings eller Vand-Aflednings Omkostninger bringes under 
Ploven, desuden har beregner hvert AmtS Indhold af dyrkede og udyrkede 
Jorder, Skove, Moser, See-Planer m. v. indbegreben, saa kan man og 
bestemme Forholden mellem Srerrelsen af den i ethvert Amt til Agerdyrkning 
brugbar Jord, og den som ei uden store Bekostninger kan dyrkes som Ager
land. Ved Beregning flutkes, at Stsrrelsen as den brugbar og dyrkede Jord 
i FyenS Land forholder sig ril Stsrrelsen af den udyrkede Jord og Vandflade i 
Durksnit som 471511 til 93400 eller ncesten som 5— til 1. Udi Langeland er

I 2 den
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de» Forhold som 41992 til 7250 eller n ersten font 5j| ti( 1. ' Paa samme 
Maade (hittes ved Beregning at Forholden mellem den dyrkede og udyrkede 
Jord bliver for Hindsgauls Amt (om 5J til 1. For Assens Amt som 5J 
ril i. For Ruggaards Amt som 51 til 1. For Odense Amt nesten som 6i 
til i. For Nyborg Amt som 4| til r. Samt for Tranekier Amt eller Lan, 
geland, ligesom forhen mcrldt, som til r. For TErse bliver Forholden 
ucrstey font 14J til i.

Ligeledes kan man og ved Hielp af foranførte efter rimelig Beregning 
udfinde Fye'nS og Langelands aarlig middel Korn-Afgrode. Hvortil forud- 
scetteS, at allene den halve Deel af Ploie« Lander bruges om Aaret, og ar 
middel Korn-Afgrøden anscetres til 5 Fold af Udscrden om Aaret, det frugt
bare med ufrugrbare Aar i Durksnit beregnet, da man i Overeenstemmelse med 
adffilliges Bemerkninger under vores Himmel-Egn kan giøre Regning paa, 
at af 10 A ar i Durksnit er et Aar at an fee som ufrugtbar, Zde fom knappe 
Aar, og de 6 gode og frugtbare Aar, dog at forftaae, ttaar man betragter en 
Ligning over en heel Land - Strcrkning og et regner efter enkelte Steder, da 
lokale og andre tilfældige mislige Omstcendigheder kan veer c Aarfag til Ufrugt
barhed, uden at det kan anfecö, at vatre allene bevirket af Luftens og Vejr
ligets Beskaffenhed. Da Fyens Land (Langeland og TEroe ei indbegrebne) 
indeholder 471511 Tonder Ploio- Land, font enten allerede er dyrket eller efter 
Fcrllcdffabcts Ophævelse kan uden Rydnings og Vand-Affednings Omkost
ninger bringes under Dyrkning, deraf kun det halve ansees at blive dyrket om 
Aaret, faa. er Fyens Lands aarlige Korn-Afgrode at beregne af235755 Sbr. 
Land, hver til 14000 Qvadrat-Alen, naar samme beregnes fom forhen mceldt, 
at i Durksnit give 5 Fold efter Udscrden, eller 5 gange faa mange Tonder 
Korn, fom der udfaaeS, og Scedekomet fraregnes, ffuttes at den aarlige 
Korn-Afgrode deraf bliver 943020 Tonder Korn, da deraf j- fan regneß at 
vatre Brod- og Fodekorn, Hvede, Rug, Byg og Erter, øvrige tredie Deel 
Havre, faa kan F'y'enS Land beregnes, at indbringe aarlige« til Korn - Fode 
for Indvaanerne 628680 Tdr. Korn. Og da Langeland er beregnet til 41992 
Tdr. Ploie - Land, stuttes paa lige Maade, at famme kan beregnes aarlige« 
at indbringe til Korn Fode for Indvaanerne 55990 Tønder Korn. Ligeledes 

bereg-
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beregnes QSrøe at indbringe aarl.igen 18552 Tdr. Korn til Fode for Indvaa- 
nerne. Deraf kan videre siuttes ved Beregning, at da man i Almindelighed 
regner 2I Tonde Brod - Korn om Aaret for hver fuldvoxcn Land Arbeidcr, 
kan Fyenö Land brodfode 25/472 Menncffcr, og Langeland 22596 Menne- 
ffer, samt ^Eroe 7420 Mennesker. Paa lige Maade udfindeö ved Bereg
ning fa avel den aarlige Korn-Afgrode for Indvaanerne i hvert Amt iscer udi 
Fyen og Langeland , fom og hvor mange Mcnneffer der paa hvert Amt issoer 
ffulde kunde brodfodeS efter at Iordfcclledffabct er ophcrvct. Paa HindSgaulS 
Amt kan faaledes den aarlige Korn-Afgrode til IndvaauerneS Brodfode be
regnes til 67606 Tdr. Korn, som er tilftrcrkkeligBrod-Korn for 27042 Men
li effer, Paa Assens Amt den aarlige Korn - Afgrede til Brodfede 70554 
Tdr. Korn, hvoraf 28133 Mennesker kan brodfodeS. Paa Ruggaards Amt 
den aarlige Korn-Afgrode 55918 Tdr. Korn som Bredfede for 22567 Mcn
neffer. Paa Odense Amt den aarlige Korn-Afgrode 176507 Tdr. Korn, 
som Brodfode for 70602 Mcnneffer. Paa Nyborg Amt den aarlige Korn- 
Afgrode 258315 Tender Korn som Brodfode for 103526 Mennesker. Paa 
Tranekiec Amt eller Langeland som forhen mcrldt.

For end videre at udfinde hvor mange flere Mcnneffer deri Fyen og 
Langeland ffulde kunde brodfodeS, end som der for ncrrvcrrende Tid leve, og 
tillige hvor mange Mcnneffer der i Durksnit kan beregnes paa hver QvaDrat- 
Miil i Fyen og Langeland,, maae jeg. forsoge en rimelig Beregning over Folke- 
mcrngdcn efter de mig meddeclte paalideligc Lifter over Fode og Dede i ZyenS 
Stift for Aarcne 1785, 84, 85, 86.

Beregningerne over Kopulerede, Fode og Dode af begge Kisn udi et« 
hvert af de 12 Herreder i Fyen, samt Udi ethvert af de tvende Herreder udi 
Langeland for Asrene 1783, 84, 85, 86, og paa TEroe for Aarene 
1783, 84, 86, tillige med fummariff Beregning over samtlige Fode og Dode 
saavel paa hele Fyens Land som paa Langeland og 2Eroe indbefattes i eftcr- 
folgende fire Tabeller.

Bereg-
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Beregning
over Kopulerede, Fode og Dode

i
Fyen, Langeland og for Aaret 178.Z.

Fode.M. K. Qv. K. M. K. Qv. K. Dsde.
Copul. Fode af Fode af Summa Dsde af DodejafiSumma 
Par.Fyen.

Odense Herred. 109I i 661 119I 28)| 250I 1431 393

Aasum. 3S| 65! 55l I 2o| S<5| 5-1 107

Salling. 114I 171I 1431 SHI 148, I34I 282

Sunds. 1 no| 141I I47I 2 881 1371 I2S| 262

Gudme. 461 98| 98| i96j 82! 5 51 137

Winding. 871 122) I io| 232] 126] no| 23 6

Bierge. 56 > 9-1 731 i6y| 6Z> 82, 145

Scham. J 28| 4il 421 831 411 38| , 79

Lunde. 33| sA 621 114] 431 5 51 98

Schoubye. 671 102] 9*1 1931 83, 5-1 134

WendS. 961 i$o| 169I 319) I32I 1331 265

Baag. 1 rogj 237I 204I 4411 136] 1111 247

Norre Herr. p. La ngel. | 5°l 78! 831 1611 531 45I • 98

Sonder Herred. j 471 79 i 931 172I 761 781 154

Fyen. 1 1 ! 1 3750I I 1 2385

Langeland. 1 I 1 333| 1 1 252

2Erse Land. | 6q J io6| II7l 2231 701 66] 136

Bereg-
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Beregning
over Kopulerede, Fode og Dodo

i

Fyen, Langeland og 2Erse for Aaret 1784*

Fyen. Copul.
Par.

Fode af! >^ode af!S
M. K.,Qv. K-| ?

umma!Dode afj T 
'ode- >M. K. jQ

ode nf 
v. K.

Summa 
Dode.

Odense Herred. io8| T471 i38| -85 I 150] i55| 305

Aasum. 1 33 1 631 7°l 1331 671 5*1 119

Salling. 1 931 183! 1811 364! 1561 125I 28l

Sunds. 84I 1731 1481 32l| 1091 123I 232

Gudme. 58| 741 771 U’l 641 58| 122

Winding. 75 123I 1131 236I M8| *35| 283

Bierge. 60 82| 7’ 1 I53I 9°| 791 I69

Scham. 17 471 441 9-! 391 s«| 75

Lunde. 34! 591 441 1031 6i| 39 TOO

Schoubye. 491 941 99 [ I93I 771 65; I42

Wends. 731 I55| 1471 302I 109! 92] 201

Baag. I 931 2111 199I 4I0| 160 J 1181 278
Norre Herr. p. £ tingel. | 44! 701 65! 135 i 631 651 I28

Sonder Herred. 401 771 601 1371 721 551 I27

Fyen. 1 1 I 27421 1 2307

Langeland. 1 1 1 2721 1 1 255
2Eroe Land. | 47 i n8| 122 J 2401 64I 69 I33

Bereg-
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Beregning
over Kopulerede, Fode og Dode

i

Fyen, Langeland og QSvee foe Aa ret 1785.

Sunds. I 621 155] 1731 3-S| 119] 114I 233

Fyen.
Copnl. IFodcaf !^odc af! Summa! Dode af^Dodeaf Slimma

Dodc.Par. K.j Qv. K. I Fode. J M. K. Qv. K.

Odense Herred. 991 j67| i59| 320| 156!

1 m
 

V\ 
H

309

Aasum. 32I 70I 7°| 140I 50 591 109

Salting. 1 82I 169I 1761 345, 171 I49| 320

Gndme. I 36] 8<s| 8 81 174I 50] 711 121

Winding. \ 751 132] i26\ 258I 147I 114! 261

Bierge. | 58 > 811 771 158,____ 831 7° I 153

Scham. I 22] 38| 42] 8o| 32] 2i| __ 53-

Sender Herred. | 43] $6\ 93I 189] 65] 6o| 125

Lunde. I 29I 64) 54I 118| 511 37, __ 88

Schouhpe. 651 93| 89, 182» 1 ioo] 8 9 189

Wends. 1 731 i57| 1571 314I 791 10S1 184

Baag. 1 95| 2O8| i94| 4021 172I i8r| 353

NsrreHerr.p. Langel. \ 32| 781 103I i8i| 63| 53, 116

LErse Land. Illi III

Fyen. 1 1 1 1 2825I 1 1 2373

Langeland. I 1 1 370I 1 1 241

Beregn
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Beregning
over Kopulerede, Fode og Dode

i
Fyen, Langeland og 2Erse for Aaret 1736.

Fyen. Copul- 
Par.

Fode af Fode af! Summa!Dode af Dode af! Sumam
M. K.jcXV. K-1 Fode. !M. Ä. Qv. K.I Dode.

Odense Herred. 85 iszj 1 $ 81 326| 2281 2181 446

Aasum. 34 721 52! I24I 781 771 155

Salling. 931 1851 156.1 3411 19)1 184I 379

Sunds. 77 I39I 159] 2981 140I T431 283

Gudme. 43 XI7I *451 262} 116 j 103I 219

Winding. 44 98| 83, i8i| 741 941 168

Bierge. 5- i 001 761 176I 88 831 171

Scham. 1 231 471 39] 8«| 541 541 108

Lunde. ! 42 601 661 1261 771 791 156

Schoudye. 1 52 ii3> ioo| 2131 152 1 140I 292

Wends. 1 691 1631 15° 1 3131 150I 129I 279
Baag. 1 991 222s 212I 4341 2421 22 81 471
Norre Herr. p. Langel. 331 721 701 142] 671 681 135

Sender Herred. 371 io6| 84, 190 j 51 1 531 104

Fyen. 1 1 288o| 1 1 3127

Langeland. 1 1 3321 1 1 239

VEree Land. 1 491 £ C
O 991 2471 109I 76, 185
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Af disse Beregninger erfares, ar i Aaret 1783 har de Fedes Antal i 
Fyen betret 2750 Mennesker, de DodeS Antal 2385. I Langeland har de 
Fedes Antal samme Aar været 333 Mennesker, de Dedes Antal 2Z2. Paa 
2Eroe har de Fedes Antal samme Aar været 233 Mennesker, de Dedes An
tal 136. I Aaret 1784 har de Fedes Antal i Fyen været 2742 Mennesker, 
de DedeS Antal 2307. Paa Langeland samme Aar de Fedes Antal 272 
Mennesker, de DsdeS Antal 255. Paa 2Eroe de Fedes Antal 24O Men
nesker, de Dodes Antal 133. I Aaret 1785 har de Fedes Antal i Fyen 
været 2825 Mennesker, de Dodes Antal 2373; paa Langeland de Fedes An
tal 370 Mennesker, de Dedes Antal 241. I Aaret 1756 har de Fedes Antal 
i Fyen været 2880 Mennesker, de Dedcs Antal 3127. Udi Langeland de 
Fedes Artal 332 Mennesker, de DedeS Antal 239. Paa2Eroe de FodeS 
Antal 247 Mennesker, de Dodes Antal 185*

Ak det sidste af disse fire Aar, nemlig Aaret 1786, har for Fyen været 
et epidemisk Aar, sluttes af den Mængde 247 der ere stere Dede end Fode, 
man kan derfor et benytte sig deraf til at fhitte Fyens Lands Folke - Mængde, 
men da der i Aarene 1783, 84, 85 er aarligen flere Fode end Dsde, eg 
Forskiellen mellem de Fodes og Dodes Antal er i en voxende Fremgang, saa 
kan man og derefter med Sikkerhed giøre Beregning ever Folke-Mængden. 
Ved at sammenligne det ene Aar med det andet fluttes at Folke-Mængden times 
ligst kan beregnes af Fode og Dede i Aaret 1785, for hvilket Aar Folke - Tal
let i Fyenü Land med underliggende Her (Langeland ogTEroe undtagen) fluttes 
at have været 80117 Mennesker, eller som jeg vil antage atvære 80000. 
Efter rimeligfl Beregning fluttes af forbenævnte Fodes og Dodes Antal, at 
Folke-Tallet har i Langeland været 9700 Mennesker i Aaret 1785. TEroe 
Lands Folke - Mængde beregnes til 6500 Mennesker, skiont vi med fuld Sik
kerhed, efter som man ci paa de Doves Antal kan grunde nogen Beregning, 
da mange ved Skibsfarten doe paa Reiserne, hvis Dodssald ei kan være ind- 
mældte under Landets Dode-Liste, som maae være Aarsagen, hvorfor man 
befinder faa usædvanlig Forskiel mellem de Fodes og Dodes Antal. Folke- 
Tallet paa Fyeus Land med underliggende Øer, samt Langeland og TEroe kan 
altsaa tilsammen beregnes til 96200 Siele. — Saaledcs beboes da Fyen 

og
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og Langeland ei af flere Menneffer, end der omtrent indsiuttes i Kioben- 
havns Bye.

Paa disse beregnede Udflag af Folke-Tallet i Fyen og Langeland vil jeg 
end videre grunde Beregningerne for at udfinde, hvor mange flere Mennesker 
der i Fyen og Langeland ffulde kunde brodfodes, end fom der for ncervcerende 
Tid have Ophold, forudsat naar Jordfcelledffabet overalt er ophcevet, og Jor
derne ere bragte under den Kultur, fom ellers er mucligt saalcenge LodS- 
Eierncs Jorder ligge i Fcrllig med hinanden, da del ei allene er ugiorligt, men 
endog formedelst Jndffreenkclfe af Naboe-Lauget utilladeligt, at under Falled- 
ffabetS Forfatning ivcerkfcrtte de fordeelagtigste Dyrknings» Maader i Forhold 
med Jordbundens Beffaffcnhed. Af foregaacnde Beregninger er det bekiendt, 
at Fyeus Land kunde af sin Korn-Avl aarligen brodfode 251472 Menneffer 
og Langeland 22396 Menneffer, samt TErse 7420 Menneffer, da nu Folke- 
Tallet paa Fyens Land er beregnet til 80000 Menneffer, paa Langeland 9700, 
paa TEroe 6500 Menneffer, sluttes, at Fyens Land kunde brodfede 171472 
flere Menneffer, end som for ncervcerende Tid leve derpaa Landet, og paa 
Langeland maatte der kunde brodfodes 12696 flere Menneffer, end fom nu 
leve paa Landet, samt paa TEroe maatte der kunde brodfodes 920 flere Menne» 
ffer, end som der nu opholde sig, faa at paa Fycn tillige med Langeland og 
TEroe maatte kunde brodfodes 185088 flere Menneffer, end som der for ncer
vcerende Tid underholdes.

Ligeledes kan man og ved Hielp af foranforte Beregninger udfinde, 
hvor mange Menneffer der i Durksnit kan beregnes paa hver geographiff 
Qvadrat »Miil i Fyen, Langeland og 2Eroe. Da Fyens Land med underlig
gende fmaa Her indeholder 56. 3105 gcographiffe Qvadrat - Miil, og Folke- 
Tallet, fom forhen beregnet, er der paa Landet 80000 Menneffer, faa siuttes, 
at der kan paa hver geographiff Qvadrat - Miil i Fyens Land overhovedet reg
nes 1420 Menneffer. Og da Langeland indeholder 4. 9078 gcographiffe 
Qvadrat- Miil, men Folke-Tallet der paa Lander er 9700 Menneffer, flutteS, 
at der kan paa hver geographiff Qvadrat-Miil overhovedet regnes 1976 Men
nesker. Ligeledes da 2Erse indeholder 1. 4516 gcographiffe Qvadrat-Miil 

K 2 og
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og Folke-Mcengden er 6500 Mennesker, fluttes, at der kan paa hver geo- 
graphisk Qvadrat-Miil af IEroe i Durkfnit regnes 4387 Mennesker, der er 
omtrent ligefaa ftort et Antal, som der er paa cn Qvadrat-Miil af Amager.

Man kan og ved Hielp af forcgaaendeBeregningerudfinde, hvor mange 
Tender Ploie-Land der overhovedet kan regnes til hvert Menneske eller hver 
Familie i Fyen Langeland og 2Eroe. Da alt det Ploie-Land i Fyens Land, 
som enten allerede er dyrket, eller efter FcelledskabelS Ophævelse kan uden Ryd
nings eller Vand Aflednings Omkoftninger bringes under Kultur ndgior 471511 
geom. Tonder Land, men Folke-Mcengden i Fyen er 80000 Mennesker, eller 
20000 Familier, saa ftukleS, at 5^ Tonder Ploie-Land beregnes overhovedet 
for hvert Menneske i Fyen eller og for hver Familie paa det ncermefte 23^ Tdr. 
Ploie-Land af Jorder, fom enten allerede ere dyrkede, eller efter Fcelledska- 
beis Ophcevelfe kan bruges til Agerdyrkning. Og da Langeland indbefatter 
41992 Tonder Ploie- Land, men Folke-Tallet er 9700 Mennesker eller 2425 
Familier, sluttes, al for hvert Menneske paa Landet kan regnes Tonder 
Ploie -Land, eller for hver Familie paa det ncermefte 17/^ Tdr. Ploie-Land. 
Ligeledes da TEroe indeholder 13914 Tdr. Ploie - Land, og Folke-Tallet der 
et 6500 Mennesker, faa kan for hvert Menneske paa 2Eroe Land regnes 2A- 
Tdr. Ploie-Land, eller for hver Familie paa det ncermefte 8/§ Tdr.Land.

Ved foranforte Beregninger veiledes man og til at udfinde, hvor ftor 
Skov» Strcekning der overhovedet kan i Durkfnit beregnes for hver Familie i 
hele Fyen og Langeland, samt hvor mange Favne Brcendfel man kan giore 
Regning paa for hvert Ildsted aarligen i Fyen og Langeland, og hvorvidt disse 
Lande kan vcere i Stand til, at beständigen forsyne fine egne Ildsteder med 
fornoden Trce - Brcrndfel. Da Fyens Skov-Strcekning udgisr 53310 geo
metriske Tonder Land, men Fyens Familiers Antal er beregnet til 20000, faa 
flutteS, at der overhovedet kan beregnes for hver Familie eller hvert Ildsted i 
Fyen 2 Tdr. 5 Skpr. ij Fkr. Land af Skov-Strcekning; og da Langeland 
indeholder 3846 Tonder Skov-Land, men Familiernes Antal er 2425, slut
tes, at der til hver Familie eller Ildsted paa Langeland kan i Durkfnit regnes 
i Tende 4 Skpr. a| Fkr. Skov-Land. Da en fuldkommen stor Bog efter

Skov



M. Geog. og georn. Beregning over Fyen rc. 77

Skov-Kyndiges Bemerkning udkrcever en Plads af no Danffe Qvadrat- 
Alens Indhold, faa kan paa en Tsnde Land eller 14000 Qvcrdrat-Alen groe 
127 fuldvoxne Bege, antages da, at ethvert Bsge-Trcee kan overhovedet i 
100 Aar naae den Srerrelfe, at samme med Top og alt kan udgiore 2Z Favn 
Brcende, faa at i Tonde Land, af 14000 Qvadrat-Alens Indhold, kan 
derefter beregnes at indbringe aarligen Favne Bsge-Brcende, foruden 
Undere Skoven, fom opgroer aarligen omkring hver af de 127 Boge paa hver 
110 Qvadrat-Alen, faa flutteö, at tiaar Fyens hele Skov-Strcekning 53310 
Tender Land bestod overalt af Boge-Skov, fom vel blev vedligeholdt i sin 
rette Orden, efter sin Alder afhuggen, nemlig aarligen Deel af det 
Hele, blev der overhovedet til hver Familie eller hvert Ildsted i Fyen aarli- 
gen 8JU Favne Brcende og paa Langeland til hvert Ildsted aarligen 5/^ Favne 
Brcende.

Ligeledes kan man og ved Hielp af foranforte beregne hvor stor Strik
ning af Torve-Mose der er i Durksnit til hver Familie i Fyen og Langeland; 
da Fyens Landj indeholder 13230 Tonder Most - Land, hvoraf jeg vil ansee 
Deel at vcere udygtig til Torvefficer, faa det til Torvefficer dygtige Mose-Lands 
Areal-Indhold bliver 11907 Tdr. Land, er der overhovedet til hvert Ildsted 
i Fyen 4 Skiepper og 3 Fierdingkar Mose-Land. Og da Langeland indbe
fatter 937 Tonder Mose-Land, faa er der til hvert Ildsted paa Langeland i 
Durksnit lidet over 2 Skpr. og 3 Fdk. Mose-Land. Folgeligen er der til hver 
Familie i Fyen overhovet 3 Tdr. 2 Skpr. J Fdk. af Skov- og Mose - Plan, 
som af kyndige Landmcend regnes at vcere det hoieste der behoves til at frem
bringe den til en Bondegaards Huusholdning fornodne aarlige Brcendsel, faa 
Fyen ei haver Aarsag til at bestemme storre Iordstrcekning til Skov, end som 
for ncervcerende Tid er dertil bestemt. Langeland derimod, som haver 1 Tde. 
7 Skpr. og i| Fdk. Skov- og Mose - Strcekning vil neppe i Tidens Lcengde 
deraf kunde forsyne sine Ildsteder med fornoden Brcendsel, da 2 Tonder Land 
regnes at vcere den allerringeste Strcekning hvoraf en Bondegaard skal kunde 
aarligen forsynes med fornoden Brcendsel.

Da Stiftamtmand G. C. Oeder har i Aaret 1769 med den udi Gellerts 
Metallurgie beskrevne Prebeer-Vcegt efter Pontoppidanö Carte over Fyen og 

K 3 Lan- 
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Langeland beregnet Areal--Indholdene af hvert Amt og Herred, synes det ikke 
af Veien, at sammenligne hans Beregninger med de i denne min Afhandling 
anssrte. Efter Orders Beregning ffulde Wends Herred, som udgier Hinds- 
gauls Amt beregnet efter PoutoppidanS Carte indeholde 4. 495 geographiffe 
Qvadrat-Miil, som i foregaaende er efter det geographiffe Carte beregnet ril 
S« 9609 geogr. Qv. Miis. Baag Herred, som udgier Assens Amt, eras 
Oedcr beregnet til 6. 893 geogr. Qv. Miil, men i foregaaende beregnet til
6. 222,3 geogr. Qv. Miil. Skoubye Herred, fom udgior Ruggaards Amt, 
er af Oeder beregnet til 3. 640 geogr. Qv. Miil, som 1 foregaaende er bereg
net kil 4. 9041 geogr. Qv. Miil. Odense Amt er af Oeder beregnet til 
14*746  geogr. Qv. Miil, men i,foregaaende beregnet til 15. 3471 geogr. Qv. 
Miil. Nyborg Amt er af Oeder beregnet ril 23. 099 geogr. Qv. Miil, men 
i foranforte Beregning efter det geographiffe Carte 23.3761 geogr. Qv. Miil, 
og Taasinge er for sig beregnet af Oeder til 1. 888 geogr. Qv. Miil, saa at 
hele Fyens Land med Taasinge er af Oeder ved Afveining efter PoutoppidanS 
Carte beregnet til 54*  761 geogr. Qv. Miil, men efter de geographiffe Carter, 
som forhen mceldt, beregnet til 56. 3105 geogr. Qv. Miil. Langeland er 
af Oeder beregnet til 5. 645 geogr. Qv. Miil, men ester det geographiffe Carte 
i foregaaende beregnet til 4*9078.  geogr. Qv. Miis. TEroe er af Oeder bereg
net til i. 122 geogr. Qv. Miil efter PoutoppidanS Carte, men efter det geogra
phiffe Carte befindes Arealet at vcere i. 4316 geogr. Qv. Miil. Naar man 
da summerer Oeders Beregning for Fyen, Taasinge og Langeland famtTEroe, 
efter PontoppidanS Carte bcfindeö den hele Areal-Indhold at belobe sig til 
6i. §23 geogr. Qv. Miil, derimod efter de geographiffeCarter 62. 6999 geogr. 
Qv. Miil, hvoraf siuttes, at omendffiont man vel maae lcrgge i det ringeste 
6 Procent til Orders Udflag, efter som samme er beregnet ved Afveining med 
Vcegtffaal, der uodvendigen maae give et mindre end det sande, som altsaa 
maae reduceres fra 61. 528 til 65.219 geogr. Qv. Miil, saa maae dog de 
Carter, hvorefter PoutoppidanS Carte over Fyen er reduceret, vcere affattede 
efter en Slags Opmaaling langs med de Fyuffe Strand-Kyster, da det ellers 
var umueligt, at dets hele Areal ffulde komme det efter ueiagtig Opmaaling 
saa ncer, der er udfeerdiget og provct ved trigonometriffe og astronomiffe Ob
servationer med en saa udmerket Fiinhed, og ester saadan Plan og Grund-

Regler,
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Regler, ot man om Affatningens Rigtighed og Noiagtighed ei fan have 
Aar ja g til mindste Tvivl. Saa nrer en Overeenstemmelfe mellem Pon« 
toppidanö Carter over Jylland og de geographijk'e Opmaalings- Carter vil man 
ikke erfare; da en Prove- Beregning,- jeg paa et vis Stykke har giort, vil 
kunde vise en faa stor Novereenstemmelse, som titan env ikke stkulde kunde for

mode.

Til Slutning vil jeg hekncest tilfoie:

1. En Beregning over hvad hver geographijk Landmaaler aarligen har 

ved virkelig Opmaaling affattet af Fyen og Langeland.

2. En Tabelle, hvori opgives Antallet af Kisbstcrd- Sogne, Landsbye- 

Sogne, Herregaarde, Landsbyer, eenlige Gaarde, eenlige Huse, 

Vand Meller, Vcir-Meller, fom efter de geographiffe Carter over 

Fyen og Langeland befindes udi hvert Herred og Amt i Fyen og Lange

land famt 2Croe.

Z. En Mile-Viser for Fyen og Langeland, bestemt efter de paa Fyens 

Lands geographifke Carter affattede Lande-Veie. Milen beregnet til 

12000 danske Alen, og Brok af Miil bemerket indtil som er 

750 Alen.

Over Fyen, Langeland og LEroe med Underliggende Her er der forfattet 

13 geograpbiske Concept« Carter.

i. Over en Deel af Winding Hevred, Gudme Herred, famt et lidet 

Stykke af Langeland, tilsammen af Indhold 4. 3446 geogr. Qvadrat- 

Miil, affattet af Caspar Weffcl i Aatet 1772»

s. Over
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s. Over een Deel af Sunds Herred, indbefattende Taasinge,' Skaarse, 

Hiortoe, Birkholm, Sioe og mellemliggende fmaa Her og Holme, 

famt en Park af Langeland, tilsammen indeholdende 4. 2558 geogr. 

Qvadrat-Miil, affattet af Caspar Wessel i Aaret 1773»

Z. Over een Deel af Sunds Herred, Gudme, Winding og Salling Her

red, tilsammen indeholdende 9. 6424 geogr. Qv. Miil, affattet af Ca

spar Wessel i Aaret 1774»

4» Over een Deel af Salling Herred, indeholdende 2. 9708 geogr. Qva- 

drat-Miil, affattet af Svend Andreas Hcidemark i Aarer 1774.

5*  Over Baag-Herred og en liden Deel af Salling Herred, indeholdende 

4. 8082 geogr. Qvadrat - Mut, affattet af Soren Bruun i Aaret 1774.

6. Over Bierge Herred, samt en liden Deel af Odense og Aasum Herred, 

tilsammen af Indhold 5. 5102 geogr. Qvadrat-Miil, affattet af Caspar 

Wessel i Aaret 1775.

7. Over een Deel af Baag Herred og Wends Herred, samt en liden Part 

af Odense Herred og Skovbye-Herred, tilsammen af Indhold 5. 5703 

geographiffe Qvadrat - Miil, affattet af Soren Bruun i Aaret 1775.

8. Over een Deel af Salling Herred, samt en liden Part af Odense og 

Aasum Herred, tilsammen indeholdende 3.9578 geogr. Qvadrat-Miil, 

affattet af John Johnsen i Aaret 1775.

9. Over
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9. Overtros, Strynoe, mellemliggende smaa Her og Holme, samt den 

sondre Deel af Langeland, tilsammen af Indhold 4.1672 geogr. O«va

drat-Miil affattet af Hans Skanke i Aaret 1775»

10. Over Skam Herred, en Deel af Lunde Herred, samt Hindsholm i 

Bierge Herred, tilsammen indeholdende 4. 2729 geogr. Qvadrat Miil, 

affattet af Cafpar Wessel i Aaret 1776,

11. Over een Deel af Wends ogSkovbye Herred, afAndhotd 7. 1739 geo- 

graphiske Qv. Miil, affattet af Soren Bruun i Aaret 1776.

12. Over een Deel af Odcnfe Herred og Lunde Herred, tilsammen indehol

dende 3. 9069 geogr. Qvadrat - Mul, affattet af John Johnsen i 

Aaret 1776.

13. Over een Deel af Winding og Aasum Herred, tilsammen af Indhold 

2.1209 geogr. Qvadrat - Miil, affattet af Cafpar Wessel i Aaret 1776.

Nye Saml. IV. 25. Sogne-



28 M* Geog. og geom. Beregning over Fyen rc?

Amtets og Herredets Navne, IKisbst. Sogne. sLandsbne S,.

Bogense i4 12

18

t »
♦ »

e «
e

Hindsholm X

X

Faaborg i8 X

Svenborg 2X

X

X

Assens i

XI

Rudkisbing i
<

»

< »
»

14

8
6

14

A er.

JEroeskiob. i
Marsdal i

20
176

17
27
12
12

3
2

3
2
5

155

i

3

Middelfart

Odense

Kierteminde 1

Nyborg i

Sognenes, Herregaardenes/ Landsbyernes,

Meklers og Veier-Mollers Antal udi Fyen og Langeland,

t

Hele Fyens Land indbefattende forbencevnte 5 Amter 

Langeland eller Tranekier Amt:
Norre Herred 
Sonder Herred.

Hele Langeland. •

Land.
Gravensteens Amt. 
S^ebyegaards Amt.

Paa hele ZErscland. -
Udi hele Fyen, Langeland og ZErse med 

Underliggende smaa Ver, tilsammen

t i

l ■

I

t

t

Ruggaards 2tmt
Skovbye Herred.

Hindegauls Amt
Wends Herred.

Odense Amt 
Odense Herred. 
Skam Herred, 
kunde Herred. 
Aasum Herred. 
Dierge Herred og

tTyborg Amt:
, j Winding Herred.

Salling Herred og 
Gudme Herred. 
Sunds Herred. 
Taasinge. 
Vorige Her.

Asiens Amt:
Baag Herred
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Eenlige Gaardcrö, Eenlige Huses, Valid - 

efter de derover forfattede geographiffe Carter.

Mile-

1 Herregaarde. Landsbyer. EenUGaarde.jEenlige Huse.j Vandmoller. | Veirmsller.

9 58 100 166 16 0

11 61 8i 106 ig 4

6 42 77 171
! ' ;

12 0
3 32 3 12 4 2
5 3° 6 21 i 3
6 29 4 l6 2l , 0

rZ 33 21 54 3 6'

ii 45 24 89 xo 0
24 6Z 42 125. 30 i
12 30 8 40 15 G
9 29 19 59 II 2
i 16 4 2l 3 4
0 6 3 4 P 0

9 66 66 5>6 14 0
119 540 458 880 158 22

JO 38 10 27
■ : j !

0 -
12 32 20 7 0 IO
22 70 30 34 0 19

0 14 62 i ' i 6
0 5 23 i 0 2
0 19 85 2 ■i 8

141 629 573 916 159 49
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AL Geog. og geom.Meregning over Fyen rc. 85

Disse Tabeller saavclsom forst anførte speciel og summarisk Beregning 
over Fyen, Langeland og TEroe ere mig mcddeelte af Selskabets geographiske 
Landmaaler Soren Bruun, som har beregnet samme efter Videnskabernes 
Scll^abs i Kobber stukne geographiske Carter med saadan Noiagtighcd, at jeg 
derpaa med Sikkerhed har kundet grunde de ovrige Beregninger og Slutnin
ger, som indbefattes i denne min Afhandling.

Otho



Otho Fabricius 

om 

nogle sieldne smaa Konchylier.
(Mcd Figurer).

deter een nf vort Selskabs fornemste Hensigter, ved de arbeidende Med
lemmer at see nye Opdagelser befordrede, eller fane nye Beviser for de allerede 
fVeete, og narmere Oplysning om det, fom endnu ved disse maatte mangle; 
har jeg og stedse agtet det for min Pligt i min liden Kreds ar efrerjage det, 
hvormed jeg i denne Henseende kunde til Fornoielse opvarte Selskabet. Na. 
lurhistorien er bleven min Vi-Videnskab, og denne har Rigdom nok af nye 
og sieldne Ting at frembyde, saa den siittige Naturforsker ikke skal have Aar- 
fag at klage over Mangel paa Fode for sin Videlyst. Stedse blev det vel min 
Lod, at see min Virkekreds saa indskrænket, ar jeg neppe nok har kunnet an
skaffe mig de allerfornodenste Beger, mindre rcenke paa nogen ordentlig Sam
ling af Naturalier, der dog er saa nodvendigt for den, som i denne VidenMb 
skal bringe det noget vidt, og vcere vis paa, at, hvad han forestnder i Natu
ren, er nyt etter sieldem; thi den Hielp han har at fsge i andres Bibliotheker 

eg
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øg Kabinetter, vil han ofte undsee sig ved at giere Brug af, og overalt maae 
denne Nødvendighed finke ham i Arbejdet; imidlertid har jeg dog, denne 
vigtige Mangel uagtet, varer saa lykkelig nu og da at finde noget, som jeg 
kunde ansee for nyt og sieldent. Af delte giver jeg mig i Dag den at 
forevise Selskabet nogle smaa Sager, som vel ikke alle cre ganske nye eller 
ubekiendte for de Naturkyndige, men dog sieldne og endnu bemerkte af meget 
faa. Neppe skulde man vel formode, at disse Sieldcnheder vare af Skal- 
Dyrenes Klasse, og jeg, som ikke besidder noget Conchylie-Kabinet, rorde 
t«nke ar fremkomme med noget rart for et Selskab, der har Medlemmer, hvis 
rige Conchylier Kabinetter ere berømte neesten over hele Europa; og dog troer 
jeg, at disse selv ville tilstaae min Paastand om disse smaa Ting.

Jeg kalder dem smaa Ting, ikke fordi de ere ubetydelige; thi de vise 
den samme Skisnhed, bcere Prceg af samme guddommelige Vrisdom og Magt, 
og opvcekke samme Beundring og TErefrygt for Skaberen, som de øvrige, ja 
vel endog i storre Grad fordi de ere saa smaa; men just denne deres Lidenhed 
berettiger mig at give dem dette Navn, og dette er vist nok ogsaa Aarfagen, 
hvorfor de ere blevne saa tange overseete. Nogle Naturkyndige opholde sig 
blot ved de større Naturalier, andre derimod fordybe sig i de smaa, og, som 
vor tarde Medlem, Hr. Pastor Chemnitz, siger i sin Kortscrttelse af Mar
tini neues Systematisches Conchylien-Kabinet *),  " vårdige de mindste 
"Kreaturer ncrsten en større Opmcnksomhed, end de større og største, og seer 
"sig ncrsten blind paa Infusions-Dyr, ja lade det ikke fortryde sig, at eftersøge 
"dem i Dyrenes Indvolde selv, om de endog derover maae udsatte sig for 
"Stank og Qj£feL" Men Middelvejen mener jeg enhver Naturforsker bør 
gaae, og gribe enhver Lejlighed til at giøre Opdagelser, baade i del Smaa og 
i det Store; jeg har søgt at gaae denne Vei, og derfor anstillet Iagttagelser 
saavel over den største Hvalfisk som over det mindste Infusions-Dyr, ligesom 
Lejligheden tilbod sig. Paa denne Vei er jeg ogsaa kommen over de mindste 
Snekker, hvortil ncrrvKrcnde billig maae regnes. Jeg har havt til Forgan
ger tvende af Selskabets larrde Medlemmer, nemlig Sal Conferenceraad 
Müller og Hr. Kunstkammer-Forvalter Spengler, og hvad jeg i Dag frem- 
lagger, skeer meest kun til Bekræftelse paa det, de for mig have seet. Saa- 

dan
*) 4 Band P. 222.



83 F. Om nogle sieldne smaa Conchylier.

Dan Bekræftelse synes mig især nyttig ved de mindste og sieldne Naturalier, 
fordi man er saa tilboislig at tvivle om Rigtigheden af det, som kun een eller 
anden har s et, men man selv ikke uden Moie kan faae at see, og derover sna
rere vil troe, at de andres Syn kan have bedraget dem; hvilken Tvivl vil tabe 
sia, naar flere stemme overeens i deres Beretninger om ct og samme Natu
ralis, eller Lette felv bliver ftemviist paa ecngang forflrres Aine. Jeg maas 
ellers erindre, at jeg kalder disse Snekker fteldttt, ikke fordi jeg jo kroer, der 
af dem, faavelsom andre gives Mængde i Naturen, men fordi de faa sielden 
endnu ere komne for Kienderes §)ine, ere vanskelige at opdage og derfor saa 
lider bekiendte. Det vil nu komme an paa Selffabers Dom herover.

I.

Bulla Serrata. Den savtandede Boble-Snekke.

Denne maae have den fsrste Plads, faasom den i mine Tanker er den 
rareste og vanskeligste at overkomme, efterdi den maae soges paa Havets Bund. 
Den er Bulla Scabra, fom vor Müller i sin Zoologia Danica Tab. LXXI. 
Fig. io. ii. i2. har ladet aftegne efter et ecneste Exemplar, som han havde 
sundet i en Flynders Indvolde, og beskreven i den korte latinske Text til Kob
berne Vol. 2. p. 90. Der glædede mig saa meget mere, uformodentlig at 
træffe denne rare Boble-Snekke blank andre smaa Conchylier fra Norge, 
ventelig medgaact ubemerkct af Senderen, eller og anseet for ct Fiske - S kiel, 
som jeg selv i Begyndelsen ansaae den for, og maaskee formedelst sin Hvashed 
vedhængt andre Snekker, da de bleve samlede i Havet. Jeg fik herved Lej
lighed at rædde den fra Forglemmelse, og maaskee blive den eneste Besidder 
af denne Sieldenhed, da det er meget uvist, om det Mullerffe Exemplar er 
mere til, som, faavidt man kan demme efter Figuren, synes at have vævet no
get ftørre end mit. Ved hans mesterlige Beskrivelse finder jeg kun lidet at 
erindre. Man skulde, naar man seer denne liden Skal an med blotte Øtne 
ikke finde tilstrækkelig Grund at kalde den hvas, da den synes ganff'e glat, 
men ved et Aieglas opdager man strax de hvasse Striber paa Overfladen og 
Savtænder om Randen, fom berettigede dens Opdager at give den dette Skielne- 
91 av 11, da ingen bekiendt Boble-Snekke besidder disse EgenMber. Imid
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lertid har det dog siden behaget Hr. Pastor Chemnih *)  at give dette Navn 
til en Boble-Snekke, som er langt forst-icllig fra den Mullerske, derved det 
da for denne blev ubrugeligt; og at Navnet ikke skal forlede nogen til at blande 
disse Snekker met) hinanden, har det bcvceget mig til at forandre det til L. 
Serrata> eller den savtandede Boble-Snekke, af de smaa Savteender, 
der findes paa dens Omrand. Jeg finder her paa mit Exemplar noget afvi
gende fra den Müllerffe Beskrivelse; han siger, at kun den Rand er tandet, 
som staaer tvert over for Hvirvel - Toppen, de tvende Siderande derimod skulde 
vcere hele **),  men jeg seer disse Savtcrnder paa den ydre LcebeS hele Omrand 
lige indtil Toppen, og blot der fattes de, hvor Skallen har lidt Skade; maa- 
skee har derfor hans Exemplar i det Fald vceret mere beskadiget, end mit, da 
ogsaa disse smaa Teender meget let lade sig afstode ved mindste Anroren. Saa 
meget er dog vidst, at de paa den nedcrste Rand, hvilken han just mener, ere 
sterst og kiendeligst, og at den inderste Lcrbe-Rand ved Spindelen er ganske 
glat. Foranfone blev og en Folge af, at Overfladens Striber skulde ende 
med Teender i Omranden, thi disse begynde fra Hvirvelen og lobe forst til den 
ydre eller forreste Rand, sVraae siden alt mere cg mere hen til den nederste, 
men flippe ved Spindelen eller dog blive meget ukiendelige, og gier Skallen 
der NKstenglat, skiont den paa de ovrige Steder er noget hvas at fole paa, 
thi Striberne ere ikke allene ophoiede, men endog kcervede, og derved ndgisre 
lige faa mange Perle-Rader; disse smaa Perler har jeg dog ikke seet saa vidt fra- 
staaende, som de findes i den Mullerske Figur, hvor de forekomme mig alt 
for strocde, saa man ikke letkelig skulde ansee dem for Rader. De faa bue- 
lobende Linier, han taler om at skulle overskieere Striberne ***),  ere de ftedvan- 
ligc Spor efter Skallens Tilvcext, som findes hos saa mange andre Snekker. 
Begge Slags Striber skinne og igiennem paa Skallens indvendige hule Side, 
hvor den ellers er glat og glindsende. At og Skallen udvendig bliver mere 
glat hcnimod Spindelen, end paa det ovrige, formoder jeg at reise sig af Be
boerens idelige Sliden paa delte Sted, thi, skiont jeg saa lidet, som Muller,

XTye Saml. iv. M har

*) I hans Fortsættelse af Martini Lonchxlien - Rabinet io D. P. ug. Fig. 
IZZ2. 1353.

**) Margines vero labii et columellae integerrimi funt.
***) A Lineis arcuatis rarioribus in angulos obliquos (ecantur.
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har seer Ormen, vilden rimeligviis komme den meget nær, som beboer Mül
lers Akera *)  og findes paa samme Plade Fig. i — 5, da begge unægtelig 
hore ri! een Slcegt, og denne seer man udkroben at beklæde hele Skallens Un
derstade. Skallen gaber meget vidt, og Aabningen, som er storfi ved nederstc 
Nand, bliver op mod Toppen mere og mere æng, dog saa, ar?man og der 
har frie Giennemsigt, da Pderlceben flaner splittet fra Hvirvelen, og rækker 
noget længere frem, end den indre Læbe, der freier sig efter Snegle trækket. 
Skallen bliver af denne Aarsag bredest og findest mod Gaber, men smalest og 
meest buglet mod Toppen, og faner en halv cylindcrformig Skikkelse, hvilket 
Muller frcqvemt har udtrykt ved teftam fubcylindraceam. Om Toppen har 
han kun udladt sig med de faa Ord, al den er afstumpet og indtrykt**);  dette 
er og næsten alt, hvad derom kunde siges, da deraf sees, ar den ikke rækker 
uden for Skallens overste Rand, men ligesom fordyber sig; dog maae jeg 
melde, ar man virkelig ved Toppen finder et Snirkelvrid, som ved en temme
lig bred Fure skilles fra den øvrige Skal (stkisnt denne Fure ikke er saa dyb og 
splittet, fom paa Mullers Akera. Altsaa kunde man næsten ansætte 2de 
Omvrid for denne Skal, hvoraf det ferste optager næsten hele Skallen, men 
det andet er meget lider og udgier Toppen. Farven er hvid, dog har den et 
guulagtigt Skiær, hvorfor Muller og har kaldet den flavefeens. Da den er 
saa liden — thi min udgier ikke meget over 2 Linier i Længden, og er paa det 
Bredeste neppe if Linie — og den tillige er saa ftin, som det tyndeste Skiek, 
saa ville neppe mange Stykker af den komme i Kabinetterne, og den i lang Tid 
bevare sin Sieldenhed, og blive en af de rareste Boble- Snekker, hvorfor jeg 
ikke troer at have giert et overflødigt Arbeide med at beskrive den saa nsie.

II.
Helix Ariminenfis. Links-Snekken fra Rimini.

Denne sieldne Links-Snekke maae have det andet Sked, da den vist ev 
blandt de rareste. En af samme Art er Selskabet tilforn bleven forcviist af 

Hr.

*) Denne forekommer i Martini fortgesetzte Lonchyl. &ab*  10. B- P. 122. 
Fiq. 1358. under der Navn Bulla foluta parva.

**) Retufe truncatus.
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Hr. Kunstkammer - Forvalter Spengler, og saa tydelig bedreven i vore Skrif
ters nye Samling iste Deel P. 378« med hosfoiede Tegning Fig. 6, at jeg 
finder ncrstcn intet at tilsertte. Jeg anma'lder den derfor ikke af anden Aarsag, 
end at bestyrke, hvad ni in Ven der har sagt, og vise, ar denne liden Snekke 
ogfaa findes andre Steder end ved Rimini, thi min har jeg opdaget i noget 
Skielsand, bragt mig fra Strandbredden ved Lissabon; og besynderligt er det, 
at ligesom Hr. Spengler fandt kun een eneste i sit Skielsand, saa lykkedes det 
ikke heller mig at opdage fiere, end denne ene i mit, hvilket viser, at denne 
Snekke-Art dog ikke maae vcrre af de hyppigste ved disse Strande, eller og 
have sit rette Ophold paa dybt Vande, og kun nu og da blive opskyldt paa 
Strandbredden, saasom andre smaa Snekker forekomme langt talrigere i dette 
Sand. Siden er af Hr. Pastor Chemnih i hans Fortsættelse af Martini 
Conchylien-Kabinet *)  leveret den samme Beskrivelse paa Tydsk og en an
den Tegning efter samme Spenglcrsse Exemplar. Af begge seer jeg, at man 
ncestcn har formodet dette Exemplar neget stympret ved Mundingen, forme
delst den sremstaaendc Spindel, hvilket og forekommer mig saa efter Figurerne 
at domme. Mit derimod kan jeg med temmelig Vished holde for ubeskadiget, 
da Spindelen ikke rcekkcr frem neden for Mundingen, men dennes afiangrunde 
Omrand lsber i eet dermed ; og betragter man Mundingen ret, vil man finde, 
at den ncestcn udgier en afiang skraa Fiirkanr, da et Stykke af Skallens storste 
Omvrid udgior den everste Side, og kun beklcedcs af et meget tyndt Blad, faa 
ar Mundingens Bremme, der er ganske ktendelig, ikke lober heel omkring, 
som det og gierne findes paa Snirkel - Snekkerne (Helices); men betragter 
man Skallen fra Rygge« , vil man finde Spindel - Laben tilbagebeiet, saa det 
har Anseende af en smal trind Spindel som sidder blot lige ril Skallens ne- 
derste Rand, hvor og i Spidsen er et flint Hul som Spor til den Pibe, der 
gierne lober igiennem alle Snekke-Spindler. Mil Exemplar findes ikke saa 
buget paa storste Omvrid, som Figurerne vise den, men hele Snekken mere 
cylindrisk. Ogsaa forekommer mig ikke de med Forstorrelses - GkaS opdagede 
Striber faa betydelige, at den derover kunde kaldes ru (rauh), som det hedder 
i Conchylien - Kabinettet paa anforte Sled. Jeg seer ikke heller, at Hr.

M 2 Speng-

*) IX. Band P. 1-19. Tab. 113. Fig. 972.973. hvor den kaldes Rleine links- 
gewundene Schnirkelfchneeke.
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Spencer har faaledes ndtrykt sig derom, men endog forestillet dem meget fine 
i sin Figur, hvilket bedre svarer ti! min Snekke, hvor de ingenlunde kunne 
mcrkcS ved Følelsen, Derimod har der forekommet mig, som jeg med Kie- 
glasser saae en snirkcllobeude Linie, der delcde hvert Omvrid i tvende ulige 
Dele, men enten det er en Fordybning, eller Gienskinnet af Skallens hoieste 
Bugning, kunde jeg ikke bestemme. Skulde inridlertid mit Exemplar virkelig 
vcere fuldstoendigcre, end ^Hr. Spenglers, da vilde jeg agte mig dobbelt lykke- 
lig ved denne Finding. Det har, som hans, 5 Omvrid og er hvidladent, 
dog ei som hang sncehvidt, men noget blegguult, iscec paa de nederste Omvrid; 
maaffee er derfor Snekken gunl i sin friske Tilstand. Lcengden er neppe mere, 
end i Linie og Breven f deraf.

III.
Carychium minimum. Soelgran - Snekken.

Af denne Snekke har Sal. Confercnceraad Muller giort en nye Slcrgt, 
fordi Vens Orm var noget forskicllig fra de andre Land- og Ferskvands - Snek
ker, da den har kun tvende Følehorn og de samme ferte og stumpe, og sine 
Hine paa Hovedet selv teet bag Følehornenes Rod; og i Forventning af, at 
flere skulde findes, som kunde regnes ril samme Slcrgt, kaldede han den i sin 
HifL Verm. Spec. 321. Carychium minimum, og paa Dansk Soel- 
gran-Snekken; hvilket sidste vel i sig selv maatte synes noget overdrevent, 
da den dog er større end et Soelgran, ja det var mueligt, at endog en mindre 
Snekke kunde findes, men det viser blot, at den var den mindste han blandt 
saa mange ham forekomne Snekker havde seer*),  endog mindre end den, han 
nast foran Spec. 320 havde kalder Sandkorn-Snekken (Vertigo pufilla), 
svm endnn aldrig er kommen mig for Aine. Saa liden denne Snekke er, saa 
smuk er den, og saa meget dog ved den at bemerke til Skaberens Priis. Paa 
anførte Sted er den af sin grandseende Opdager fort, men tydelig, beskreven, 
men da han ingen Figurer har leveret kil dette sit vigtige Vcerk 0M Laud- og 
Ferskvands Orme, hvilket mange Naturkyndige med Grund have beklaget, 

saa

**) Cochlea omnium minima; plurium di ver fo temperere pertarum nulla meirfuram 
excedit. 
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saa ere adskillige af hans nye Snekker hidtil blevne nbekiendte forandre end ham 
selv, efter deres sande Udseende; nogle af dem ogsaa blevne miskiendte og 
tagne for ganske sårskilte Arter, hvilken Forvirring let indsniger sig, naar 
Beskrivelser ei have Figurer i Folge med sig, begge ikke ere noiagkige, eller 
den, som beliener sig af dem, ikke omhyggelige« tager alle angivne Merker i 
Overveining, for han tager Slutning deraf tilsit Natur-Stykke. Gierne 
ønskede jeg mig Lejlighed nt see dctle Tab i nogen Maade oprettet med det evrige 
af dette Mullerne Vcrrk, ligesom jeg allerede har giort Begyndelsen dertil ved 
c ii nye og meget forbedret Udgave af det forste Volumens iste Halvdeel, eller 
hans Infusions - Dyr mcd Kobbere, saa vidt samme kunde skee af hans efter
ladte Haandskrifrer *);  men (Fient jeg tiender en stor Deel af hans opdagede 
nøgne Orme og Skal-Dyr, fattes mig dog endnu mange, og naar jeg end 
kom saa vidt at kiende alle eller de fleste, vilde et saa kostbart Vcerk, der lige
som andre Skrifter i Naturhistorien ingen Afgang kunde vente i Fædrenelandet, 
som underholder saa faa Naturelskere, langt overstige mine Krcefter. Blandt 
MÜÜers Snekker var det nu ingen Under, at Soelgran-Snekken, saa vidt 
jeg veed, er bleven useet af andre, efterdi der skal saa stor Agtsomhed til al 
opdage et saa lidet Kreatur. Vel har Hr. Pastor Schroter i sin Geschichte 
der Fluseonch. P. 324. leveret en Beskrivelse derover, men det er kun en 
tydsk Ovcrscettelse af den Mullerske, og han tilstaaer selv, aldrig at have feet 
den; ligesaa Dock. Martini/ som i et celdre Skrift, Berliniste Samlungen 
7 B. P. 91., under Anmeldelsen af Müllers Skrift, kalder den Latteu- 
Schneeke, ventelig fordi han lcesde hos Muller, at den var funden paa vaade 
Rafter **),  skient dette ikke er dens eneste Opholdssted, thi Muller siger og, 
at den findes paa forraadnede Bøgeblade ***),  hvorfor dette Pavn ikke er faa 
ganske beqvemt. Egentlig er det i Bøgeskoven blandt nedfaldne Grene og 
Blade, som ere vcedskefulde af den begyndte Forraadnclse, hvor man skal

M 3 eftcr-

**) Denne Udaave udkom 1786 under Titel: Animalcula Infufom, opus pofthu- 
mum O. F. Mülleri, cum tabulis æneis L. in lucem tradit Vidua ejus nobil- 
liflima, cura O. Fabricii.

*) In affer ibus humidis.
***) Foliis putrefcentibus faginis. har Grund tis at troe, det sidste Ord 

faginis stal henføres saavel kil afieiibus fom til foliis, s-a at han egentlig har 
meent Bøge-Nafter, ffiønt den vel og knnde tresses paa andre Steder. 
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efterfoge denne Snekke-Art; og da jeg har vceret faa lykkelig, ogsaa omsider 
at faae d^tte lille Kreatur i Hcenderue, har jeg villet gisre den mere bekiendt, 
og stoppe dette Hul i Naturhistorien; Selskabet begriber let, at jeg ikke kan 
sige fynderlig mere herom, end den noiaglige Müller, men det er derfor ikke 
overstodigt at levere hans Best^rivclfe paa Danf?, og oplyfe den ved en hosfoiet 
Afbildning, der kan vife, hvor ret han har skrevet i et og alk. De stsrste jeg 
har feet, kunne neppe holde en Linie i Lcengden og ~ i Vreden. Skallen er 
hvid, giennemsigtig og glat, dog fces under Forstorrelfesglaö meget fmaa Tver- 
striber fra Top til Munding. Figuren er ncesten cylindrisk, dog jevn afkneben 
mod Toppen, fom hverken kan siges spids eller but, men mellem begge, faa 
at den folder lidt keglcdanuet. Snirkclvriddene ere, foruden den lille Endetop 
5 i Tallet, og vride sig ordentlig, da Mundingen opvendt sidder ved den hsire 
Side; de ere temmelig buglede og trinde, og Ssmmen imellem dem dyb og 
heel kicndclig. Mundingen ligger ikke paa Siden af det forste Omvrid, men 
staaer ncesten ret ud fra famme efter Lcengden, og er noget cegformig, dog faa- 
ledcs, at overst ligger en kieudelig Bcklcrdning i en Skraalinie over det storste 
Omvrid, den indre Rand ved Spindelen ligeledes staaer ret ud fra Skallen, 
men den evrige Omrand er en krum Bue imellem disse begge; Lnben er ellers 
rundt omkring temmelig tyk og bred efter Skallens Slorrclfe, og bag Spinde
len sindes et lidet Indtryk, dog ingen egentlig Navle; i Aabningen opdager 
man ved et Haandglas zde fmaa Trender, hvoraf den ene sidder midt paa 
inderste Side af Spindellceben, den 2den paa overste skraalsbende Beklcrdning, 
og disse 2 ere de kiendeligste, men den Zdie, der kun kan kaldes en Tandbulk, 
og ikke engang kan fees tydelig paa alle, sindes i Midten af den yderste Lcebe 
lig e over for den forste. Naar alt dette famleS, vil rnan fee, at den har me
get ligt med den tretandede Snekke (Helix tridens) *),  faa ak man snart 
kunde fristes til at mi fee den for fammes Unge, men ikke engang m tale om 
Beboeren, som er faa forskiellig fra andre LandsnckkerS, sindes og det ved 
Skallen, som maae gisre den til en egen Art: a) Som Unge kunde den ikke 
have faa tyk en Lcrbe, den Laudsnekkerue ikke plcie at anfcette, for de ere fuld- 
voxne. b) Dens Snirkelvrid ere meget buglede og tage steerkere af mod Top
pen end paa den tretandede, hvis Top og er mere but. c) Aabningen er 

paa
*) Müllers Hift. Verm. Spec. 30 
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paa den tretandede mere langlig, og d) sammes øverste Tand sidder lige i 
Midlen, da den paa Soelgransnekken sidder henimod inderste Hjørne. e) Hos 
den teetcmdede er i yderste Leede en vir feli g Tand, men hos vor lille Snekke 
fim en liden Bulk. Forskielligheder nok imellem faa smaa Skabninger, hos 
hvilke de et kunne vented ret mange, hvorfor -eg og ikke engang vil navne, at 
den tretandedes Skal er startere og ugiennemsigtig, hvilket nogle kunde 
henregne til Alderen. Det fan ellers have sin Nytte med saadan Sammenlig
ning og ueiagtig Bestemmelse, da det sees, at Skribenterne i Naturhistorien 
alt for ofte af flette Figurer, og endnu niere af korte og ubestemmLnde Bcjkci- 
v elfer-, lade sig forlede til at tage et fer andet, naar kun de an forte Merker i 
nogen Maade kunne passe, og de ikke have begge Arter ved Haanden ot holde 
sammen.

Fig. i. viser denne Snekke.
a. Den tomme Skal i naturlig Størrelse.
b. Samme sorsiorret, med opvendt tretandede Aabning.
c. Skallen for stor ret fra Ryggen.
d. Ormen udkroben med Skallen paa Ryggen, forsterrek.

VI.

Turbo planorbis. Den lille Slrandjkive.

Denne er een af mine egne opdagede Snekker, fom jeg ikke har funden 
hoö nogen Skribent. Den 1 forskriver sig fra de grønlandske Strande, hvor 
den sindes i Indvigenes Mudder under Stene, og er just ikke een af de smuk
keste Snekker, men dog for sin Lidenhed og Sieldcnhed merkvardig. Jeg 
har beskrevet Skatten i min Fauna Grönlandica Spec. 393. og da jeg har 
forsomt at beskrive dens Beboer, medens jeg var i Landet, fordi jeg holdt den 
for en almindelig Art, og der iblandt de efterfølgende Missionairer ingen er 
funden, som har lagt sig efter Naturhistorien, af hvem man kunde vente fuld
fort, hvad der er begyndt, faa fan jeg endnu ikke sige mere end igientage Skal
lens Beskrivelse, og oplyfe den med en hosfoiet Tegning. Den fees at være 
liden og i det hsieste Linie i Tvermaal; har sire ordentlige Snirkelvrid, fom 
cre trinde og have en dyb Som, hvorved de kiendclig skilles ad, men ere fao- 

ledes 
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ledes anpassede om hinanden, ot Toppen er meget flad, og fet o ve lidet fremra
gende, saa den meget ligner Skive-Snekkerne (hlanorbes); arden imid
lertid rettere regnes blandt Hvirvel-Snekkerne (Turbines), viser dens 
Munding, fom er ganske cirkelrund, og heel omkring med en skarp Rand 
scerskildt fra den ewige Skal. Neden til har den et dybt Navlehul, der gaaer 
lige til Toppen, faa man deri neesten kan fee alle Omvriddene neden fta. Naar 
Skallen er reen, fees den inerkebrunn og glat, kun under Forsierrelfesglas 
opdager man nogle toplsbende fine Striber, fom neppe nok fortiene dette 
Navn. Ofu er den ellers overtrukken med en grov graa Skorpe, fom giver 
den et rynket og siettere Udseende; men endog i sin rene Klædning er den dun
kel, hvor derimod denne afgnides, fees den indre Grund perlemoerarter og 
glindsende, iscer under Forstørrelsesglasset.

Fig. 2. viser denne Snekkes Skal.
a. I naturlig Størrelse neden fra.
b. Samme forftorret.
c. Oven fra forsterret.

V.

Helix pulchella. Den lille hvide Snekke.

Denne lille nydelige Snekke, der virkelig fortiener sit Navn pulchella, 
som ben har faaet i Müllers Hill. Verm. Spec. 232., er i Dannemark for st 
opdaget af denne store Naturformer, men for ham af den berømte fransse Na- 
turkyndige Hr. Geossroy, der i sin Afhandling om Conchylierne ved Paris har 
saa tydelig bestemt dan, som den 6te Art af sine rundskallede Laudsnekkcr *),  
at man ikke kan miskiende den. Foruden dem vred jeg ikke, at nogen endnu 
har bemerket den, og da disse ikke have ladet den aftegne, kan den endnn reg
nes blandt de sieldne, og fortiener nærmere at bekiendtgiores, forat forebygge 
at den ikke skal blive blandet med en anden af de smaa bekiendte, i hvilken Feil 

allerede 

*) Den kaldes nf lwm Cochlea tefta utrinque convexa, fubtus perforata, ftriata 
alba, quatuor fpiraruin, ore reflexo, cg dens øvrige korte Beskrivelse findkS i 
den af Martini foranstaltede kydste Overfcet tfe P. 42.
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allerede Hr. Geoffroy sees ak voere falden *),  men rettes billig af Müller paa 
anforte Sled. Den har meget udmerkende ved sig, som strax maatle skille 
den fra andre, naar disse kunne lcrgges ved Siden. Dens hvide, glatte, 
glindfende oq halvgiennemsigtige Skal; dens platte Figur, hvormed den ncer- 
mer sig Skivesnekkerne (Planorbes), men dog ei er saa plar, som disse, da 
Hvirvelen virkelig rakker lidt oven for det ovrige af Skallen, skiont den neden 
under er lidt mere buglet, og derfor har rettere sit Sted blandt Snirkelsnek
kerne (Helices); dcnö dybe Navlehul neden ril, hvorigiennem man kan see 
lige til Toppen, og skimte Siderne af alle dens Snirkelvrid, hvilke ere 4 oven 
til, den lille Top iberegnet, men kun een neden til, de smaa »beregnede, der 
skimtes i Navlen; og iscer dens cirkelrunde Lcebe, derefter Skallen er temme
lig tyk og bred, og sindes tilbageboiet, viser os den strax, som en egen og 
kiendelig Art. Dens Mundings Rundhed kunde snart fore den til Hvicvel- 
snekkerneS (Turbinum) Slagt, men dette strider derimod, at Lcrben ikke 
gaaer heel omkring, men aWcrreS af det forste store Omvrid, der er i Mun
dingen blot, og har i det hoieste kun en meget fiin Bekleedning. Saa glat 
dens Skal og synes for del blotte seer man dog med et HaandglaS, og 
endnu lydeligere under et ForstorrelseSglaS, talrige smaa Striber, som tops 
stregs overDarc Omvriddene. Semmcn er vel ikke af de dybeste, men dog 
kiendelig nok til at adst'llle Snirkelvriddene fra hinanden, hvilke ere ganske 
trinde. Ormen er hvid, og har som andre Landsnegle 4 smaa Horn, og sort 
Hieprik i Enden af de 2 längste, men lader det ene saavelsom det andet sielden 
komme tilsyne, og man behover virkelig et HaandglaS for at bemerke de 2 
mindste Horn. Dette alt har den grandseende MÜtler noiagtig bemerket, som 
og, at saa lcenge Ormen er i Skallen, er denne morkere og guulagtig ved Top
pen, hvilket jeg tillige har bemerket hoö dem, i hvilke den dode Orm er efter- 
bleven. Man finder denne Snekke paa fugtige Steder blandt Mossen.

Fig. 3. viser denne Snekke.
a. Den tomme Skal neden fra i naturlig Storrelse.
b. Samme forstorret.

Nye Saml. IV. B. N c. Oven

*) Thi han holder den urettelig for Argcnvillcs la Petite fhiee Zoomorph. PI. 9. 
f- 7- p- 82. fom dog intet melder em den omböiede Labe, der maatle falde en 
maadelig Demcrker i Aine.
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c. Oven fra forstorret.
d, Samme med Dyret udkroben.

VL
Helix fulva. Topas-Snekken.

Denne Snekke-Art er endnu mindre bekiendt. Kun i Müllers Hift. 
Verm. Spec. 249. findes den ommeldt og beskreven efter nogle Stykker, han 
havde funden blandt raadne Bogeblade og paa vaade Peele ved Friderichsdal. 
Jeg selv har funden den i Norge, i de Drangedalflke Skove, paa vaade Ste
der under nedfaldne raadne Grene af Trceerne, og vil her med en hosfoiet Teg
ning ncermere beskrive den. Ikke har jeg været saa lykkelig som Müller, at 
finde nogen fuldvoxenmed hvid Læbe — hvoraf han og kun fandt ccn eneste — 
men alle mine vare af det Slags, han holder for Unger, hvis Skal har i det 
heicste 6 Snirkelvrid, og er overalt guulbruun, hvilket har givet den Navn 
af Topas-Snekken, dog ere de nederste Omvrid paa de fleste mere blege end 
de overste, der enten have en hoiere guul Farve eller en morkere. Et Exem
plar har jeg sect gandske hvidladent. Skallen er ellers meget tynd, som Ma- 
rienglas, giennemsigtig, glindsende og glat uden kiendelige Striber, kun med 
et bevæbnet Øie opdager man de allerfineste Striber tvers over Snirkelvriddene. 
Disse, som ere retvrcdne, have en kiendelig dyb Som imellem sig, og hæve 
fig jevnr mod Toppen, saa ar Skallen bliver toppet oven til; de tage ellers 
meget jevnt af i Storrelfe og ere fladtrinde, men Hvirveltoppen but og lidt flad
trykt, saa den skiuler sig næsten idet folgende Omlob. Neden til er den mere 
flad, og kan magelig Hvile paa denne Side; hersees kun eet Omvrid, som 
bugner noget hen mod Aabningen, og foraarsager derved ligesom en Fordyb
ning i Midten, der dog ikke bliver nogen egentlig Navle eller Hul. Den hele 
Skal nærmer sig saaledeS til en Klode. Figur, og maae regnes blandt de bug
lede Pyramide-Snekker (Helices fubglobofas pyramidales). Paa det 
stsrste Omvrid synes Spor til en liden Kant; fra samme begynder Mundingens 
skarpe Rand og naaer indtil underste Middelpunkt, altsaa lang men temmelig 
«ng, og Aabningen bliver næsten som et Maaneqvarteer (arcuata fublunata). 
Sneglen, som beboer denne Skal, er meget kort, rækker ikke engang 1 Linie 

uden 
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uden for Skallen, tinor den ganer; er og meget sammentrykt og bag til gansike 
spids. Af Farve bleg , men foran sort, og Foden blaagraa, t«t bag Hove-; 
det er den rodladen, som foraarsuges af indvortes giennemsikinnende Dele. 
Folehornene ere 4, forte, fine og sårdeles lange efter Dyrets Stscrelfe; de L 
underste rcekke endog temmelig frem. Naar den fremfkrider, bcer den sit Hun
smukt oprettet paa Ryggen, som en Pyramide, og kommer fort nok frem, 
men sidder dog ofte stille under Gangen, ligesom at hvile eller betornke sig.

Fig. 4. viser denne Snekke.
a. Den tomme Skal neden fra i naturlig Storrelse.
b. Samme forsterret.
c. Samme oven fra forstorret.
d. Sneglen udkroben med Skallen paa Ryggen i naturlig Storrelse.
e. Samme sorstorcet.

VII.

Helix Trochulus. Trilde-Snekken.'

Denne Snekke lader jeg gane med; ikke just for sin Anseelse men Siel- 
denheds Skyld, da endnu ingen, saa vidt mig er bekiendt, har meldet om den, 
uden dens Opdager, Sal. Confer. Müller, i sin Hirt. Verm. Spec. 276. 
hvor han under dette Navn leverer dens Beskrivelse. Ogsaa sikiuler den sig 
let for Eftersøgeren, da dens Skal stedse er bedcekket med et siimigt Fraad, saa 
den ncesten sikulde ansees for en liden Klat Jord eller Ureenligheden of en Regn- 
Orm , som Müller paa samme Sted rettelig erindrer. Skullen er ellers ikke 
af de allermindste, men undertiden 2 Linier hoi, og vel ij Linie i Tversnit 
neden til, kan altsaa efter dette Forhold regnes blandt Pyramide-Snekkerne, 
og ncrrmer sig de Taarneformige (Helices turritæ), dog tage Omvriddene lidt 
for stcrrk af i Brede efter hinanden. Disie Omvrid ere gemeenlig 4 til 5 i 
Tallet, og gaaer til den ordentlige Side. Naar Ureenligbeden er afaneden, 
som ikke faa let lader sig gisre, ftes Skallen mørf, bruunladen, og Omvrid, 
dene noget sikraatrykte (appreffi), hvorved deres Trindhed taber sig; nederste 
Omvrid er og neden til plattrykt, som foraarsager en Slags Kant rundt om; 
men den aflangrunde Munding, der udgisr ncesten en Fiirkant, og gaaer med 

N 2 sin
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fin Rand fra OmvriddetS Kant til Nederdelens Middelpunkt, fremrager saa 
meget, at Skallen sat paa Foden ikke beqvemmelig kan staae oprettet, men 
falder noget til Siden. Den ydre Lcebe er fFarp; den indre bojer sig lidt til
bage kil en kort fremragende Spindel. Hvirvelen er vel tilspidset, dog but
rund for Enden. Med blotte $ine seer man Skallen glat overalt, kun med 
et Hieglas opdager man sine roplsbende Striber, som paa flere af de fore- 
gaaende. Sneglen ligner meget den ncest foregaaende, da den er bleg med 
sorte lange Folehorn. Denne Snekke tresses helst i Skovene paa gamle raadne 
Boge - Stubbe.

Fig. A. viser denne Snekke. -
a. Den tomme Skal med Mundingen tilvcndt, i naturlig Storrelse.
b. Samme forstorret.
c. Samme fra Ryggen forstorret.
d. Ormen udkreben med sin Skal paa Ryggen forstorret.

VIII.
Helix Sericea. Silke-Snekken.

Denne maae flutte Troppen for denne Gang; thi ffiont den overgaaer 
de forrige meget i Storrelse, er den dog ligesaa sielden, som de. Maaskee 
er der gaaet mange som mig, at de have anseet den for Borske-Snekkett 
(Helix hispida) *),  som den meget let blandes med, og den af denne Aarsag 
er bleven hidtil saa ubekiendt, at jeg finder ingen at have meldet om den, uden 
Len samme grandseende Müller Hid. Verm. Spec. 258. Da jeg deraf ny
lig traf et Exemplar blandt mine Borste-Snekker, og ved noie Eftersyn 
fandt den ar have alle de Merker, som Müller i sin Beskrivelse angiver paa 
Silke-Snekken, har jeg villet forsoge, om det er mueligt, ved en Afteg
ning at faas den giort mere bekiendt, Dont jeg seer forud, at det vil blive heel 
vanskeligt at faae dens Skionhed ret udtrykt i nogen Figur. Kiendere see 
strap, at den har meget tilftelleö med Borste-Snekken, nemlig: denö runde, 
huglede, halvklodeformige Skikkelse; dens fine Striber fra Top ril Fod, som 
dog ei betage Skallen sin Glathed; Omvriddenes Antal, som ere 5; dens

maane-

*) Lin. Sylt. nat. 1244, 675. Müll. Hirt. Verm. Sp. 26g-
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maancformige Munding, og hornagtige Farve, med en morkebruun Hvirvel. 
Men derimod skilles den fra den ved folgende: a) Synes dens Ska! mere 
giennemsiglig. b) Nederste Omvrid har en liden Kant, der synes tyndere end 
det ovrige Skal, og falder mod Dagen lysere, som om den var et blegt Baand, 
hvilken Kant Borste-Snekken ganffe fattes, c) Den har ingen egentlig 
Navle, men kun et lidet Hul neden til, saa at den idet hoieste kan kaldes 
fubperforata, da hun er umbilicata, d) I Steden for Borster paa hiin, 
seer her det blotte Øie en siet Skal, og forst med Aieglasset, ja endda ikke uden 
i en vis Stilling mod Lyset, opdager man, al hele Skallen er beklcrdt med det 
fineste Silkespind; ForsterrelseSglasset viser, at dette erdet allerkorteste glind- 
sende Laad eller fficrliigncnde Taver, der sidder teet pakket hos hinanden og 
ligger saa ucer an paa Skallen, at man neppe skal kunne see Enderne op
rejste. Denne fine Ovcrklcrdning gior denne Snekke til en af de allersmukkeste 
Landsnckker, og vcerdig til det Navn Silke -Snekken. Da den fandtes blandt 
mine Borste-Snekker, fom for storste Deel ere samlede i Friderichsberg- 
Hauge, maae jeg formode, at den ogsaa der har havt hlemme. Den er nce- 
sten 4 Linier bred og 3 Lin. hoi, hvoraf underste Omvrid udgior det rnesie. 
Sneglen har jeg endnu ikke seet, kan derfor ligesaa lidet som Müller, give 

nogen Efterretning om den.
Og, da jeg allerede maae befrygte, at have fristet Sclffabets Taal- 

modighed med mine smaa Ting, er det den hoie Tid at afbryde.

gig. 6. viser denne Snekke-Skal.
b. mÄ } ' nalUrli9 S'°rre-s-.

c. Et Stykke af Skallen meget forstorret, at Silke-Taverne kan 
sees i deres Rader.
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Om

Ecliptikens narvarende Skraahed og Storrelsen
af

dens secular Aftagelse.

Ved
Thomas Vugge.

Ecliptikens Skraahed eller den Vinkes, som Planet af TEqvator danner med 

Planet af Ecliptica, er et af de ferste og vigtigste Elemente udi de astronomiske 
Beregninger. Den har megen Indflydelse paa Solens Declination og dens 
Lcengde og paa Fixstiernernes og Planeternes Lcengder og Breder, naar disse af 
de observerte Rectascensioner og Declinationer skal beregnes. Med Vished 
kan man altsaa ikke bestemme Solens, Fixstiernernes eller Planeternes Steder 
paa Himlen, naar der udi Ecliptikens Skraahed er Uvished eller Tvivl. Ikke 
desto mindre stemme Astronomerne endnu ei fuldkommen overeens hverken 
udi denne Vinkels ncrrvoerende Stsrrelfe eller dens Aftagelse udi ioo Aar. 
For Aaret 1784 er Ecliptikens Skraahed efter de Engelske Astronomer 
23°28'2, 2", men de Franske antage den 230 27' 51' 8" eller 10, 4" min
dre. Aftagelsen udi ivvAar har de laCaille antaget for 47"; T. Mayer 

for
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46; Maffelyne for 50"; Cassini for 60" og de la Lande for 331 Disse 
Afvigelser ville efter ioo AarS Forlob frembringe den betydelige Forskiel af 
ncsten en halv Minut. Det maakte tillades mig, at jeg i denne Afhandling 
fremlcrgger mine Tanker om denne betydelige Sag, hvor Meningerne have 
vcrret saa forffiellige og deelte.

I. Om den ncrrvcrrende Storrelse af Ecliptikens Skraahed.

Denne kan ei bestemmes uden med meget store Instrumenter, hvilke 
med Vished kan udmaale Vinkler Hoider til meget faa Sekunder. Jeg har 
hertil betienl mig af den nye Mural-Qvadrant paa Observatoriet, hvis Ind
retning, Verification og Brug jeg paa et andet Sted har besikrevet, og tillige 
beviist, at man med den kan tage Hoiden til en Vished af5". Naar man da 
havde observeret Solens siorste eller Sommer Solstitialhoide, og tillige dens 
mindste eller Vinter-Solstialhoide, og af deres Forskiel tog Halvparten, 
saa havde man den halve Afstand imellem begge Vende-Cirklerne eller Eclipti
kens Skraahed. Denne i sig selv meget gode Methode kan ikke med fuld Vis
hed anvendes paa de Steder, som have store nordliger Breder, efterdi Solen 
i December kommer meget lavt paa Himlen. Saaledes er Solens Vinter- 
Solstitial Heide ikkun omtrent io° 50' 56 Saadanne smaa Heider ber man 
i saa fine Bestemmelser ei bruge, fordi Resractionen ved Lyöstraalerneö Gang 
igiennem de lave og lcengcre Lag af Dunstkredsen er foranderlig, ustadig og 
uvis. Altsaa maae man antage et andet Element, nemlig Poclhoiden ar vcrre 
bekiendt, og da kan man finde Soelens storste nordlige Declination etter Eclip
tikens Skraahed, naar man fra den storste Solstinalhoide drager Wqvators 
Hoide. Udi dets Selskabs Skrivtcrs 3 Bind har jeg fremlagt 167 Observa
tioner paa Kiobcnhavns Polheide, og disse Observationer ere anstillede med fire 
forskielliqe og store Instrumenter, nemlig med en 12 Fods Sektor, med en 
6 Feds Mural Qvadrant, med en gre Fods Astronomis Cirkel, og med en 
3 Fods bevoegelig Qvadrat, faa haaber jeg, at man med fuld Vished tor an
tage Kiobenhavns WgvarorS Heide = 340 18' §6", uden at befrygte nogen 
enkelt Sekunds Feil.
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Det kommer fremdeles an paa, at man med samme Vished kunne finde 
Solens sisrfte Solstitialhoide. Dersom man ikkun tager en eneste Solens 
Middags Heide paa Solstitial-Dagen selv, saa vil man ci allene meget let 
kunde feile de 5"; hvilke efter Naturen og Storrelsen aset« 6 Fods Mural- 
Qvadrant ere muelige og tilladelige; men man ville maaffee endog feile noget 
meer; thi Formedelst Soelstraalernes Irradiation og Inflexion er det meget 
vanskeligere at observere en Soclheide end en Fixstiernes Middagshside. Man 
maae derfor bestrcebe sig efter at anstille flere Observationer, af hvilke man kan 
flutte sig til Solstitialhoidcn, og saaledeö paa Observationens Rigtighed er
holde flere Prover og Beviis. Dette flkeer paa folgende Maade, at man 
14U11 Dage for og efter Soelhverv, faa ofte Veiret der tillader, observerer 
Solens Middagshoide. Om man end antager Ecliplikens Skraahed 10 n 20" 
storre eller mindre, saa har dette dog ingen merkelig Indflydelse ril at foran
dre Solens daglige Forandringer i Declination. Alksaa kan man med Sik
kerhed til den obscrverte Mtddagshoide lcegge Forandringen i Declinationen fra 
Obferservarious-Dagen til Solstitial - Dagen, og saaledes af en hver Mid- 
dagsheide ncer ved Solhverv flutte sig ril Solsinialheiden. Naar man saale
des der paa erholder mange Observationer, foretagne med en 6 Fods Mural- 
Qvadrant, og af dem tager Middcltaller, erholder man Solstitialhoiden saa 
neie, at der udi ei kan vcere nogen Feil storre end 2 a 3 Secunder. Naar her 
fradrages 2Eqvator6 Hoide, udkommer EcliprikenS Apparente eller syulige 
Skraahed, hvilken desuden maae rettes og forbedres ved Nutationen for at 
finde den sande og rette Ecliptikeus Skraahed.

Paa denne Maade har jeg aarligen fra 1780 anstillet Observationerne, 
og der efter bestemt Ecliptikeus Skraahed. Alle de der henhercnde Observatio
ner og Beregninger ere anforte udi en Afhandling udi det Kongelige Svcnska 
Wetensikaps Academicus nya Handlingar, og jeg skal her ikkun anfere de en
delige Resultater af hver Aars Observationer.
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Aa ret Eclip.sy nlige Skraah. Nutation Eclip. sånde Skraahed.

1781 2i Juni 230 28z 19" — 8, 2" 23° 28' 10, 8"-
1782 — 2 3 28 16 — 9/4 23 28 6, 6

1783 — 23 28 12 — 9/ 5 2 3 28 2/ 5
1785 — 23 28 7 — 8, 6 23 27 58, 4
[786 — 23 27 59 — 4, 0 23 27 55, 0

l?87 — 23 28 4 — h 0 23 28 3, 0

l788 — 23 27 54 * 2, i 23 27 56, I

Medium 23° 28' i, 8"

Ved et Middeltal af disse Observationer er altsaa Ecliptikens sande 
Skraahcd den 21 Junii 1784 fundet at vcerc = 23° 28' r, 8". Da Mnral- 
O^vadranten udi Begyndelsen af hvert Aar paa nye er bleven injusteret, saa er 
det ene Aar6 Observationer gan^e uafhcrngigc af det andet, og Observatio
nerne cre paa en vi6 Maade anstillede ligesom med ct andet eller i det mindste et 
forandret Instrument, Udi ethvert Aars Solstitialheide kan ci vcere nogen 
Feil af 5". Det endelige Resultat er igicn Middeltallet af 7 AarS Observa
tioner , hvilke i Tallet udgiore 70, og den storste muelige Feil idet endelige 
Resultat er ikkun af en Secund, og det er heraf bcviist, at i bC1l fundne 
Ecliptikens Skraahcd 230 28' 1, 8" rimeligen ei kan vare nogen Feil af 
erl heel Secund.

Denne saaledes efter de Kisbenhavnffe Observationer bestemte Eclipti
kenö Skraahed kan man sammenligne med andre Astronomers Observationer. 
T. Mayer anforer udi sine fortrcrffelige Soeltavler, at han med en 8te Fods 
Mural - Ovadrant har bestemt Eliptikens sande Skraahed for Aaret 1756 
=: 230 28' 16", her fra drages dens Aftagelfe udi 18 Aar rzz 13, i", og 
man finder Skraaheden 1784 — 230 28' 2, 9". Dr. Masikelyne har udi 
Greenwich med en 8 Fods Mural - Qvadrant observeret Solstitialhoiderne fra 
1765 til 1772, og der af bestemt Ecliptikens sande Skraahed til Begyndelsen 
af 1769 — 230 28' 9, 7", og secular Aftagelse — 50" Hvoraf da folger, 
at Skraaheden 1784 == 230 28' 2, 2" (Malkelyne Aftronomical Obfer- 
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Nations Vol. I. Explanation and ule of the tables pag. VI.) Saaledeö 
ei*  der imellem de Engelste, Gottingste og Kiobenhavnste Observationer den 
herligste og uoiagtigste Overeenstemmelsc.

! i

De Parisiste Observationer give derimod cn ganste anden og sorstiellig 
Bestemmelse. Udi det Kongelige Franste Videnstabernes Academies Skriv- 
ter for Aarene 1778 og 1782 har Grev de Cassitti fundet, at efter de Paci
fists Observationer,- deels de aldre, deels i Scerdeleshcd de nyere af Greven 
selv fra 1777 til 1736 anstillede Observationer blive EcliptikenS Skraahed for 
1780 — 23 27 A4". Jeg stal anfore Grev de Cassinis egne Ord: ”Les 
” Aftronomes, qui fuppofent cetteT obliquité plus grande de pres de 
”20 fecondes, n’ayant point expo fe ni difcuté un ausfi grand nom- 
”bved’ obfervations, n’ayant point fait connoitre les verifications, 
”qif ils ont du faire de leurs inftruments, n’ obfervant d’ailleur a 
”chaque folftice qu’ avec unefeule lunette fur un feul point du limbe 
”de leur quart du circle, tandis que dans le meme folftice j’obferve, 
” avec deux lunettes et fur deux points differens du limbe, j’ aurois 
’’quelque droit fans doute de preferer ma determination a la leur.” 
(Casfini Extrait des obfervations aftronomiques 1786. pag. 79.” Om, 
endstiont jeg har den allerstsrste Agtelse for Hr. Grev de Cassinis Indsigter 
og Forticnefter, saa kan jeg dog udi denne Sag ei vcrre af hans Mening. Af 
mine Observationer har jeg til Bestemmelsen af EcliptikenS Skraahed brugt om
trent 70 Observationer. Det er ligeledes klart, at T. Mayer og Dr. Ma- 
fkelyne ci have brugt et mindre Antal; altsaa give omtrent 210 Observationer 
en ganste anden Skraahed end 72 parisiste Observationer. Der kan vel ei 
vorre mindste Tvivl om, at jo saa duelige Astronomer, som Mayer og Ma- 
fkelyne, have verisiceret deres Instrumenter. Jeg for min Deel har ligeledes 
ei forsomt denne vigtige Omstændighed, uden hvilken astronomiste Observatio
ner tabe al Nsiagtighed; paa et andet Sted har jeg bestrevet den hele Om
gang (Obfervat. Aftron. 1781 -1783. Introd. Cap. IV. pag. 44-53.) 
De Instrumenter, med hvilke de Parisiste Observationer ere foretagne, ere 
Mural Qvadranter og Sectorer af en celdre Indretning, maastee endog fra 
dette Aarhundredes Begyndelse. Derimod ere Mural-Qvadranterne i Green

wich,
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wich, Gottingen og KisLenhavn af en nyere og fuldkomnere Indretning, og 
indeelte efter en meget bedre Methode. De tvende forsie ere forfærdigede af 
den store engelske Instrumentmager John Bird, og den sidste er forfcerdiget 
her af den meget duelige Johan Ahl, ganske og aldeles efter Birds Regler 
og Forskrivter. Da nu Ecliptikens Skraahed, bestemt af trende scerskilte 
Astronomer, paa trende forskiellige Steder, hvor der altsaa ere brugte for« 
stkiellige Punkter af Instrumenterne, med store og noiagkige Instrumenter og 
ved et stort Antal af Observationer, ikke desto mindre stemme overecnö til en
kelte Secunder, fa« maae denne Pluralitet af Stemmer afgiore at den 
2i Junii 1784 var Ecliptikens sande Skraahed 230 2?? 2, 8" 
eller 230 2sz 2, 2“ eller 230 28' 2z 9zz eller ved et Middeltal 
= 23° 28Z 2, 3“f men paa ingen Maade ester de Parisiffe Observa
tioner = 23° 27z 5 I/ 8".

2. Hvor meget aftager Ecliptikens Skraahed udi 100 Aar?

For at besvare delte Spergsmaal maae man sammenligne de crldre Ob
servationer med de nyere. Jeg skal begynde med at anfore folgende Tabel, 
uddragen af Astronomernes Skrivter om Ecliptikens Skraahed. Jeg har sogt 
at giere den saa suldstcendig, som mueligt, og ordnet den efter Tiden.

O r Aarene
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Aarene Observatores Ecl. Skraah. Aarcne Observatores Ecl. Skraah.
Aristarchus og 1530 Apianus 23° 30*  Q"
Indianerne 240 o' 0" 1570 Ign. Dantes 23 29 0

Z24» f»C. Pytheas 23 49 26 1580 Ldg.af Hessen 23 29 0
2Z0 Eratostanes 23 5r 20 1587 Tyge Brahe 23 31 30
I40 Hipparchus 23 Al 20 *589 Landsberg 23 30 10
140 e. C. Ptolemceus 23 3° 0 1600 Kepler 23 Z0 30
39° Pappus 23 35 0 1620 Vcndelin 23 32 15
830 Almamon 2 3 35 0 *630 Gassendi 23 31 0
891 Albategnus 23 35 0 1646 Riccioli 23 Z2 0
901 Thebith 23 33 3° 1656 Casffni 23 29 5
970 Mohamed 23 35 5 1660 Mouton 23 Z2 0
995 Abul Rihan 23 35 0 1671 Hevel 23 30 19
1004 Mahmud 23 32 21 1672 Richer 23 28 54
1007 Arzachel 23 34 0 1687 de la Hire 23 29 3
1140 Almcron 23 33 0 1687 Margraaf 23 28 48
1280 Cv'cheouKing 23 33 40 j 690 Flamsted 23 29 0
1290 Nassa r Oddin 23 30 0 1695 Wurzelban 23 29 54
1300 Prophatius 2332 0 1703 Blanchinii 23 28 35

p3 6 3 Eben Schatir 23 31 0 17*5 Louville 23 28 24
1440 Ulug Beg 23 30 i? 1734 Manfredi 23 28 28

Purbach og 1737 Bouguer 23 28 28
1460 Regiomonton 23 Z0 0 J73 8 Cassini 23 28 20
1500 Walther 23 27 58 1756 T. Mayer 23 28 16
1500 Dom. Maria 23 29 0 1769 Maff'elyne 23 28 10
1525 Copernikns 23 28 24 17 84 Bugge 23 28 2

Ovenstaaende Tavle viser EclipcikenS Skraahed saaledes som den afved- 
kommende Astronomer er antaget og af dem selv angiver. En stor Deel af 
disse Bestemmelser er vist nok grundet paa Observationer, foretagne med smaa 
og stette Instrumenter. Desuden have de celdre Astronomer endog til dette 
Aarhundredes Begyndelse enten aldeles intet eller ei neie nok kiendt Storrelfen 

af
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af Refraction, af Parattaxis og af Solens Diameter, hvilket alt har Ind
flydelse paa den i Tavlen angivne Ecliptikens Skraahed. Det vil derfor vcrre 
fornødent critiff at igiennemgaae og bedømme ovenanførte Bestemmelser. Jeg 
har der ved antaget folgende Regler: 1) Ikkun at bruge de af de celdre Be
stemmelser, hvor jeg har fundet Observationerne selv anførte, og Instrumen
tet noevnet, hvormed de ere anstillede. 2) Efter Astronomiens ncervcrrende 
Grundsætninger paa nye at beregne den deraf folgende Ecliptikens Skraahed. 
Deraf vil da nodvendigen felge, at mange af de i Tavlen anførte Bestemmelser 
maae, som upaalidelige, udmynstreS og socttes ud af Betragtning, men de, 
hvilke efter igicntagen Bedømmelse blive tilbage, ville blive desto paalideligere 
og det endelige Resultat desto vissere. Meget ofte vil da findes en anden og 
paalideligere Skraahed end den Astronomen selv har antaget. SaaledeS har 
Tyge Brahe anført Skraaheden — 230 31' 30"; jeg finder derimod af hans 
Observationer ikkun 230 29' 46". Flamstcd har meent at hans Observationer 
angave en Skraahed af 230 29'0"; jeg finder derimod ikkun 230 28' 49", 
og saaledcs ncsten med alle i Tavlen anførte Tal.«

Om Astronomiens første Oprindelse og Alder ere der tvende Meninger. 
Nogle holde for, at Chaldceerne og Egypterne have vceret Astronomiens ferste 
Dyrkere. Andre mene, at Indianerne have vceret de allerførste Astronomer, 
og at Chaldceerne fra dem have laant deres Astronomie. Den sidste Mening 
er fornemligen antagen og forsvaret af Astronomiens fortrceffelige Historieskri
ver Hr. Bailly. Allerede i Historien af den gamle Astronomie har han yttret 
denne Tanke; men han har videre udført den udi sin Afhandling om den In. 
diske Astronomie (Traité de V Aftronomie Indienne et orientale. Paris 
1787. in 4.) Dette hele Verk sigter til at bevise, at der udi Asien 4300 Aar 
for Christi Fødsel har levet et Folk, som har besiddet dybe og fortrceffelige 
Kundskaber i Astronomien, som har havt gode astronomiske Tavler, efter hvilke 
de med Vished kunde udregne Solens, Maanens og Planeternes Steder; og 
da saadanne astronomiske Tavlers Opfindelse og Indretning udfordre 10, 12 
ja fiere Aarhundredeö forelsbende gode Observationer, saa vil denne indiske 
Astronomie og denne foregivne Nations 2Elde gaae meget langt tilbage i Tiden 
overalt det, vi ellers kiende og antage af Tids-Reaning. Hr. Bailly be
skriver og forklarer fire forskiellige Sott af indianske Tavler: 1) Tabeller fra 

Siam, 
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Siam, bragte til Europa i Aaret 1687 ved Hr. de la Loubere, Kongen af 
FrankerigS Gesandt til Kongen af Siam. 2) Hr. le Gentil har i Aaret 1772 
fra Trivalur paa Coromandel-Kysten bragt Tavler og Indianernes Regler
ved sammes Brug. 3) Tavler fra Masulipatnam eller Nassapur, sendte til 
Europa af Patouillet. 4) Tavler, beregnede for Meridianen af Chrisna« 
buram og bekiendtgiorte ved Hr. du Champ. Alle disse 4re scerffilte Sart af 
Tavler Have saa megen Lighed med hinanden, at man ei kan tvivle cm, at de 
jo cre udsprungne af samme Kilde, og at de jo i Grunden ere de samme Tavler.

Udi Soel- og Maane-Formerkelser feile disse Tavler saavel i Henseende 
til Storrelsen som Tiden. Udi Planeternes Lcrngde feile de 17 til 18 Grader. 
De^ere altsaa hverken noiagtige eller brugbare, og passe ei til Himmel-Lege
mernes sande Bevcrgelse. De ere allene merkvcerdige formedelst Stedet, hvor
fra de komme, og formedelst deres hoie Alder.

Hr. Bailly feer disse gamle indiffe Tavler fra den stdste Synspunkt. 
Han finder i dem folgende astronomiske Elementer.

Soel-Aarcrs Lcengde - - 365 Dage 35’'
Ecliptikens Skraahed - - 24° o*  o"
Solens Centers Wgvation - - 210 10' 30"

Disse indianiske Elementer passe aldeles ikke til vore Tider. Efter fore- 
gaaende Reductisner og Beregninger, som ere grundede paa de nyeste og bedste 
Theorier, finder Hr. Bailly at disse Elementer passe nogenledes til den Epoche 
4300 Aar for Christi Fodsel. Derpaa allene og paa intet andet grunder Hr. 
Bailly sin Mening, at der 3400 Aar for vor Tids-Regning har levet en 
Nation i Asien, som for sig har fundet flere AarhundrcdeS Observationer, og 
der paa grundet disse «ldgamle Tavler. Men kunde det ikke vcrre en blot Hen- 
delse, at Indianernes Tal stemme overeens med denne Epoche? Kunde det 
ikke vcere ligesaa rimeligt og mueligt, at Tavlerne vare meget yngcre, ogat 
Feil udi Indianernes Instrumenter og Observationer, samt Ufuldkommenhed 
i deres Theorier og Beregnings - Maadcr have givet dem disse fejlagtige Tat, 
Hvilke af en Hendelse stemme overeens med en hsiere Alder? Jeg skal bevise 
dette med Hipparchs Exempel, som af sine egne Observationer har villet udlede 
Astronomiens Grund-Elementer.

Af
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♦
365 Dage 5‘ 55*  35"

- 230 51' 30"
2° 23' O"
og Lib. Ill,

Af sine Observationer har Hipparchus fundet:
Soel-Aarets Længde - -
Ecliptikcns Skraahed
Solens Centers Equation - -

hvorom man kan eftersee Ptolomæi Altnagefl. Lib. I. cap. II>
cap. II og IV. Disse Bestemmelser komme temmeligen 11 æt overeens med 
Indianerne, og altsaa skulde jo de samme Slutninger, hvilke Hr. Bailly 
har anbragt ved Indianernes Tavler, ligeledes kunne anvendes paa Hipparchr 
Tal, og man skulde jo kunde finite, at Hipparch havde anstillet sine Obser
vationer og construeret sine Soel-Tavler meer end 4000 Aar for Christi Fed- 
fel, da man dog med al muelig historisk Vished veed, at han har levet fra 
Aaret 163 til 129 for Christi Fed fel. Hvo seerei, hvor usikre saadanne
Slutninger ere, naar de blot grundes paa ufuldkomne Observationer? Pw- 
lomeus har af sine Observationer fundet Solens ParallaxiS 2' 51". De efter
kommende Astronomer have fundet den mindre og mindre, indtil vi nu af Ve
neris Gang forbi Soleir have beviist, at den ikkun er 8^"; men hvem turde 
vel deraf stutte, at Solen i de ældre Tider har været nærmere ved Jorden, og 
at dens Afstand beständigen har voxet? Tyge Brahe, som ferst bestemte 
Refractionens Storrelfe, troede af sine Observationer at finde, at den paa 
io° Hoide var =10; paa 450 zzz 5', da den nu paa io° findes — 5' i§", 
og paa 4.50 = 57"; men hvem turde vel af Tyge Brahes mindre fuldkomne 
Bestemmelse stutte, at Dunstkredsens nederste Lag siden hans Tid var blevne 
tyndere og meer aabne, og de everste Lag tungere og tettere?

Jeg formoder her af at have beviist, at Hr. Baillys Mening om disse 
indianske Tavlers 2Elde og om Tilværelsen aset Folk i Asien, hvilket 4300 
Aar for Christi Fodsel har havt en hoi Grad af Cultur, er aldeles uvis, og 
af disse indianske Tavler intet gyldigt Beviis kan tages imod vor sædvanlige 
Chronologie og Menneske Slægtens ellers antagne Alder. Desuden kan Hr. 
Bailly intet historik Beviis anfere, af hvilket det er klart, at Chaldæerne, 
Egypterne og Grækerne have laant deres Astronomie fra Indianerne og disse 
igien fra denne foregivne Nation. Derimod kan man med gode og upaatviv- 
lclige Vidnesbyrd af Diodor af Sicilien i hans 2 Bogs 8 Kap., af Herodot 
udi i Bogs 13 Kap. og 2 Bogs 64 Kap.; af Plutarch de placit. Philof.

2 Bogs
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2 Bogs 11 Kap. og af Plinii 2 Bogs 8 Kap. bevise ar Chaldceerne i de aller- 
celdste Tider, derefter Egypterne og siden Gråkerne have varet Astronomiens 
Fosterfadre og ferste Dyrkere. Plinius melder udtrykkelige», at Ananman- 
der, Thales Discipel, udi den 58 Olympiade eller 550 Aar for Christi Fed
sel, har fegt at bestemme EcliptikenS Skraahed.

Den allerceldste Observation, som findes anført med Maal og Stsrrelfø 
er anstillet af Pytheas i Marseille udi Aaret 324 for Christi Fodscl. Efter. 
Strabos Beretning har han paa Solhvervsdagen fundet Langden af Skyggen 
ot have varet til Skyggens Heide — 41^ : 120 — 209: 600. Alkfaa bli
ver MZ — Tangenten af Solens everste Rands Heide, og Heiden selv 

70° 47' 43". Naar man titt antager Refractione« efter Bradley, hvil
ken herefter beständigen skal bruges, — 19"; Parallens — z"; So
lens Halv-Diameter — 15' 47", saa bliver Solens Centers sande Heide, 

700 32' 40" ; her fra drages'Mqvators Heide i Marseille— 46° 42' 17", 
og EcliptikenS synlige Skraahed bliver — 23° 50' 2,3.

Imod denne Bestemmelse afPytheas pleier man at anføre efter Strabo, 
at Pytheas skal i Bysanz have funden Forholden imellem Skyggen og Stiften 
den samme som i Marseille, og da dette er umueligt, fordi Bysanz er 20 16' syd
ligere, saa vil man deraf uddrage den Slutning, at Pythea Observation i Marseille 
ri kunde fortiene nogen Tillid. Men skulde det vel vcere mueligt, at den Astro
nom , som paa et Sted anfører Skyggens Lcrngde endog til Fcmtcdeel af en 
Part, paa et andet Sted skulde kunde feile trcnde fulde og hele Parter, hvilket 
ville vcere Tilfaldet, om nogen Observation virkeligen i Bysanz var bleven an
stillet? Dette er aldeles ikke rimeligt, men snarere er der i Straboe Fortcel- 
ling nogen Urigtighed. Efter de aldre Geographers urigtige Foregivende har 
Strabo varet af den Mening, at Marseille og Bysanz laae paa samme Brede 
nemlig 430 i8' og altsaa snarere fortalt, hvad han troede at der skulde observe
res , end hvad der virkeligen er bleven observeret i Bysanz. End videre pleier 
man at indvende imod Pythea Observation, at Gassendi i Aaret 1636 har 
fundet Skyggens Langde ligesom Pytheas, hvilket ei var mueligt, naar Eclip
tikenS Skraahed har nogen Aftagelfø. Men dette Foregivende er urigtigt; thi 
Pytheas fandt Forholden imellem Skyggen og Gnomen —209 :620. Ved 
en Gnomen af 52 Fods Heide fandt Gassendi denne Forhold — 213:600 

(Gas-
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(Gaflendi proportio Gnomonis ad umbram folflitialem obfervata 
Marfiliae An. 1636. pag. 221-226). Hvoraf noget nar folger den rette 
Skraahed for Aaret 1636 nemlig 230 28' 35", og alt fa a noget ganske andet 
end hvad Pythe« Observation har givet. En meer grundet Indvending kunde 
gieres af Polhsidens Uvished, og om Pytheas virkelige» har observeret paa 
det Sted i Marseille, hvor Polhøide — 430 17(43", og hvor Wqvator- 
Høide " 46° 42' 1.7“. Saavel herudi som i Observationen selv kan maaskee 
vare en Uvished af 3 o 5 Minuter; men med alt det vil dog Pythe« Obser
vation med Vished bevise Afragelsen af Ecliptikens Skraahed.

Eratosthenes har 230 Aar for Christi Fodsel observeret Ecliptikens 
Skraahed, og fundet Vendekredsens Afstand storre end 4?|° og mindre end 
4?i° eller storre end 47° 40, og mindre end 47° 45'. Hvoraf Middeltallet 
bliver 470 42' 30", og Ecliptikens Skraahed 230 51' 15", hvilken dog ei er 
befriet fra Refractionens Virkning. Hipparch har ved sine Observationer 
bekr«ftet den samme Skraahed (Ptolomæi Almageft. Lib. I. cap. II.) 
Ptolomceus bestemmer ei egentlig noget om Instrumentets Storrelse, men siger 
allene, at det har v«ret af en maadelig Storrelse. Proclus bruger n«sten 
samme Udtryk som Ptolom«us, men l«gger til at Eratosthcnis Instrument har 
havt en Diameter ei mindre end | Alen. Efter «ldre Forfatteres Beretning 
har denne Alen (wtévvi) varet faa meget fom man med begge udstrakte Arme 
kunde fpande, og altfaa omtrent 6 Fod. Efter denne Forudsatning har In
strumentes Radius varet 18 Tommer, og 5' have paa Randen og Indelingen 
indtaget det meget merkelige Rum af f Linie. At Eratosthenes paa sit Instru
ment rnaae have havt Indelinger fra 5 til 5' beviser Observationen selv, da 
han anfører VendecirklcrneS Afstand storre end 470 40*  og mindre end 470 45, 
Men om man endog vil antage, at udi Bestemmelsen har varet en Feil af 5 
fulde Minuter, faa bliver dog Ecliptikens Skraahed 230 48(45", hvilket 
endda vil bevise dens Aftagelse.

I et stort Mellemrum af n a sten 1000 Aar findes ikke c ti eneste paalidelig 
Observation, af hvilken Ecliptikens Skraahed kan beregnes. I Aaret 89r 
efter Christi Fedsel har den Arabiske Astronom Mohamed Bett Geber Alba- 
faitt, eller, som han i Almindelighed kaldes, Albategttitts i Aracta med 
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parallaetiske Linealer af6 Fods Længde bestemt Solens mindste Zenith-Distance 
= i2°26' og ben ftørflezzr 590 36'. (Albategnus de feient. Stellar, cap. 4.) 
Her af folger, at den storste Solstikialhoide, forbedret ved Refraction og Parallaxis 
=77° 33' 49", og den mindsteSolstitialh. — 30^22' 29", altsaa er Vcndecirk- 
lerncsAfstand = 47° 11'20", og EcliptikenösynligeSkraahed^uLgO35' 40".

Jeg kommer nu til Arabernes meget glimrende Periode i Astronomien, 
da de understotlede ved deres Sultaners og CaliferSKongclige Gavmildhed have 
indrettet store og til den Tid beundringsværdige Instrumenter, Qvadranter og 
Sectores. Trcnde arabiske Astronomer Mohamed, Ahmed og Hasau Ben 
Mousa have med ct stort Instrument observeret Solens storste Solstitialhoide 
=z 8o° 15', og den mindste = 330 5'. Heraf beregnes Ecliptikens synlige 
Skraahed zzz 230 35' 5". Disse Observationer ere foretagne i Bagdad, i 
det 337 Aar af Iezdægird eller 970 Aar efter Christi Fodsel, og findes anforte 
udi Jbn Iounis Haandskrifter. (Muhamedis Ben Ketiri vel Alfergani 
elem. A (Iron. Golii notæ pag. 69 et 70.)

Omtrent i Aaret 950 har Abdol Rahman Alsupti udmaalt Ecliptikenö 
Skraahed og fundet den = 230 35. Udi Aaret 970 har Abul I oasser 
Alchasan i Edessa fundet den 230 35*.  Udi Aaret 987 er den fundet af 
Abul Vafst Albuzaui i Bagdad 23O 35', og endeligen af Albatrum Abul 
Rihau i Aaret 995 23O 35'. Ved denne sidste Astronom er det at be
merke, at han til sin Observation har brugt en Qvadrant af 25 Fods Radius. 
(Philofoph. Tranfact. abrid. Vol. I. pag. 261 -263.) Omendffiont man 
ei haver disse sidstnævnte arabiske Astronomers originale Observationer til nær# 
mere Bedommelse og Efterregning, saa dog, da Observationerne ere anstillede 
med gode og store Instrumenter, og de i Resultaterne stemme overeens med Mo
hameds og Hasan Ben Mousæ nyligen anforte Observationer; saa tor man 
antage, al Ecliptikens synlige Skraahed i Aaret 1000 har paa det allernærmeste 
været = 230 35'.

Chinesernes meest beromte Astronom Co-cheoU-KlNg har omtrent ved 
Aaret 1280 med en Gnomon af 40 Fods Hoide fundet den længste Skygge 
= 79, 8 Fod, og den korsteste Skygge — 11, 7 Fod (Souciet Obfervat. 
Chinoif. Tom. 2. p. 112.) Heraf findes Solens sande og storsteSolstitial- 
hviden 7Z° 4^ ZZ", og den mindste 26° 35' 38", og Ecliptikens synlige 

Skraa-
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Skraahed :=z 230 32' 59". Disse Observationer fortiene saa mefltn meer 
Tillid, font Souciet beretter, at han har uddraget dem af Co-chcou-KingS 
egne Skrivter, og ar Observationerne have vceret anstillede stere Aar i Rad. 
Co cheou-King har selv antaget Solens stsrstensrdl. Declination —’28° 90'60" 
i chinesiske Grader *)  eller efter vor Indeling 230 33’ 40"; hvilket viser, at 
han noget ncer maae have kiendt Refractionens sande Størrelse. Observations
stedet har vceret Ta - ton eller det ncervcerende Peking.

*) Chineserne indele Cirklen ttbi 365-4 Grader i Graden udi too Minuter, og Mi
nuten i 100 Secunder. Ligesom Dagen deles udi 100 Kes, og l Kes igien i 
100 Parter 0. s. v.

Tarrarernes Regent og Timurlenghs Sønnesøn Utugbeg Mir^a Ms- 
hamed Ben Sharock har i Aarct 1430 samlet de Persiske Astronomer Gaie- 
theddin, Ianichid/ Salahedditt, Cadizade og hans Son Ali Kushgi, 
han har indrettet Observatorier og anskaffet store Instrumenter, med hvilke han 
har undcrsogt Stiernerne og Planeterne, og ladet forfcerdige nye astronomiske 
Tavler, hvilke i alle Stykker overgaae Ptolomcei Tavler og kommer meget ncer 
overeens med Tyge Brahes Bestemmelser. Utugbeg har ligeledes observeret 
Ecliptikens Skraahed. Observationerne selv findes i et persisk Manuskript, 
iblandt Hr. de l' Isle's efterladte talrige og rare Astronomiske Haandffrivter. 
Hr. Mechain har behaget at forskaffe mig en Afskcivt af de originale Obsec« 
vationer, hvoraf Ecliptikens synlige Skraahed findes =23° 3 l/ §8"-

Vi komme nu tilbage til Europa, hvor Videnffaberne begyndte at blom
stre. I Aarct 1460 har Regiomontan udi Wien med en stor Qvadrant ob
serveret Solens største Solstitialheide zz: 65° 30', og den mindste — i8° 30' 
(Clavii in fphæram comment. Cap. 2. pag. 236.), og, naar disseere 
rettede for Refraction og Parallaxis, findes den synlige Ecliptikens Skraahed 
— 23° 30' 49". Paa et andet Sted (Regiomonton Epit. Almag. Pto
lom. Lib. I. propr. 17.) anføres, at Ecliptikens Skraahed var fundet 
zzz 23° 2gz» men saafom han hverken ncevner Stedet, hvor Observationen er 
anstillet, ci heller Instrumentet, hvormed den er foretaget, saa bor man au- 
see ovenanførte omstcrndelige Observation som meget paalidcligere, hvilket hau 
og selv paa et andet Sted tilstaaer (Regiomontani tab. primi mobil, 

pro bl. 2.) i
P 2 Land-
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kandgrev Wilhelm af Hessen, som med faa megen Iver har dyrket 
Astronomien og anstillek faa mange gode Observationer, har udi Aarene 1561 
ril 1581 observeret mange Solens Middagsheider, af hvilke Ecliptikenö Skraa
hed kan beregnes (L. Baretti hiftoria coel. proleg. pag. 73-87). Mid
deltallet af alle Sonuner-Solstitialheiderne bliver 62° n' 48'' ; Vinter-Solsti- 
tialhsiderne ere ei faa gode; de bedste give 1 §° 14', hvilket og er ganffe nær 
ved Middeltallet af dem alle. Heraf finder man for del mellemste af Aarene 
1570 Ecliprikens synlige Skraahed — 230 30' 20".

I Aaret 1570 har Ignatius Dall te s i Florents observeret'den stsrste 
Solstilialhoide — 69° 49' og den mindste — 22^ 51' (Dantes Aftrolab. 
part. 2. cap. 34.) hvoraf beregnes Ekliptikens synlige Skraahed — 23029^4".

Den chronologisse Orden leder mig til vor ubodelige Landsmand Tyge 
Brahe. Paa Uraniborg har han med en Mural-Qvadrant af 6 Fod, og 
desuden med tvende andre store Qvadranter observeret Solens Middagsheider. 
Af Tyge Brahes originale Manuskripter og Observationer, hvilke paa det 
Kongelige Bibliothek bevares, har jeg uddraget Solstitialhsider, og der af 
«nstillet folgende Beregninger.

Her

Aarene
Stsrste Sol« 

stitialhside
Mindste Sol- 

stitialhside
Ecliptik. syn 
ligeSkraahed Notation

Ecliptik. fande 
Skraahed.

1582 57° 35*  40" 23 29' — 3, 0" 23° 29 42, 0
1583 57 35 0 10 39'40" 23 29 5 o, 0 23 29 5, 0
1584 57 35 30 23 29 35 * 2, 7 23 29 37, 7
1586 57 35 45 23 29 50 * 8, r 23 29 58, i
1588 57 35 35 23 29 40 * 9, 5 23 29 49, 5
1589 57 35 45 23 29 50 * 8, 6 23 29 58, 6
1590 io Z9 40 * 6, 8
5W 57 36 0 . 23 30 5 4 4/1 23 30 9, i
1596 57 35 40 1041 0 23 29 45 — 9, I 29 29 35, 9

Middelt. 57° 35' 37" 1 o° 40 6U\ 230 29' 42"J ,23° 29 44, 5



L. Om Ecliptikens ncrrvcrrende Skraahed rc. 117

Heraf fan man beregne Ecliptikens Skraahed paa forsikiellige Maader. 
Af Middeltallet af den storste Solstitialhoide — 57° 35J 37ui og af Middel
tallet af den mindste Solstitialhoide io° 40' 6", finder man Ecliptikens synlige 
Skraahed zz 23° 29' 53°. Men da der ikkun ere observerte trende Vinter- 
Solstitialhoider, og disse ere desuden noget forfkiellige og Refractionen uvis, 
saa bor de ei komme i Betragtning. I den fierde Rubrik er derfor beregnet 
den synlige Skraahed, som folger af ethvert Aars storste Solstitialhoide. Her 
ved er sat forud at Uraniborgs Polheide er zzz 55° 54' 36**,  og dens ^Equa
tors Heide zzz 34° 5' 24",. hvilket jeg paa et andel Sked har beviist. (Afhand
ling om de danffe geograph. Carter. 3 Afdel. §. io8)» Middeltallet af alle 
disse Resultater i den fierde Rubrik eller Ecliptikens synlige Skraahed 1590 
zzz 23° 29*  42"; og den sande Skraahed zzz 230 29*  48/ 8"» I den siette 
og sidste Rubrik er anfort den sande Skraahed for hver Aar, hvoraf Middel
tallet bliver 230 29' 44, 5", og na^r man af dette og sidstncevnte Tal igien ra
ger Middeltallet, bliver Ecliptikens sande Skraahed 1590 efter Tyge BraheS 
Observation =z 23° 29' 46, 6", hvilket Tal uden Tvivl maae vare Sandheden 
meget noer.

Grimaldi og Riccioli have udi Aarene 1643 til 1646 med trende store 
Qvadrankcr observeret Solens storste Solstitialhoide udi Bologne saaledes som 
folger: (Riccioli Almag. nov. pars I. Lib. 3. cap. 27.)

1643 med den storste Qvadrant
— med den storre
— med den mindrd -

1644 med den storste Qvadrant
— med den storre -
— med den mindre -

1645 med den storste -
— med den storre -

1646 med den storre -
— med den storre -

68° 59' 55'
68 59 55
69 0 0
68 59 50
68 59 50
68 59 50
68 59 50
68 59 50
68 0 0
68 0 10

Middel-Solstitialhoide 6g° 59' 55"



i is L. Qm Ecliptikens ttrrrvcekende Mraahed re.

Altsaa bliver den sande Solstitialhside — 63° 59*  36", og naar der 
fta drages Mqvanrrs Hside'^u: 45° 3'0' 24^; findes Etliplikens synlige Skraa- 
hed for Aaret 1644 2= 23^ 29' 12"

Den bekiendte Borgemester i Danzig IohgttN Hcvel har efterfulgt 
Tyge Brahes bersmmeligeExcmpel; han anskaffede fig mange meget gode og 
store Instrumenter, hvortil han dog ei vilde anbringe Kikkerter, ornendffisrit 
de i hans Tid vare bekiendte og begyndte at bruges. Hans meget langeHvelse 
og et over al Maade ffarpt og vist Aiesyn have ikke desto mindre foraarsaget, 
at hans Observationer ere nsiagtige og paalidelige. Fra Aaret 1652 til 1671 
har han observeret Solens stsrste Solstitialhside ved et Middeltal 159° 7*10",  
og den mindste ved m 12° 12' 45" (Hevclii prodromus Aftron. Cap» 3.) 
Heraf beregnes Ecliptikens synlige Skraahed u 23° 29' 3".

Udi Bologne er i St. Petronii -Kirke oprettet et betydeligt astronomisk 
Monument, nemlig et Gnomen af 71 Fods Hside. Dermed cre fra 1655 til 
1736 anstillede meget nyttige astronomiffe Observationer, af hvilke Ecliptikens 
Skraahed kan bestemmes. Fsrst skal jeg uddrage Solstitialhsiderne fra 1656 
til 1669 (Manfredi de gnomone meridiano Bononienfi ad divi Petro
nii pag. 99-113.), saaledeö som de af Cassini ere anstillede.

Aarene

Sol. Cent. sand^Zen.Afst. Eeliptik. syn
lige Skraah. Notation

Eeliptik. sande 
Skraahed.den mindste. den stsrste

1656 21° O*  20" <V° 58' 24" 23° 29' 2" — 4f 5" 23° 28' 57/ 5"

1658 2 1 O 24 67 58 12 23 28 54 4*  1/8 23 28 55/ 8
1663 21 O 32 67 58 0 23 28 44 4«' 9/ i 23 28 53/ r
1665 2 1 O 27 -67 58 7 23 28 55 *5/5 23 28 58, 2
1667 21 O l8 67 58 14 22 28 58 * 0, 2 23 28 57/ 2
1668 21 O IO 67 58 il 23 29 i — 3/8 23 28 52, 4
1669 21 O 14 67 58 13 23 28 59 — 6,6 23 29 0,5

Middeltalet 23° 28' 56" 23° 28' 56, 2"

Efter disse Cassinis Observationer bliver da Ecliptikens sande Skraa- 
bed for Aaret 1667 — 20° 28' 56, 2".

I 91 ur ti'
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I Nürnberg har Wurzelbau fra 1982 til 1695 med en Qvadrank af 
5 Fod og en Sector af 6 Fods Radius observeret Solens Solstitialhoider, den 
sierste ved et Middeltal =3264° 2' 30" og den mindste z= 170 7' O". (Wur
zelbau ftabilimentum Bafeos Uranies Noricae pag. 31-34.) Hvoraf 
beregnes EcliptikcnS synlige Skraahed for 1686 zzz 23° 29' o".

Omtrent ved samme Tid og for Aaret 1690 har den engelske Astronom 
Flamsteed med et Instrument af 6 Fods Radius bestemt EcliptikcnS Skraa- 
hed. (Flamfteed bilkor. coelft. Tom. 3 prolegom. pag. feq.) As 
dette Berks ferste Tome ffal jeg uddrage De storste og mindste Solstitialhoider, 
hvilke ere rettede for Instrumentets og Delingernes Feil, faaledcs fom Flam
steed selv angiver dem.

Aarene St. Heide. M. Hside.
Eclivt. synlige 

Skraahed. Nutat.
Ecliptikens jance 

Skraahed.

1690 62° 0' 48" 150 6' 3" 230 28' 50" — 9, 6" 23° 28' 40, 4"
1691 62 0 45 15 5 55 13 28 52 — 9/0 23 28 43/ 0
1694 62 0 z8 i? 5 55 23 28 53 — 2, i 23 28 50, 9
1696 62 0 30 '5 5 SO 23 28 42 HH 4, i 23 28 46, i
1697 62 0 48 15 6 3 23 28 45 4- 6, 8 23 28 $t, 8
1690 62 0 48 23 29 2 — 9/6 23 28 52, 4
1691 62 0 45 23 28 52 — 9, o 23 28 50, 0
1694 62 0 38 23 28 52 — 2/ I 23 28 49/ 9
1696 62 0 30 23 28 44 * 4. 1 23 28 58, 8
1697 62 0 38 23 28 52 4 6, 8 23 28 58, 8

Middeltallet 23° 28' 49/ 2,,

Ved ovenftaaende Tavle maae bemerkes: at den forste Afdeling er be
regnet af den storste og den mindste Solstitialhoide, men at den sidste Afde
ling er beregnet allene efter den storste Solstitialhoide. Dette har vcrret den 
forste gang ar Ecliptikens Skraahed har vcerel bestemt med cl saa stort Instru
ment, hvorpaa Kikkerter have vcrret anbragte.

Efter den Tid har man en stor Mcengde afObservationer anstillede i Eng
land, Frankerige, Tydffland og Dannemark for at bestemme Ecliptikens 

Skraa-
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Skraahed, men da alle disse Observationer ikkun have været anstillede med 3 
Fods bevægelige Ovadranter, oq del med dem er umueligt at undgaae en Feil 
af 10", faa kan af dem ingen fiffere Slutninger udkomme, og bel ville være 
overflodigt at anfere famme. Jeg ssal ikkun anfsre de af de nyere Observa
tioner, hvilke ere anstillede med bedre og store Instrumenter. Iblandt disse 
bor fornemmeligen anforcs de Observationer, som med den Bononisse Gno
men ere anstillede afMaufredl fra 1731 til 1736. (Manfredi de Gnomone 
Bononienfi. pag. 359-393.)

Sol. Cent. sand. Zen. Dist. Eclipt. synlige Ecliptik. sande
Aarene Mindste 1 Storste Skraahed. Nutation. Skraahed.

J 731 21° 0' 5 0' 67° 57' 46" 23O 28' 28" — 3/ 0" 23° 28' 25, 0"
r?Z2 21 0 54 67 57 40 23 28 23 — 0, 0 23 28 23, 0

1733 21 O 52 67 57 44 23 28 21 * 3, 5 23 -8 24, 5
l7 34 21 O 53 67 57 50 23 28 29 * 6, i 23 28 35, i
l735 21 O 47 67 57 47 23 28 20 4*  8/ 2 23 28 28, 2
1736 21 O §5 67 57 29 23 28 17 + 9, 4 23 28 26, 4

Middeltal 23O 28' 27, 0"

Heraf sees da at efter Manfredi Observationer bliver Ecliptikens sande 
Skraahed i Anret 1733 — 23° 28' 27". Omendskiont disse Observationer 
ere anstillede med en Gnomon af 71 Fods Hoide, fan finder man dog cn For- 
fk'iel pan Solstitialhoiderne af 13" og derover, og altsna kan man meden 6 
Fods Mural - Qvadrant komme Sagen ligesaa nær. Maassee Tempe
raturens, det er Varmens og Fugtighedens Indflydelse paa hele Kirkens Byg
ning , paa Side - Murene og Gevelfterne giore disse Gnomoner mindre paali- 
delige end de efter deres forfærdelige Stsrrelse burde at være.

Forhen har jeg erindret, at T. Mayer har i Gottingen med en 8 Fods 
Mural -O.vadrant bestemt Ecliptikens sande Skraahed for 1756 222:23°23' 16", 
og at Dr. Maskelyne i Greenwich ligeledes med en 8 Fods Mural-Qvadrant 
for Aaret 1769 har fundet den zzz 23° 28' 9, 7U*

Naar
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Naar nn cif disse saaledeö igiennemgaaede og beregnede Observationer 
Aftagelsen af Ecliptikeus Skraahed udi ioo Aar skal bestemmes, saa maae 
titan lage Forff'iellen mellem de fundne Skraaheder, multiplicere dem med ioo, 
og dividere Productet med de imellem Observationerne vcerende Aarö Antal. 
Flere Combinarioner blive da muelige. Dcn forste Combination er tagen 
saaledcs, at man gaaer ud fra Pytheas Observation og med den sammenligner 
alle de ovrige. Men da denne kunde vcere nogen Tvivl underkastet, faa er 
den i dcn anden Combination fat ud af Betragtning, og Regningen er be
gyndt fra Mohamed Ben Mousce og Abul Rihans Observationer, og med dem 
ere sammenlignede alle de efterfelgende. Endeligen er og foretaget den tredie 
Combination, hvor man gaaer fra neden af op ad, og begynder med min 
Bestemmelse af Ecliptikeus Skraahed for Aaret 1784. Eclipttkens synlige og 
denS sande Skraahed i Overecnstemmelse med alle foregaaende i denne Afhand
ling anforte Beregninger, og den deraf flydende Secular-Aftagelse efter sidst- 
meldte treude Combinations-Maader indbefattes udi folgende Tavle.

Nye Saml. IV. 25. Aarene
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Af deri forste Combination, i hvilken Pykheee Observation er lagt kil 
Grund, folger at Secular-Aftagelscn skulde vcere 65, 8". Om Pykhece Be- 
stemmelse kan der vare nogen grundet Tvivl formedelst Observations - Stedets 
antagne Brede og Ofervanoncns egen Ufuldkonnnenhed. En Feil af g Mi
nuter var meget muelig, og naar man i Staden fer 230 50' 29, 7" antager 
Skraaheden i Pythece Tid — 230 47' 29, 7", saa ville Secular -Aftagelsen 
findes 54, 7" i Skeden for 65, 8". Af denne Aarsag holder jeg for, at 
man ci bor bruge denne forste Combination, men ansee samme som tvivlsom og 
mindre paalidelig. Imidlertid seer man dog heraf Grunden, hvorfor nogle 
Astronomer have ankaaet Secular-Aftagelsen 60".

Den anden Combination er grundet paa Abul Rihaus Bestemmelse, 
og EcliptikenS sande Skraahed i Aaret rooo antaget 22=23° 35' 5, 2"; Da 
dette nu stemmer overeens ci allene med Mohamed Ben Mousa for hen anforle 
Observationer, men med mange andre til samme Tid levende arabile Astrono
mers Observationer, saa tor man ansee dette som et vist Begyndelses - Punkt, 
og Middeltallet for Secular - Aftagelsen 22= 52, 4" efter denne anden Com
bination , som ganske paalidelig.

Den tredie Combination cr begyndt fra min Bestemmelse for Aaret 
1784 5 og da jeg forhen har beviist, at herudi ci kan vcere noaen fuld Se- 
cunds Uvished, saa erdet det allersikkerste Begyndelse-Punkt, hvorfra man 
nred Tryghed kan gaae lid; og det af denne Combination udkomne Middeltal 
54, 8" cr i en hoi Grad paalidelig. For desto storre Vished kan man atter 
tage Middeltallet imellem den anden og trcdie Combination, og ailfcc Eclip- 
tikens Skraaheds Secular Aftagelse — 53, 6", som det rigtigste 
endelige Resultalt af de bedste og paalideligste Observationer i en Rekke 
af 2 i O 8 Aar.

Iblandt alle disse forfkiellige og paa alle muelige Maader forandrede 
Combinationer for at finde Secular-Aftagelsen, hvilke i Tallet ere 52, findes 
ei en eneste Gang den af Hr. de la Lande og Hr. le Gentil antagne Se
cular Aftagelse afZZ^". Den modfigcr a(t|aa af alle forhen anforte mange 
og gode Observationer; og meer behoves ikke til at igiendrive dcn. Imidler
tid skal jeg dog korteligen bedsmme de Observationer, paa hvilke den forncm- 
meligen synes at grunde sig.

Q 2 En
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En arabisk Astronom AbU-Mahmud-al-Chogandi stal, i Anret 
992 have observeret Ecliptikens Skraahed n 230 32' 21" med en Sextant af 
57 Fods Radius, hvis Rand var indeelt til enkelte Secunder, og heraf findes 
en Secular-Aftagclse af 32, 7". Men fer ft strider denne Observation imod 
saa mange andre duelige og til samme Tid levende arabiske Astronomer, hvilke 
forhen ere anforle, og eenstemmigen angave Ecliptikens Skraahed 23° 35' og 
ikke 230 Z2*.  Det Sted, hvor Al-Chogandi har anstillet sin Observation 
ncevnes ikke, men dct har ganske vist vcerct et Sted i Arabien eller Persien, og 
og alsaa i det allerhoieste paa 330 nordre Brede; og Solens storste Solstitial- 
heide vilde i det allermindste have været 750 35', og altsaa 150 35' nicer end 
nogen Sextant kan fatte, og altsaa var det umueligt at anstille Observationen 
med en Sextant, naar dette Instruments Navn tages i sin sædvanlige Bemer- 
kelse ar indeholde 6o°. Derncrst overgaacr denne forfærdelige Storrelse af 57 
Fods Radius al Rimelighed. Et saadant Instruments Indcling, Opstilling, 
Verification og Brug ville vcere forbundne med utallige Vanskeligheder, som 
neppe vare muclige at overvinde. I alle menneskelige Indretninger cr der 
et Maximum, og naar man kommer derover labes der meer end end der vindes. 
Greaves beretter at Tyrkerne have villet indbilde ham, ar det Instrument, 
hvormed UStig Beg har observeret, har vceret saa stort som den storste Mosche 
i Constantinopel; og denne Al - Chogandi's Sextant af 57 Fods Radius synes 
ar vcere ei mindre romanagtig.

End videre anfores Walthers Observationer i Nürnberg. Solens storste 
Solstitialhoide fandt han fra 1475 til 1503 = 64° 4', og den mindste 
zz 17° 8*.  (Wurzelbau ftasbilimentum Uranies Noricæ pag. 36-38.); 
hvoraf findes Ecliptikens Skraahed — 230 29' 16, og deraf Secular TEqva- 
kionen ikkun 24, 9". Men disse Observationer maae vcere urigtige; thi efter 
T. Mayers nsiagtige Observation er Polhoiden i Nürnberg ~ 490 27*  io", 
og TEqvaiorS Heide = 40° 32' So". Naar nu fra Solens sande Sommer- 
hside =: 64° 3' 36" , drages TEqvators Heide = 40° 32' 50", udkommer 
Ecliptikens Skraahed 23° 30' 46", denne er den virkelige og rette, og udkom
mer paa faa Sccunder noer, naar man gaaer ud fra min Bestemmelse 1784 
mcd den fundne Secular - Aftagelse 53, 6". Denne samme Skraahed 
23° 30' 46" burde ar udkomme, naar fra TEqvators Hoide 40° 32' 50" 

drages

>
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drages den sande Vinter-Solstitialhoide =17° 5' 4"; men da findes en an
den Skraahed 23® 27' 47 '; allsaa er Vinter - Solfiitialhsiden fejlagtig om- 

. trent 3'; og af saa fejlagtige Observationer kan ingen sikker Slutning uddrages.
Lansberg beretter, at han i Goes i Zeland med en storOvadrant har ob

serveret den storsieSolstitialhoide — 6i°s8'o", og den mindste — is°2'3O'• 
i Aaret 1589 (Landsbergi oper. aftron. thelaur. obfer. aftron. pag. 33). 
Heraf folger Ecliptikenö Skraahed 23^29' 12", og Secular-Aftagelsen " 33". 
Den rette Poelheide af Goes ev ,51°30'21", og '^Eqvators Hoide 38° 29' 39", 
Afden storste Solstitialhoide vil man da sinde Ecliptikenö Skraahed 23°27' 55", 
og af den mindste 23° 30' 30". Disse uovereenstemmende og ncesien til 2 
Minuter forskiellige Resultater bevise at Observationerne crc urigtige, og ar 
Lansberg har havt enken en siet indeelt eller en siet injusteret Qvadrant, eller 
og at han ei har havt Hvelse og Foerdighed i at bruge den. Lansbergs for
nemste Hensigt og Bestrceben i hans Verker har vceret at nedtrykke og forringe 
Tyge Brahes Arbeider. Den engelffe Astronom JpOl’OV har paa en mester
lig Maade raget vor Brahe i Forsvar. (Horoccii oper. aftron. difp. 3. 
cap. i -3). Lansberg er forlængst glemt, og Tyge Brahes Navn vil vcere 
ligesaa vedvarende som Stjernerne selv.

Man seer heraf, at de Observationer, som anseres for at bevise Secnlar- 
Afragelsen af 33, 5" ere aldeles upaalidelige og ei i Stand ril at svcrkke den 
forhen paa vissere Observationer vel grundede Aftagelse af 53, 6" udi 100 
A ar.

Jeg skal siutte denne Afhandling med at ansore, hvad den Ncvtoniansike 
Theorie, veiledet ved den hoiere Mechanik og den fineste Analysis, lcrrer om 
denne Ecliptikenö Aftagelse efter trends fortreffelige Afhandlinger, den ene 
af Ettler (Memoires de Berlin pour 1’ année 1754. Tom. 10.) og den 
anden af de la Grange (nouveaux memoires de Berlin pour 1’ année 
1782. Tom. 13.) Ecliptikenö Skraahed er ei underkastet en bestandig og 
evig Aftagelse. Den har i Aftagelsen en vis Periode, en vis Oscillation eller 
libratoris Bcvcegelse, hvilken kommer af Planeternes langsomme, men visse 
og upaatvivlelige Virkning paa Jordens Bane. Naar Aftagelsen efter mange 
Aarhundrede har naaet en vis Skorrelse og sit Maximum, da vil den hore op 
at aftage; Ecliptikenö Skraahed vil derefter igien voxe, for at stige til den 

Hoide 
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Heide, hvorfra den var gaaet ud, saa atTEavator cg Eclipkika aldrig kan falde 
sammen. Med Vished kan man intet bestemme hverken om Tiden af Denne 
Periode , eller Den endelige Storrelse afAftagelsen, deels fordi Bevægelsen af. 
Planeternes Knuder ei ere endnu neie nok bestemte, Decls fordi man ei ganske 
neie kiender Forandringerne i Inklinationerne af Planeternes Bauer imod 
Ecliptika, alt formedelst Ufuldkommenheder i De ældste Observationer; Da Det 
Dog er af Disse tvende Ting, at Den theoretic Bestemmelse og Beregning af 
Secular - Aftagelsens virkelige Stsrrelse, og dens Periode aldeles dependerer. 
Endelige« viser Theorien, at Secular-Aftagelserne ei i alle Aarhundrede kan 
være lige ister. Observationerne kan endnu ikke med Vished herom afgiore 
noget. De celdre Observationer ere ei paalidelige nok, og De yngre ere for 
nær ved hinanden. Efterkommerne efter flere Aarhundrede, hvilke erholde 
vore neiagtige Observationer til Sammenligning med Deres egne, ville forst 
blive i Stand til at bestemme noget vist herom. Ikke Desto mindre kan disse 
theoretiske Betragtninger ci svække den i Denne Mishandling af Erfarenhed og 
Observation beviste Sætning, at EcliptikenS Middel-Aftagclfe udi ioo Aar 
bliver at an fee for 53, 6"; og Det saa meget mindre som Hr. DC la Grange i 
sine nyeste Undersogelser har beregnet Secular, AftagelsenS Storrelse af Den 
Newtonianske Theorie allene, og fundet den — 50 Secunder, saa at Der enDog 
i Dette ligesom i alle andre Stykker af Planet Systemet er en fortræffelig Over- 
eenstemmelfe imellem den almindelige Gravitations Theorie og virkelige Ob
servationer.
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Om

Pimpstenens Oprindelse
og

hede Vanddunsters Kraft under Jorden.

Af
Dr. Jacob Mumsen.

D a jeg i Sommeren 1788 befaae Bicrgvcerkerne i den sydlige Deel afNorge 
tidigemcb Hr. Professor Bnnllttch, forte Veien os til Hasteds Iernhylte i 
Eger Sogn, Fogderiet Bufferod, som tilhorer Fru Neuman.

Imellem Slaggerne af Hoiovnen bemerkede jeg her hendelseviis nogle, 
som vare hvide og glindsende, og andre, som vare lyseblå« eller gronlige, hul
lede og endnu lenere t Haanden end den aluiindelige Pimpsteen, men lignede i 
ovritzt dette vulkanffe Produkt, og svommede ligesom delte oven paa Vandet. 
Denne cellulose Srccnart fremkom i det Arbejderne sioge nogle Spande Vand 
paa den gloende og endnu flydende Slagge for at afkiole den og for at standse 
Flüssen. Disse Skum-Slagger, som Kronsted kalder dem i den 297 §. af 
sit Mineral - System, hvor han taler om vulkanffe Produkter, ere saa langt 
fra at vcrre noget scelsomt eller ubekiendt i Iernhytterne, at deres mere blaa 

eller 
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eller grsnne Farve endog tiener som et BeviiS paa Godheden nf Jernet og de 
Malme, hvoraf man udbringer dette Metal. Paa samme Maade saae vi den 
ogsaa siden at frembringes paa Moss og andre fiere Steder, hvor man lod den 
glaSagkige Slaagc afkioleS og storknes formedelst koldt Vand.

Ligheden imellem dette Skum og Pimpstenens hullede Skikkelse, derncest 
Overcenstcmmelsen imellem den seentfiydende Slagge i Ovnen og Lava-Strsm- 
men af de ildsprudende Bierge opvakte den Tanke hos os, at sammenligne 
begge med hinanden, at forklare deres Oprindelse ved Hielp af hinanden, og 
at betragte saavel det ene som det andel for et Produkt af Ilden og Vandet 
tillige.

I Henseende tilden udvortes Form, Sammenfatningen og andre Egen« 
skaber have de virkelig ogsaa stor Lighed med hinanden, imidlertid er denne dog 
ikke ganske fuldkommen.

Begge ere porose eller hullede og i ulige Grader letvcegtige i Forhold til 
deres stsrre eller mindre Torched: de holde sig svsmmende paa Vandets Overflade, 
ja tildeels over samme, indtil de tilsiost, naar de cre giennemtrukne af Vandet, 
synketil Bunds ligesom en fuldsuget Svamp. Begge have ogsaa, ligesom de ved 
Ilden torrede Produkter en vis Klang, hvilken tnan bemerker hos alle Slagger, 
ja endogsaa hos Trækullene selv. De give ingen Gnister med Staalet, end, 
fikisnt nogle Pimpstene ere haarde nok dertil. For Blceferoret smelter Pimp
stenen til et gronligt Glas, og dette igien til den blaa eller brcekkelige Slagge, 
som den formedelst Vandet var frembragt af.

Pimpstenen er i Henseende til sin SubstantS, saavelsom til sin trevlede 
Bygning og Sammensætning efter Udseende mere asbestarted end vor Slagge, 
ligesom Lava-Materien i sit broendende Svoelg skiller sig fra Jernmalmens 
Steenart. Biergarten for Iernmalmerne er, som bekiendt, mange Slags: 
Hvo veed, hvor mange Slags Steenarter der blande sig sammen i Jordens 
Inderste, og hvor mange Legemer forglassede eller forandrede deri maae ind- 
g aae ? Beviser have vi i de i Farve, Tyngde og Blanding saa meget forskicl. 
lige Masser af Lave fra TEtna, Vesuv og det islandske Hckla, ja endog fra 
ethvert ildsprudende Bierg i Besynderlighed.

Dette kunstige opbrusende Skum er, som Aiesynet leerer, i sin Natur 
eensformig med den Slagge, som flyder ovenpå« det smeltede Jern, ikkun 

den 
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den sterre eller mindre Teethed giør her nogen Forskiel og maaskee den lysere 
Farve af hver Slags Skum i Særdeleshed.

Pimpstenens trevlede Sammenscetning ansee nogle som Virkningen af en 
overskyllende Flod, der har giver den denne Dannelse: mig forekommer denne trev« 
lede Figur, ligesom de endnu finere Traade af en vis Sksrlart, dannet som 
en Uld, der fordcervede Islands frugtbare Agre, ar vare Kiendetegn paa den 
lidte Overlast og den Heftighed, hvormed disse smeltede Masser ere hcrvede op 
af Kraterets Svorlg og udtrukne ligesom i Traade. Hr. Werner gisr i sit 
Mineral-System, hvoraf den første Klasse er tabellarisk føiet til Overscrttelsen 
af Kronsteds Mineralogie, Forffiel paa Lava-Glas, Lava-Slagge og 
Pimpsteen og regner dem samtlig til Talk-Arterne.

Analogien leder til at forklare Maaden, hvorpaa Naturen frembringer 
Pimpstenen, uagtet den ikke fuldkommen har samme Egenskaber og Oprindelse, 
som den konstige Slagge. De Gamle troede, at Pimpstenen blev frembragt 
af Havets Skum. Ogsaa Nyere have meent, at den blev danner i Havet og 
udbrcrndt i Biergene. Nogle holdte for, at Pimpstenen bestod af forstyrrede 
og udbrændte Kieser. Pott og Bergman holdte den for udbrcrndt Asbest. 
Watlertus var af den Mening , at Pimpstenen var tilsammenhobet af forstyr
rede og udbrændte Steenkul og Skiver, som bloeste sig op i Ilden og bleve hul
lede: Men han sammenligner Pimstenen med den Slagge, som flyder oven 
paa smeltet Jern. Desuden sinder jeg, faa vidt jeg har seek mig om i de mi- 
neraliske Chymisters Skrivter, ingen Spor af, at nogen har forklaret dette 
vulcanske Produkts Oprindelse af hede Vanddunsters Magt, hvilket dog synes 
besynderligt. Hr. henviser vel, hvor han ved Lejlighed taler om dette 
vulkanske Produkt, til sine Anmerkninger over Jern-Slaggen, hvilke jeg dog 
forgieves har søgt paa det anførte Sted. *)

At Pimpstenen ligesom enhver Lava, er et Produkt af Ilden, det veed 
enhver; at den har sin Dannelse af Vanddunster, dette, troer jeg, vil ikke 
blive vanskeligt at bevise, naar man betnnker, at der løber Vandaarer igien- 

NyeSaml.IV.B. R nem

*) Wallern Mineral - System durch Lesse und Hebenstreitt. 2. Theil S. z8r. 
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nem Biergene, ja, at der overalt, endogsaa paa det flade Land selv, frems 
vcrlder Vand, der udgyder sig i Bcekke og Stromme. Ja endogsaa af Om- 
stcrndighederne ved ildsprudende Bierge og Jordskielv er det sandsynligt, at 
selv Havets Stromme til sine Tider trade ind t Dybets Afgrund, overskylle 
de gloende Masser og, saa at sige, falde i det egentlig Phlegethon. Endnu me
get mindre vil nogen tvivle om Tilvcrrelse af hele Lag og Schikter af brandbare 
Materier, naar man beranker, hvilken uhyre Mangde Steenkul Engelland 
og Skotland allene i en lang Rakke af Aar dagligdags bringer for Lyser; oien- 
synlige Beviser paa Fremavlen, saavelsom Forbindelsen af Svovlsyre med det 
brandbare Stof i Jordens Skiod, hvor den immer vedvarende Antaqoniseren 
imellem det torre og fugtige har her dannet Krystaller og Salter, hist Svovl 
og Jordfedmer, paa et andet hele Lag af Basalt, eller en anden Stccnart, 
eftersom Materien har havt mere eller mindre Tilboielighed til denne eller hiin 
Figur eller Regelmassighed. Vi, der ere ligesom Fremmede paa voregen 
Grund, og ikkun flygtig giennemvandre denne Skueplads af Undervarker, vi 
kiende ikke denne vor Planet, hvor vi vandre om imellem Ruiner; vi vide ikke, 
hvad der er under vore Fodder og gictte ueppe, om den er tat etter huul. Ik
kun af Virkninger kunde vi kiende Almagtens Aand ved vore Sandser. Og 
uagtet det lader som man i vore roesvardige Tider er blcven mere bekieudt med 
de besynderlige og hoist merkvardige Egenskaber ved Luften, der ligesom et 
umaaleligt Ocean omgiver og indflutter os, faa kiende vi dog langtfra ikke 
denne forunderlige Prothcus tilstrakkelig nok, som lige under Handerne paa 
os, og lige for vore Sandser, forvandler sig snart til Flammer, snart til Ild, 
snart til en Syre og snart igien til Vand og hverken lader sig fange eller gribe 
af menneskelige Hander. Saa meget vide vi, at Basener, der nu ere faste 
vgfoelbare, en Tid have varet flyvende og flygtige. Geogonicn lader 06 
formode, at alle jordiske Skabninger ere enten Krystallisationer eller andre 
Slags Forbindelser af vaade Dunster og torre Dampe: men da vi ere ube- 
kiendte saavcl med den skabende Kraft, som dens Produkt Materien, saa an
tage vi Vandet, eller Ilden, eller Luften og den mindre bekiendte 2Ether, 
som Aarsag og Fuldforer af alle Bevagelscr og forklarer det dog dermed ikke; 
forgieves tage vi vvr Tilflugt til Phlogiston, til det nu snark forglemte ^.ci- 
dum pingue, til allchaande Slags Dunster, og til de utallige mange nye 

opfun- 
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opfundne forvirrede Principier. Vi beundre, men forklare det ikke, eftersom 
Verdens Herre og Skaber ikke tillader 06 Her i Livet at udgrunde hans Magt 
og Viisdom, cller ar beregne det Umaalelige efter endeligt MaaU

Fugtighed findes overalt i Dybet, oger paa en vis Maade alle under
jordiske Legemer egen. Iordfedmernes og det brcendbare Vasens Frembrin
gelse forudfattet' ogsaa en Mcengde Luft, og det saa vel den phlogistisks, som 
den degplogisterede, hvilke paa en vis Maade sammenblaudede udbryde i Lue 
og forvandle sig til fix Luft. Ligesom ds paa Jordens Overflade forbrcendelige 
Legemer, saasom Trcre, Qviste, Straae, Balge og terre Froehuse, Torne 
og Ranker, oliede Kierner, Frugtskaller og tort Lov ved Forbrorndingen ud- 
puster en Mcengde Luft, nogle meden hvid Lue, som TEblefkaller, eller med 
Kniktr^n, som Laurbccr- Blade, saaledes give ogsaa Steenkullene, iscer de 
fra Neukaftel en Mcengde flagrende LyS af sig, eftersom de indholde den ril 
Lue tilboielige Blanding af Luft-Arter i Mcrngde. Ligesaa indeholder ogsaa 
de underjordiske Bcrkke og siillestaaendc Vande Luft. Man har tillige Grund 
til ar formode, at Vandstromme ligesaavel under Jorden, som paa dens Over
flade bortskyller Klipper og Jord, og ikke allene baner sig Veien i underjoxdiske 
Kanaler, men giver ogsaa Anledning kil udgravede Huler, om hvis Virke
lighed ingen Tvivl kan vcere, da ethvert Trin paa den hule Slette ved Solfa
tara opvcrkker en Lyd, og en taaget Damp bestandig stiger op af Jorden med 
Susen. Og de forbrcrndte Masser selv efterlade ledige Rum. Sau nu, at 
en Flod, som trceder ud over sin Bredde, cller en Vandsamling, som ned
bryder sin Dcemning, udgyder sig i den gloende Massa af Lava'n, enten den 
saa roelig staaer i Flus, eller bevcrger sig langsomt afsted, saa udvikler ikke 
allene den i Vandet indeholdte Luft sig, men endog Vandets hedede Dunster 
vide sig ud og virke strax, ligesom antcrndt Krudt, med saa betydelig Kraft, 
at den er i Stand til at overvinde de tungeste Laste.

Uden Tvivl giver disse Vanddunster ikke allene dette vulkanske Produkt 
sin Figur og Skikkelse, men befordrer endogsaa dets Udbrud, i det de drive 
ud af Afgrunden med en overordentlig Magt og Heftighed.

HvorR 2
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Hvor uhyre Krorftec virke, der felge ofte cif merkelige Aarsager de vold
somste Virkninger, som man snart feer, snart ikkun blot horer. Ja endog i 
Havet selv opkommer undertiden Ild; naar Stormvindene rase paa Islands 
nordlige Kyster , hcender det sig, at enkelte Stammer af det amerikanske Driv- 
Temmer, som svcermer omkring imellem den optaarnede Driviis, gnider sig 
saa stcerkt paa hinanden, ot de midt i Vandet og midt i Isen anteender sig og 
frembringer en Ild, der oplyser hele Egnen og Himmelen faa stärkt, som om 
det var Nordlys. Naar Salpeter forbindes med Kul og Svovl og ankerndes, 
faa udvikler sig i Aieblikket den herftigste Kraft, som er Livet og Sielen i vore 
Tiders Krige. Orkaner og Hvirvelvinde rase i den usynlige Luft og vise sig 
foros i deres Virkninger. Vanddunster blive Ledere for Lynilden, der ned- 
styrter og splitter Egen og forvandler Metallerne ril Stev i et Sieblik. Hede 
Vanddunsters Magt tiende vi af Wolipila og Digestor, af Boultons og 
Wart's Dunstmaffine og af de frygtelige Virkninger, som nogle faa Draa- 
ber Vand ere i Stand til at frembringe, naar de ved Stobuinger af Uforsig
tighed komme i den smeltede og gloende Metalmasse.

Er det vel mindre sandsynligt, at Vand, som styrker i den gloende Lava, 
forvandler sig til Dunster, hvis Virkninger i de underjordiffe Huler blive desto 
forfcerdeligere, jo mere Modstand de finde, saa at de befordre Vulkanens Ud
brud og edelergge frugtbare Haver og Viinbierge, eller ryste, naar de ere ind- 
stuttede, det grundfaste Land selv, og nedstyrte hele Srceder med Mennesker i 
Afgrunden.

Maastkee er der neppe nogen Kraft i Naturen, der er saa stor, som hede 
Vanddunsters: ingen, der er i Stand tit ar hcrve og saa langveis bort at hen
kaste uhyre Laster, at fremdrive saadanne Ildstremme af smeltet Lava, som 
Vanddampe i underjordiske Huler ; thi af alle Ruiner erIordskielvetS de vold
somste, fom vi kicnde, og Phoenomenerne ved Iordskielv ere Beviis paa hede 
Vanddunsters Magt, saavel deres Udbrud selv og Rystelser, som ogsaa Ulig
heden i deres Sted, Direktion og Intervaller giere denne Formodning til 
Sandsynlighed.

Det
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Det vetre mig tilladt her nt anføre af troværdige Efterretninger nogle 
Omstændigheder ved ildsprudende Bierge og Iordfkielv, hvilke synes at be
styrke denne Formodning.

Efter de ta Torre og andre udkaster Vesuvius af sit Gab Røg og 
Damp, grovere eller finere Sand, og en Regn af Stene, der ere brcendte og 
sveertede af den sodede Lue, hullede Slagger, som ere giennenurukne af Salt 
og alle Slags andre Steenarter. Paa Lava'ri selv, som det udspyer, sidder 
en svamped Slagge, mere eller mindre let, mere eller mindre fast. Af Klov
terne i Egnen deromkring stige qvcelende Dunster op, som man kalder Mofeta, 
for at skille dem fra den synlige Damp Fumeta, der udbryder paa andre 
Steder. Alle Tider hcever Dampen og Luen sig med Knagen og Bragen og 
en heftig Bulder hores i Forveien for Udbruddet.

Omtrent samme Beskaffenhed har det med TEtna, Hckla og andre af 
Jordens ildsprudende Bierge.

I Ncerheden af disse vulkanske Bierge findes overalt varme Kilder, hede 
Sprudeler, svovlholdende Brønde, Dampe-Bade, Huler, fom Grotten 
del Cane vet) Pozzuolo, hvoraf til visse Tider opstige drctbende Dunster; 
Vand opfyldt med Luft-Syre; altsammen Beviser paa underfordisk Varme 
og udviklede Dampe.

Iblandt alle varme Kilder, saa mange fom ere til, er ustridig Geiser- 
Kilden ved Laugafield i Island den allerstørste og ifcer merkvcerdig af de ulige 
Mellemtider, i hvilken den ikke allene hcever en Vand-Skøtte af 19 Fods Gien- 
nem snit til en maadelig Høide, men driver den endog ofte for nogle Hieblikke 
op til en Høide af 60 til i 00 Fod, ja efter Eggert Otafscns endog 60 Favne 
(som nesten synes ntroeligt) og det med en hnul Bulder og bombeartede 
Udbrud, fom Uno von Troils Beskrivelse og de Hrr. Banks og So
lander bevidne, der vare Aienvidnec *)  til dette Natur-Under. Dette de

fy nd er- 

*) Utrb von Troils Nesa til Island. Bref 20. P. 253.
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synderlig« Springvand har faa voldsom en Magt, at store Stene, som Banks 
og Solander i Mellemtiderne lod rulle ned i Aabningen, bleve med Vand- 
Kolonnen igien kastede op af den. At hede Vanddunster drive disse Bronde 
og foraarsage disse Kanonskud og disse ulige Mellemtider, vil den bedst kunde 
forestille sig, som har vceret opmerkfom paa de sonstige hydrauliske Maskiner og 
erinder sig de Skud, som den storste Fontaine ved Herrenhusen, hvis Straale 
ikke engang er synderlig tyk, efterdi Pibens Aabning har siere Huller, giver 
af sig, iscrr i Fsrstningen, »anr den begynder at hceve sig. Thi den inden i 
Vandrorene imellem de ulige Vand-Kolonner sammentrykte Luft bliver fri og 
udtommer sig med cnstnrkLyd, hvorved Vandstraalen standses, og Vundet 
stiger med en Fart over den sædvanlige Heide. Ogfaa ethvert lille Spring
vand gior det samme i det Smag; men i Geiser - Kilden er det ikke allene Luften, 
men endog det hede Vands Dunster selv, fom driver den frem. Enhver Thee- 
kiedel, der koger over, giver herpaa et Exempel i det Smaa.

Efter den samme Biffops Uno von Troils, som ogsaa Hr. Eggert 
Olafftns Beretning, kaster Hekla, na ar det spruder, ikke allene en Mcengde 
Stene fra sig, men driver dem tillige utroelig langt derfra, faa at Hr. Olaf- 
sen fandt 4 Miil borte derfra ved Kattlegians*)  et Stykke Steen af 14- Lpds. 
Vegt, som var drevet derhen, og Biskoppen opdagede en Mii! borte fra Aab
ningen ved Nofverholt **)  et Stykke af lige Beskaffenhed, fom holdt cn Alen 
i Giennemsnit, og var ved Ildens Magt kastet derhen. Sclv de fleste Pimp- 
sicne af Hekla stige ofte op i Mcrngde med en Sprudel af Vand, som efter 
Ildbrudet lader Spor af Soesalt tilbage. Hvilken Mcrngde Lava har ikke 
Skapta Iokul i Aaret 1783 udgydet, fom anrettede de storste Adclorggclfer og 
opfyldte endogfaa Skaptaflodens Leie, saa at Stremmen forandrede sit Lob?

*) Egg. Olafs. P. 773.
**) L. c. P. 244.

Hvorledes Naturen midt i den flydende Lava har frembragt den nye Hsi, 
som de la Torre har kaldet Montemoro og den nye Ae i Nærheden af Is

land, 
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land, som efter troevcerdige *)  Efterretninger og Formodninger reiste sig op af 
Havet og sank ester nogen Tid igien tilbage, lader sig maaskee ogsaa forklare 
af Vanddunsternes udvidende Kraft, hvilke den langsomme Lava saaledes giver 
efter for i Fluffen, at den hist og her svulmer op uden at briste, omtrent som 
de smaa Ujevnheder, man seer paa Overfladen af en Kage, som man er i fcerd 
med at bage.

*) Hr. Capitain og General-Adjutant Ovenérn forsikrede mig, at han paa 
sin Reise til Grönland selv med egne Hine har sect denne SSc, eg har anforr 
den paa sit Kort.

**) Hr. Bartcls Briefe über Calabrien und Sicilien S. 25.

***) Briese über Calabrien und Sicilien 1787.

En nyere Reisende **),  som for halvtredie Aar siden reiste igiennem Ca« 
labrien og Sicilien, besteeg Toppen af Vesuv, og bemerkede, i det han stod 
ved Randen af det frygtelige Bocca, at ucestcn hvert Minut blev udkastet en 
nye Ladning gloende Stene med en grcesselig Bragen, hvorved Grunden i 
Forveien nogle gange brandte, og man herte i Jorden en Buldren, som af en 
rullende Torden; undertiden steg Ildstotten op imod Himlen og forend Steen- 
Regnen endnu havde naact Jorden, steeg allerede en nye op igien. Under
tiden horte man ligesom et Torden-Skral, uden at noget Udbrud fulgte derpaa, 
eller og nogle gloende Stene stege lidet op i Veiret og sank ffrny igien.

Denne Ulighed i Udbruddene forklarer han af det storre eller mindre 
Tillob as Jldmaterien, eller deraf at Massen ikke havde Kraft nok til at hceve 
sig. Naturligere synes det at forklare og oplyse alle disse Tildragelser ved ild
sprudende Bierge, Oversvommelser og hede Springvande af den Lighed, der 
er imellem Virkningerne af Vanddnnster eg Vandets Tillob til en gloende 
Materie.

Men at Vanddunstcr i underjordiske Huler blive Aarsag til Jordskielv, 
derom vidne de Tildragelser, som folge med store Jordrystelser; thi ikke allene 
hcever Havets Strem sig, som i Calabrien og paa Forbjerget ved Scylla 1783***),  
hvor Floden steeg forfærdelig hoit og borttog en Mcengde Mennesker, som havde 

reddet 
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reddet sig og deres Eiendomme fra Iordstkielvet, og spyede dem siden ud igien, 
men efter de Beretninger, man læfer, sikal endog saavel Vandstromme, som 
hede Dunster blandede med Lue være udkommet af de indstyrtede Aabninger 
i Jorden og en skrækkelig Bulder, ligesom en Torden, rutter under Jorden 
enten saa Ildudbruddet eller Iordffielvet folger efter etter ei.

Disse Betragtninger opkom hos mig, da jeg eftertænkte denne Slagges 
Oprindelse ved Vanddampe: og Analogien af forffiellige Tildragelser bringer 
mig til at troe, at den uhyre Magt hos ildsprudende Bierge og det til samme 
Tid bemerkede Iordffielv, ikke saa meget er al tilskrive Elektrisiteten, som 
de af Ilden hedede og indstutlede Vanddunster, som allerede andre have for
modet *).

*) Muschrnbr. §. 1468. Tychsens chem. Haandbog §. 545.
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At Kstersoen, da Stammefolket for Norge og Sverrig er kommet 
fra Asien, har verret anderledes beffaffen end nu.

Md
T. Rothe.

SlDoni Philosophen Leibnitz, saa Arka-ologeene, Bayer og Schlößer: de 

tilhobe fette det fom Princip, at der er en Punkt, hvor den, der efterspoerec 
Folkenes Herkomst, kan vcrre bekiendt at standse sin Undersogelse. De fette, 
at den Standsningspunkt er der, hvor Mindet om Stammefolkets Ankomst 
fipper; men de Mcend ville og, at Arkoeologen sikal stroebe frem, indtil han 
naaer denne Punkt; hvorefter han da frieligen kan bruge Udtrykket aborige- 
nes, eller Stammefolk; overladende til Ethymologisterne, at vove sig ud i 
Merket paa hiin Side Punkten. De benevnte Mcend fette Principet: abo
rt g en es c fle, qvos aliunde VenilTe nulla memoria eft.

Saa jeg i denne Afhandling om Stammefolket i den Deel af det euro« 
pceiffe Norden, hvilket betegnes ved Navnene Sverrig og Norge. Jeg fin
der i Historien et Folk, hvis Boefcrttelfe t disse Lande rekker saa langt henud i 
den sierne Bagtid, at ikke noget Minde om dets Ankomst haves. Ved det 
Folk standser jeg med Tankerne, og lader det Rum, der kan rekke fra delte 
Folkes kiendelige Tilvcerelse indtil Babel, og indtil Noah, vcere for mig et ode 
Land, det jeg ikke vil betroede. Iotnerne blive de abortgenes, eller det 
Stammefolk, ved hvilket mit Skuende henud i Bagtiden afbrydes, og folgeli- 

Saml. IV, B. S fletl, 
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gen: tretac disse Iotner ere ankomne i Landene, og hvad enten de have forefundet 
andet Folk, eller og et af Mennesker til da ubetraadl Land, derom vorder 
ikke spurgt.

Nu jeg da, som her skeer, fremlegger for dette oplyste Selskab mine, 
efter ovenmeldte Bestemmelse, anstillede Overvejelser, saa skal mit forste vare, 
<it angive, hvorledes Materien, hvilken foretages til Behandling, har ord
net sig i min Forstand, og til hvilke Endcsimninger de ved Undersøgelsen mø# 
dende Phenomener have ledt mig. — Jeg kunde ikke betvivle, at i det europceiffe 
Norden har uceret et boesat Folk for den endog lcengst tilbagestrakte odinffe Tid. — 
Jeg nmatte troe, at dette forodinske Folk har ti ceret andet, end en Sam
ling af raae og nomadiske Mennesker. — Jeg maatte troe, at blandt dem 
har ticerct Cultur i en ikke ringe Grad, og at de i fleere end een Henseende 
have vceret cedle.

Saadanne Folkestammer fandt jeg i det gamle Sverrig og Norge, og 
nmatte da sporge, hvorfra, og hvorledes de Stammer, med den Originalitet, og 
den Adel i Nationalkarakteren kunde vceret komne did? Som Asiens Thibetanfke 
og Caukasiffe Sletter ere for mig vor Artes eenc nogenlunde tenkelige Vugge
land, og som jeg derhos troede at finde sand Caukasiffhed hos de gamle 
Nordboer, saa kunde jeg ikke tenke, at de vare gangne Nord om Astersøen, 
som denne nu er; mig syntes, at de i saa Fald ei kunde have undgaaet at 
mongoliseres og vanadles. Ikke heller kunde jeg tenke, at de vare gangne 
jgiennem Tydffland, indtil Rhinen vg Elben, og derfra igiennem Jylland, 
og otier til Norge. Jeg fandt den Originalitet hos dem: jeg fandt det gamle 
eddaffe Vcesen: jeg fandt den Grad af Cultur, at jeg ikke begreeb, hvorledes 
de ffulde beholdt alt dette; men at derimod hos Germanerne hvert kiendeligt 
Spoer af fligt ffulde ti cere udflettet.

Jeg maatte altsaa kunne tenfe en kortere Vei for disse i Norden indkom
mende Stammer. Slig Vei forestillede jeg mig som lobende hen over Egnen, 
hvor nu veerende Astersoe er, og jeg for saa vidt havde Medhold af baade 
Skwnnittg og Suhm, disse berømmelige Meend, hvilke med ufortrodneste 
Oldgranffning have enet saare ffarpffucnde Kritik, og derved maget det saa, 
at man ikke bor, uden at fsle beskeden Frygtsomhed, ville see det i Oldtiden, 

hvilket



R. At Gstersoen har varet anderledes beskaffen end nu. 139 

hvilket de ei øinede faa klarligcn, ot de lorde angive det som ubedragerisk 
Phenomen.

Jeg folede saaledcs, og jeg altid skal fele saalcdes for disse Mcrnd; dog 
overvældede Phenomenerne, og de ved samme opvakte Tcnrker mig, saa jeg 
ikke fattede, hvorledes Folkestammen fra Asien kunde have draget frem over 
Astersøen, naar denne havde vcrret hvad den nu er. Min Slutning blev da, 
at Astersøen, da Folkestammen for OdinskhedS Tiden kom fra Asien til det 
europæiske Norden, ikke har havt den Udstrekning, og den Beskaffenhed, hvil
ken samme nu har.

Her ere Punkterne, hvilke skulle vorde, hver for sig, Berørte i Af
handlingen, og af hvilke den sidste bliver ar ansee, fom den vigtigste, efterdi 
sammes Befcstelse ved antagelige Beviser, ja om det endog kun var ved sterke 
Probabiliteter, vil harve mangen et TvivlSmaal, hvilket hidtil nodvendigen 
har maarret opstaae i os, naar vi spurgte, hvorledes et saa original karakte
riseret: saa caucasist asiatisk, og et saa cedelt Folk var kommet til at sidde 
der i Sverrig og Norge, hvor det hidtil som vedvarende sidder.

At disse Unoersogelser rekke henud i mørke blaanefulde Bagtider: at de 
føre henud mod al kronologisk Histories Grendfe, det kan ikke afveerges; men 
det hører til vor philosophise Alders Karakter, at naar Historien flipper, man 
da hos Physiken og Geologien og Orologien henter Veiledelfe til at vinde 
fremad i Kundskab om Klodens Regioners Befolkelfe. Siden en Pallas, og 
Delyk, og Ferber, og Zimmerman, og andre, dem lige, have taler i deres 
Beger, er dette ikke en nye Slags Tankegang.

En Anmerkning, hvilken jeg ikke uden ubehagelig Tvang kunde holde 
tilbage, maae det tillades mig at fcemfette, for maaskee at skaffe dette mit 
Arbeide nogen Vcegt. Anmerkningen er, at hvad Tilfredshed en Oldgransker 
kan fole ved at spoere Folkenes 2Elde, og deres Slegtffabcr, og deres Van
drings Fcerder, faa har hans Arbcid og hans Roeskab dog kun liden sand 
Vcegt, imod det, den kan have, naar han klarligen seer, at jo celdre Folkene 
ere, og ad jo jevnere, kortere Vei fra Vuggelandet af de førtes, og jo min
dre de paavirkedes af physiffe og moralske Revoluzioner, des klarere kicndes i 
deres Ideer og AdfeerdSprinciper det faste Nattrranlceg for vor Art, at vi skulle 
v«re moralff gode, og moralsk, eller, hvilket er det samme, menneskelige»

S 2 lyk- 
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lyksalige. Stoer, og vor Siel oploftende er Tanken om en flig fast Ordning, 
og vi kunne vel kalde den Ordning en vor Guds evige Tanke; men vi kunne 
Da og falke kydeligen, at jo elffeligere, og jo lyksaligere Folkene ere, deS- 
ucrrmere maae de vcere den sande Naturtilstand. Ved Afboielser, og ved Betvin
gelser, det vcere physiske, climatiske, eller og moralske, hvilke maatte virke 
SicleevnerS Dulmen, og Ideers Forvirrelse og Drivters Forstcmmelse, ere 
Folkene vancedlede: de ere forte fra Naturankcrgget: de cre andet, end der, de 
efter Naturanleegget kunde vcere. Og nu felter jeg, i Folge af dette, nt som 
De forodinske Nordboer vare cedle ved Ideer, ved Sindelaug, ved Adfcerd, 
saa maatte de vcere komne did, hvor de boede, uden at have undergaaet forstyr
rende Revoluzioner. De vare da komne did ad korte jevne Veie: ei soln for
jagede: et som et Sammenlob af usle raa Mennesker. De havde fort Ideer 
og Skikke med sig fra Vuggelandet, og dem havde de vedbevaret. — Og der
med gaaer jeg nu til min forehavende Materies soerskilte Dele.

Odill er bleven som Punkten, fra hvilken al vor Historie gaaer ud, og 
ved ham begynde alle, endog de meest overdrevne, Slegtregistere. Det er 
kiendeligt, ar man har vildet legge uigiennemeineligt Dekke over alt, hvad 
der havde voeret for ham; men dette forklares letteligen. Selve Odin strcebte 
efter at udstette Mindet om hvad for ham havde vceret: han vilde at det skulde 
glemmes, thi det formindskede hans Vcrrdiqhed. Der siges, at han vilde 
fortrenge Sproget, eller idet mindste, cnAsianerneS det nye Sprog skulde hol
des ypperst. Der siges, at han indforte ny Iordefcrrds eller Begravelfts- 
Skik. Af alt tiendes, al han vilde anfece som en anden, end de for ham 
verrende.

Fremdeles er det begribeligt, al Digterne, eller Skalderne — for hvis 
Verk vi dog fornemmeligen maae ansee Edda — de have heller holdt sig til et 
billedfuldt, eventyrligt, og med personifiserede Guddoms Egenskaber og Na- 
lurkrcrster opfyldt Ideligions og Mythologies System, cnd al de skulde holdt 
sigtil det, der var enkelt og billedfrit; men enkelt og billedfrit har, efter alt 
hvad vi kunne opdage, de forodinske Nordboeres verrer. Ved Digterier er da 
vor crldste Historie bleveu Fabettcece: derved er den fordervende Odins Frem
komst paa Skuepladsen bleven Begyndelsen for al nordisk Historie og Gene
alogie. Skalderne vilde ikke flippe hans-sor Pocteriel saa frugtbare Existents;

de
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de forte ham saa langt tilbage i Tiden, at hvor Heit man fteeg, saa maatte 
man sinde ham; men her cr da intet andct eller mere, end hvad Digterne fra 
Fader Homer af have syndet. Dog kan det Poeterie, og det cddaske Vcrfen, 
hvor billedsuldt og groveligen baade personisiftrende og apotheoserende det cr, 
ei aldeles bereve os Synet af de historiske Mindesmcrker, hvilke, fom lyse 
Punkter, svomme hist og her paa ct merkt Hav, og ved hvilke vi kunne veiledes 
til at sinde dct, man enten forsclligcn har kast Dckke over, eller ved Tidernes 
Beskaffenhed er bleven ledt til at antage som Sandhed.

Ingen Odin, det vcere Mitodin, eller den yngere upsalske, have erob
ret Sverrig eller Norge. Der er ikke Spoer af fligt, end ikke i Edda. 
Som en liden Flok af forenede flemme mongolske uteerlige Mennesker an
komme Aserne, eller de opstoede som saadanne i Landene. Der var et Folk: 
der vgr en Religion, og den formede Odin ester sin Plan. Han blev 
Drott, Overlama, Blotcre, eller ypperste Offerprcest, Hofgydie, Guodan, 
og ester LamaiffhcdS Ideerne, As, Odin, Guden. At Lamaiskheden kan til
forn have begyndt fit indsnige sig: fit den listige Bedragere kan have grebet 
det noksom forberedte øjeblik: at han fik anrettet Tempel og Fest i Sigtun: 
at han korde kreeve Skat til Gudstjenestens Holdclse: at han fik sine Ssnner 
ansatte som Drotter, Lamaer, og at de derved fik califijk Dommermagt, det 
alt medferer ei Idee om Erobring. Hvad her siges, det er ikke andet, end 
hvad SuhM og SkwNNMg have henviist paa; men disse tenkende Arkceologet 
maatte vel og bortstode det for gamle Norden ydmygende Fabel og Smiger- 
verk, der ligger i Forkelningerne om Odins Ssnner, og deres stolte Tronbesti
gelser (a). Hvad der tillcegges Odin som Erobrerverk og Held i Gardarike, 
det vedkommer mig ikke at tale om. Imidlertid stemmer Fortelningen lidet 
med den haanlige Modtagelse, hvilken overgik Odin ved den gardarigske Kon
ges Hof, da han bejlede til Prindstssen, og hun med Aredask affoerdigede 
ham; dog om end Odin har i det Garderige kunder fare flolteligcn frem, saa 
har han og der maattet forefinde et mongoliscrct Folk, og altsaa ikke sande cu- 
ropKiske Nordboere.

Hvad der scerligen merkner for Ideen om de gamle Nordboere, det er 
Lsgnene, ved hvilke Odins Tilhcrngere, og siden Skalderne, og Sagernes 

S 3 For-
(a) Suhm Odin Lap. 11 §. 7. Skionning Nord. Folk. Opr. Cap- 7 S. 261.
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Forfattere have sogt at forestille Jotnerne fom hadvcerdige. Men del er ves, 
at vi have disse bagtalerske og ovcrspendte Forretninger; thi bedommes de kun 
med philofophisk Geist, de skulle da vel veilede 06 til at faae hcedrcnde Idee 
om de Mennesker, hvilke man har saa ilde bagtalet. De Jokner vare Lan
denes egne, og devare Odins Fiender: de maatte da vel bagtales, og siigt 
forfemtes ikke af den listige Odin. Dog, hvor vigtigt er Mindesagnet, at 
selve Thor var en Jotne (b), og vi kunne deraf udleede adskillige Slutninger. 
Forst den saare rimelige, at Odin har draget ham til sit Partie, for at bestyrke 
sig mod Landets egne. Dernwst kunne vi fra Thors Karakker flttkte til de 
andre Iotners, og da erkiende, at Thor, faavelfom Jotnerne, alle horte til 

. et andet Slags, end de faa kaldne Aser. Vare disse listige, saa var Thor 
sterk som c ti Jette, eller Jotne. Derfor, naar Aserne komme i Ned, faa 
altid, som feige, raabte de til Thor om Hielp (c). Havde Odin Sverdet, 
saa havde Thor Hammeren, Stridsoxen, dette sande nordiffe Vaaben (d). 
Reede Aserne til Tings, saa gik Thor, og han vadede over Aaerne (e). 
Dette var Mennessets, Jotnens Skikke; men tenktes ved Ordet Tordneren, 
da endog maledes han anderledes end en ridende Asian. For hans Vogn 
vare Geddebukke, men ikke Heste (f). Ville vi kiende Thor fra Sinde- 
laugctS Side, da, hvor bestrides han at conrrastere med Odin! Til Sterk- 
odder giver denne, at han s?al leve tre Mcrnds Aldere. Hoimodige Thor i 
sin Ngunst mod Sterkodder siger, at han i hver sin Alder skal giere et Nid- 
dingsverk — Odin: at han skal have de beste Vaaben og Harnisk — Thor: 
at han hverken skal eie Strand eller Land — Odin: at han skal have utellelig 
Rigdom— Thor: at han aldrig skal troe, at have nok — Odin: at han 
skal vcere yndet af de ypperlige — Thor: at han skal vane leed for Almue og 
Folk (g). Hvo af disse tvende er den cedle Mand, enten Odin eller Thor? 
Jeg kun fremsatter Spsrgömaalct, og lader enhver besvare det for sig selv;

og
(b) Heims Aring Tom. i- S- 170.

(c) Edda Fab. 36 — 55.
(d) Fab. 19.
(e) Fab- 14.
(f) Fab. 19»

(g) Göttriks og Rolfs Sage Cap. 7.
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og (ciber det komme cin derpaa, om Jotnen Thor, den gamle Nordboe, faaer, 
eller ikke faaer ferste Rang; men i sidste Fald vil det femme an derpaa, om 
den bemmenbe bestaaer med ‘2<£ve.

Den koglende Odin til Herber bleve Iotnerne forestillede, font ovcde 
Troldmernd. Den (lerfe og frem Gefeibenbe Thor til Mre bleve de forestillede 
fom Kiempcr, Jetter, Riser, Tusser. Endog disse Forestillinger cre vejle
dende, fom allerede ovenfor er fagt. Trolden var sterk og (loer; faa var og 
Thor den Iome; men intet i Minfrefagerne forbyder 06 at tenfe Odin fom 
den kleine, lette, smidige. Troldene vare altfaa if fe mongoliserede Finner; 
men hvo indestaaer derfor, at ikke Odin har været en fa ad an ? Troldene til. 
lceggeö altid frum N«se, og siden de Odinffe fogte at vekke Sjab imod dent, 
blev N«fenS Krumhed angiven som et karakteristisk HeSlighedStrek hos Trol
den; men hvad brager Tanken steckest hen mob caukasisk Ansigtsoval: enken 
den tyggede eller ben platte Ncefe? Et andet AnsigtSlrek, hvilket tillegges 
Troldene fom Heslighed, er Vippens Tykhed, eller Polfeagtighed. Men for 
forst er dette deres Fjenders Sagn, og naar det stundom heder, at Lippen var 
Uedhengende indtil midt paa Bugen, hvo tiender da ikke freri Eventyrstonen? 
Dernest lad en tenfenfre Maler sige, om ikke, naar Ansigtet skal holde Ovals
linien, hvilken altid er Skionhedslinien, og naar derhos Nossen, fom ti cere 
bor, er udstaaende, om da ikke kipperne maae vare i en vis Grad fiebrige, 
paa det Hagen fan komme fremad, og ikke Ansigtets ovale Linie falde for sterkt 
af, eller faae en uskion Indbugt, hvor Mund og Vipper cre. I øvrigt blev 
Thor, ben Iotne, ikke (Tilbret som heelig; men det blev Odin mangen Gang, 
og fertigen, da han beilede til ben russiske Konges Datter RlNda/ og hun 
affeerbigefre ham med Ørebaffen (li).

Saaledes fan Iotnernes 2Ere i mange Stykker reddes for Virkningen 
af de OdinskeS Bagtalelser imod dem; dog kan det tenkes, ai Iotnernes 
Vancedlelfe og Forvildrelfe har begyndt fer den virkelige Odins Tid. Der kan 
have varet mangen ud a di sk Skovboere og Vildmand, hvilken har giort Vold 
paa Mennesker og paa Landefreden. Sligt fan vare blevet end mere fremmet 
ved Uroerne, frem Odin og hans Folge virkede; men derfra kunne vi da udlede 
Beret.niug.erne om be (lemme Jetter og Trolde, hvilke setles i Biergene eller i 

rrog-
(h) Suhms Odin, S. 102.
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troglodytiffe Huler. Dem befeidede Thor, og andre drabelige Mcend: og 
hvor vilde, samt hvor frygtede de have vorret, det tiendes af den saa oste 
igientagne Fortelning om dem, at de aade Mennesker. De Skovboere kunne 
have udgiort Slegter og smaa Folkestammer; men det forstaaes og, at disse 
bor adffilles fra andre Iotner, hvilke havde en Grad af Culinr iblant sig, 
og levede fom borgerligen forenede. Altfaa kunde Thor, og den i Scr- 
munds Edda saa berommeligen omtalte Vaftrttdner ligesaa veere Jotne, dog 
uden at vcrre udcrdijke Trolde.

Om vi end ikke havde andet, end de forste Stykker af ScemundS Edda, 
og af den anden yngere, saa var det nok til at vckkc Agtelse i os for hine Jot- 
ner. Vaftrudner angives for al vcrre en Joine, og han baade stcrk og klog. 
Til ham reifer Odin, ikke for ak krige, men for at gaae i Vcddekamp med ham, 
om hvo der var klogest. Den Vaftrudtner var en ophsietMand: han havde 
Slot eller Borg: af Odin kaldes han alvidende: han kaldes af Frigga den 
nicer end alle Iotner sterke. Derfor raadede Frigga Odin fra Toget; men han, 
der skulde skaffe sig Rygte ved Vidskab, han maatte vise sig som urced i denne 
Fald. Kiendes nu ikke her klarligen en fremmed Odin? derimod en ophoiet 
boesat Mand og en adel Jotne? Er her ikke BeviiS, at Iomer ei vare 
raae og vilde, og ei vare leede Trolde (i).

Den Fabel om Gylfe er fast endnu mere vigtig, skiont den, ester rime
lig Slutning, er senere sammensat, og horer aldeles til den yngste Edda. 
Gylfe var saa boesat i Landet, og saa virkeligen en Jotne, at han kaldes 
Konge i Svithiod, hvilket af adskillige oversattes Sverrig. Han var klog 
og erfaren, og det forstaaes, at han af Eddaisterne maae forestillcs som Trold
mand. Om Asafolket havde han hort synderlige Fortelninger: disse nemlig, 
at alt ff'ede ester deres Villie; men han vilde da vide, om de virkede ved egen 
Kraft, eller ved Gudernes, til hvilke de ofrede. Han drager til Asgaard: 
tager Navn af Ganglere, det er, Reiferen: tresser Haur, eller Odin, og 
nu faaer han sigaf ham meddeelt det hele af gammelt og nyt sammenfatte Reli
gions og Mythologies System. Heraf folger jo klarligen, al Gylfe var en 
anseelig Mand: ar han havde et andet Religions-System, end det Odin- 
ske: al han ikke kiendte Aserne: at disse altsaa ei herte til Landets egne, nem

lig
(i) Vaftrudnismal. SttMUNdS Edda. No. i.



R. At Osterseen har va'ret anderledes beskaffen end nu. 145 

lig Iotnerne, eller og at de vare opstandne i Landet, fom nye og tilforn ci 
bekrendte Personer.

Der anførte kan fynes at vcere ligefrem modstgende Skwnnings Me
ning om Iotnerne. Han skiller Iotnerne i tvende Klasser: han felter de gode 
i een Klasse, og disse vorde hans Goter: de andre blive hans egentlige Iot- 
ncr, og dem fetter han Norden for Asterssen, hvorhen han vil, at de af 
Goterne skulle vcere fortrengte. Dette kan gierne bestaae med min Mening 
om Iotnerne og deres Adel. Have de boet paa fydlig Side af 64 — 65 
Grad: ere de for en Deel blevne vancrdlede: har Climatets og Landenes Be
skaffenhed virket nogleS Forvildrelfe: ere indbyrdes Feider opkomne imellem 
belli: ere Tropper udvandrede; da i disse Tilfcrlde have de kundet sinde ode 
Land Nord paa, og der i Egnen kunde de fette sig fom et Folk; men og ved 
Udvandringen, og ved deres Lands Beskaffenhed maatte de efterhaanden tabe 
af deres oprindelige Adel; derhos maatte de komme ud af Forbindelsen med 
deres Stammefcedre, endog til at vorde siendfke mod disse. Saaledes kunne 
vi forstaae det, at Thors og andre KiemperS Tog mod Jetterne, Troldene og 
Tusserne ginge altid Aster paa. Dog, det skal og vel bemerkes, at Odi- 
nianerne, ja vel og de efterhaanden med dem sig encnde Iotner, have sterkt 
overdrevet i Fortelningerne om de østlige Iotner. SkwNMNg selv 
anmerker delte, og han derved formilder hvad ellers i hans Idee om de østlige 
Iotner og om Iotumheim kan synes at vcere Haardt (k). Ja vel maatte 
Iotnerne høre ilde af deres Modstandere, og det kunde vel efterhaanden kom» 
me did, at ingen vilde kaldes en Iome. Tesikulde alle vcere leede Trolde: 
dem tillagdes Liighed med Hunde, faa de havde Hoved, og gisede, som disse: 
dem tillagdes, at de aade M en n isker (1). Intet sterkere vidste man at sige 
om nogens Leedhed, end at han mere lignede en Iotum end et Menniske (m). 
Men hvad er at sige om dette, tiaar Adam af Bremen kan fette Amazoner 
uordlig for Asterfsen, hvilke befvangredes af Uhyrer, fsdde deilige Piger,

N'se Saml. IV. 25. T tlietl

(k) Nord. Folk Oprind. S. 137.
(D Diorner Nord. Kicmpedaalker. Adam af Drem: Normannia. Samf. Skisn» 

niiig Nord. F. Opr. S. 149.
(in) Torstein Vik. Sag. 8 S- 5. Egil Skallagr: Saga Cap. 19 — og mange 

andre Steder.
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Men Drenge med Hundehoved (n). Det er hermed, fom med JornandeS og 
Saxos Eventyr om de Folk; men med disse Eventyr om Norden har det sig, 
fom med HerodotS og andre Grcrkers.

Jeg gaaer nu over til det for mig ftydeligste BeviiS paa de forodinffe 
Nordboers Adel. Dette ligger i de Religions-Ideer, hvilke fom gamle, rene, 
og derfor al Rost modstaacnde Guld ligge halvfkiulte i den Mamgde af uhumske 
Stsv, hvilket lamais?e Schamaner, og fordervede Druider, og poetisierende 
Fabclfmeddc have fannuenhobet. Gamle Nordboer tenkle et ene Varfen, 
fom Gud, fom Alrs- Beherskeren, fom Alfader. Det Vafen var for dem 
fuldeligen numerisk eet: de beregnede der ved As: fom Ienifeer ved Eis: 
Armer ved Ess: Kotaver ved Efch: Astaner ved Hss (o): Gallier ved 
Hc is, hvilket, fom lariniferet, blev Hefus. De havde ikke Skotte eller 
Tempel. De, fom Nordamerikaneren, have tenft den stoere Geist. De 
havde Tanken om et Gimle, hvor Alfader toeg de gode og retfærdige ril 
sig (p). De, om noget Guddommens Symbol har vceret vedtaget blant 
Dem, loede det vcere Soelen (q). De lenkte den eene ved Ordet Auden: Odin: 
Guden (r).

Hvad der ligger i de historiske Monumenter og i Fabelfamlingen, fom 
egentlig Odinsikhed, det aldeles divergerer fra disse simple, rene, cedle Ideer. 
I Steden for den ene As, vare de mange Afer. I Steden for Alfader og 
Aldafadur o: Tidens Fader, eller den Vedvarige, vare forgiengelige, dode- 
lige Afer. I Steden for et Gimle, hvor de gode og retfærdige sikulde vcere 
hos Alfader, tenkreö et Valhalla for dem, der dode i Krig. I Skeden for at 
Hoerkarle og Meenedere henfattes i Nistheim (s), blev nu et vaandefuldt Op
holdssted bestemt for dem, der doede foot Dod.

Men

(n) De fitu Damæ.
(o) Schlözcr. algcm. Nord. Geschichte S« 424.

(p) Edda Fab- 3

(q) Suhms Odin S« 24.

(r) Der S. 4 — 8.

(s) Edda Fab. 3. Fab. 14.
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Men og, hvilke Versener vare disse Odinianer! Det føge man forkla
ret i Lokasenna (t), og man ffal, ved at høre §okes skidne Bebrejdelser mot) 
Aserne, hvilke dog ingen af dem vover at kalde Løgn, finde sig som henstcrd 
blank den ledeste Rotte af uteerlige Mcrnd og Løvinder: blank en Rokke af 
meest løsagtige Mongoler. Overalt er jo i Odins hele, endog ved hans ivrigste 
Tilhengere bcffrevne Adfoerd, ei Skin af Høimodighed: kun Bedrageris oz 
Nidingsverk tiendes, og han er en vederstyggelig baadc Hoerkarl eg Meen- 
edcr; men efter det gamle ReligionSfystem skulde saadanne vcrre i Nastrond, 
og der vaade over Strømme af Gift (u). Saa skicndigen lastefuld var 
Odins Adfcrrd, at de andre Aser, hvor liige de end vare ham, dog indsaae, 
ak de maakte synes at misbillige hans Adfeerd, for at ikke de, med samt deres 
hele Anleg, ftulde omstyrtes. Han affattes da formeligen, og en anden, 
kaldet Ollet'/ fik hans Vcerdighed og Navn (v). Men overalt vare jo de 
Aser ei holdne helligere, end at de alle skulle omkomme ved Ragnemsrk (x).

Det lyser frem den hele Historie igiennem, at den billedlige Odinskhcd 
ikke var antagen af alle. Den varige Fcide med Jotner, og dem fra Iokum- 
heim var andet, end et Titanernes Anfald mod Zeus. Her er en Rad af Feider: 
her er en Rad af crdle Nordboer, hvilke haanede Odinfkheden. Mange, hvor 
gierne de, som forvirrede ved Fabeldigterne og ved grove skremmende Overtros, 
vilde ydmyge sig for Odinskheden, kunde dog ikke komme videre, end kil at 
ansee ham for et ondt Börsen. Det blev en Forbandelse, naar man ved at 
drcrbe en anden, sagde: Odin de dig. Det var til ham, som til et grumt 
Versen, ak Mennesker oftedes. Men i øvrigt vare mange, og disse i Histo
rien just som crdle Mcrnd antegnede, hvilke ansaae hele Odinfthcden aldeles 
som et Intet. Hos Bartholin findes noksom Exempler, hvilke vise, at man 
ikke skrottede Odin eller Freya: derimod, at der blev troet paa den, der havde 
skabt Solen (y), og at hele Slegrcr igiennem, fra Fader til Ssn, blev 
holdt fast ved denne mododinske Troc.

T 2 Der-

(t) ScrmundS Edda.

(n) Fad. 49.
(v) Saxo Lib III.
(x) Fab. 48.
(y) Antiqvit Dan. p. gi. fq.
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Dersom min Afhandlings bestemte Form lilloed det, da gierne fremsatte 
jeg her nogle Tanker cm det odinske Systems Opkomst blank Iotnerne, diffe 
gamle Nordboer; dette kunde vel i sig selv vcere interrefferende, cg det kunde 
derhcs bestyrke Setningen, at Odin og Odinffhed har forlrengt de virkelige euro- 
pceiffe Nordboers Adel. Men jeg faaer lade det vare mig nok, at henvise 
paa de Punkter, ved hvilke Tankerne over Sagen scerligen der heftes, Saale- 
des den, at hvor Vaftrudner og Gylfe var, der maatke vcere Forberedelse, 
fan et billedligt og mythologiff Rekigionssystem kunde forkyndes og vinde Pa
dere: Odiniauerne kunde tale Landets Sprog: de fik drabelige Thor og listige 
Loke til at gaae ind i deres Komplot, men begge disse vare af jotniff Q@t (z). 
Flere Odiner og Thorer vare efter hinanden: felgeligen er et grovt og dalaila- 
maiffSielevandringsfystem blevet anbragt, alt ligesom ffeet er med en Zamol
xis, Diceneus (a) og andre. Vi finde i Herrauds og Bofa Sage en hid- 
henhsrcnde saare mcrkelig Beretning, ved hvilken det kan kydeligen kicndeS, 
hvorledes Sielevandringssystcmet aldeles paa dalailamaiff Maade anbragtes (b). 
Der sertelles cm Icmalas Prcestinde i Biarmeland, og hun kaldes Hofgy- 
dian, hvilket Ord betegner Gudinde cg Prcestinde under eet. Denne Prcrst- 
inde faaer Kundffab om at hun ffal dse, og lader da rove,Ledur, en Kon
gedatter, for at denne ffal vcere GydlUNNU i den andens Sted. Bose 
opdager dette, finder Ledur, cg denne siger til ham, at hun ffulde forestaae 
Ofringen, (ganga hier fyrir blotum i höfinu) men at hun hellere vilde 
Lrcendes, eller ene sig med den ledeste Mand, end at hun vilde ofres til Gu
den (vera biotud hier L höfinu). Her er, som mig synes, kiendeligste 
Dalailamaiffhed; thi den ene Prcestinde vorder ofret, doer, forsvinder, men 
den anden anseeS som den samme identiffe Persen. Dette er kiendeligen eens 
med den blant Mongolerne endnu gieldende Lamaiffhed. De forudsige selv 
deres Dodstime: det er, naar de ville drcebe sig selv, eller ffulle droebes af 
andre. De bestemme, hvo der ffal vcere deres Eftermand, eller i hvem deres 
Siel ffal gaae over. Man har seer, at den saaledes bestemte har vceret en 
ung Dreng, og da han blev helliget, saa lagde man en Hob af de ved Guds« 

tjenesten
(z.) Skisnninas Nord. F. Opr S. INI.
(a) Strabo LIV.

(b) Kap. 9*
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tjenesten brugelige smaa Klokker for ham; men efter ffcdte An leg, var ikke 
hans Formands dcriblant. Han, som vel underrettet, savnede den, hvor- 
paa den bragteS ham, og han kiendtes ved den; saa udraabte alle, ar han 
var virkeligen den gamle Kurukta, eller Overlama; de erkiendte ham som 
Gud, og tilbade ham (c).

Saaledcs har det havt sig med de paa hinanden folgende Odiner, og 
hvor passelig var denne Overtroe for den odinianske Trop af Mennesker, som 
kannsehadalske Schamaner, tibetanske Lamaer, siamffe Talapuiner, gron- 
landffe Angekokker! De kunde forene sig: faae betydelige Personer dragne 
ind i deres Partie: fette Almuen i dyb Forundring, ved der, at nogle paa et 
Stykke Tree ridsede Linier vare som en lydelig Tale: de kunde besidde andre 
Konstfcrrdigheder, hvilke af uoplyste Mennesker maatte anseeS som overnatur
lig Kraft. Ved alt delte kunde de vorde anseete som Religionsstiftere: da 
vorde Lovgivere, og sctle deres Tilhcengere i ypperste SvrighedSrang. Som 
holdende hard! ved den fattede Plan, og som benyttende sig af Folkets Lettro
enhed, samt et for dorskgiort og doven Fornuft saare beqvemr dalailamaiskSie- 
levandringS- og Forgudrelftsfystem, kunde de angive sig som ibocde af Gud. 
dommen, men da og, ved ak gaae et eeneste Trin frem, vorde anseete som 
felve Guddommen: i det ringeste som Versener, hvis Magt og Villie og Pn- 
dest var den samme som Guds; men saa forstaaes det, hvorledes disse Bedra
gere, ved Hielp af de om Sielevandringen antagne grove Ideer, ansaaes 
som vedvarige Personer, og bleve Folkenes Guder.

SaaledeS begriber jeg al Odinskheds Opkomst, og jeg undgaaer at qvcele 
Mig med at ville lede 12 Mennesker fra Asiens langtbortliggende Lande ind i 
Norden, hvor de, blank et for dem fremmed Folk, med eet skulle have skaffet 
sig den fuldkomneste Kalife Myndighed. Ja, hvis jeg end ikke havde andet 
for mig, end ene Runekapitlet, da maatte jeg sinde i Odin en det nordostligs 
Asiens virkelige Schaman. Der er disse Bedrageres Troldomsvidskab: der 
er deres epileptiske Anfald idet, fit Odin hengte de 9 Nceller som dod: der 
er deres Hoeraglighed t det, at Runerne anprises som kraftige til at bemestre 
sig hver Qvinde. Jeg begriber ikke, at man ei i alt delte ffulde finde den 

T 3 mon»

(c) Pallas Nord. Deyttage. Torn. i. S- 2. No. 10. No. 17.
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mongolske Schaman, saadan, som alle Reifere vidne, at han er endog ind
til denne Dag.

Dog med Beskedenhed tier jeg, om nogen forekaster mig, at jeg vil 
gaae for let og for kort en Vei til at at udreede det i sig selv forvirrede, men af 
Skalder og Eventyrsdigtere end meer til at vorde el Chaos fammenblandede 
cvdaske System. Feiler jeg end i mine Meninger, saa kuldkastes dog ikke 
hvad jeg har sal fom Hovcdgienstanden for disse mine Undcrssgelser: det nem
lig, at et cedelk, ingenlunde mongolisk, og ingenlunde vaat Folk har boet i Nor
den for den ved Odinffhed udmerkede Tid. Hvilke vcegtige Tvivl vil man 
kunne sekke imod denne Mening? Jeg kan ikke udfinde saadanne; men Me
ningen er jo og ikke nye: de vigtige Mcend, baade Suhm og Skisnning 
have angivet den fom deres, og ligefaa vor berommelige Gl'alN, hvilken al
deles uden Forbeholdenhed yder Jotnerne Mre, og siger, at de ere blevne fal- 
skeligcn og bagtalerisk forestillede (6).

Alle disse nu hidtil opregnede Vidnesbyrd for Meningen stemme over- 
eens med den faare vigtige Efterretning, hvilken Pytheas har efterladt sig. 
Han levede henved 400 Aar for vor christne Tidsregning: han, den Marseil
ler, eller Massilienser, var i et phoenisisk Skib, og seilede, efter al Rime
lighed, mere for at samle gcographisse Kundskaber, end for selv at drive Han
del. Om ct Land, liggende Norden for Britannien, taler han, og kalder 
det Thule; dette Land kan ikke voere noget andet, end den vestre Kyst af 
Norge, strekkende sig op mod Bergen. Vi kunne ikke have tvende Meninger 
herom, naar vi bemerke og beregne den Curs, han angiver, som forende 
didhen. At jeg ikke her udforligen opregner Beviserne for disse Setninger, 
det skeer, for ei at udlcenge Talen ved at an fore det, der lctteligen kan findes 
hos andre, og scerligen hos SklSNlNttg, der saa omhyggeligen og noiagtigen 
har samlet Groekers og Romeres Beretninger om Norden (e). Har Py, 
theas end ikke selv vceret i Thule, hvilket dog synes ei at kunne negtes, 
faa har han dog vcerct i Britannien, og han taler da efter de Beret
ninger, dem han i Britannien, eller og i Skotland, havde indhentet; men 
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(d) Not in Meurfium Pag. r. Edit Lamii.

(e) Nord- F. Opr. Kap. 2. Om Greek. og Nom. Kundskab om Norden Kap. i — 6>
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font han angiver, at Thule laae kun ser Dages Reise mod Nord fra Britan
nien (f), og fom dette passer paa Veien fra CatenæS, Skotlands nordlige 
Pynt, indtil Kysten ved Bergen (g), faa er det begribeligt, at hvis han end 
ikke selv har været i Norge, han dog der, hvor han opholdt sig, kan have 
hort, hvad der var almecn bekiendt om Landet. PytheaS setter i det Thule 
(Norge) et ordentlig agcrdyrkende Folk, hvilket havde Kornlader, og vidste at 
bruge Kornet baade til Fode, og til at lave Drik deraf; dette udkommer som 
Resultat af hans Beretning, naar vi endog sette Havre i Steden for den 
Hirse, han siger at der hestedes og brugtes, og naar vi forestille os den Miod, 
om hvilken han taler, som den af Korn uddragne sode Drik, eller ved Bryg
geriet faa kaldede Urt, hvilken vi hos Snorro og i Sagerne finde at have væ
ret brugt ved Gilder, og i stig Mængde, at Kar, rummelige nok til at er Men- 
nestke kunde drukne deri, fyldtes dermed. Lad nu være, at dette, tilligemed 
al anden vegtig Kundffab om det europæiske Norden, rimeligen ved Stands
ning i Phcniciers og Masstlienftrs Seilads svandt hen. Lad være, ar alt, 
hvad Pythcas havde berettet, det ved vor christne Tidsregnings Begyndelse 
blev holdt for Fabel, og ar Pytheas derfor af Strabo ffieldes fom den ublueste 
Løgnere (k); dog sandcligen maatle det synes underligt, naar vi forkastede 
hans Sagn. Der ere jo dog faa mange andre Vidnesbyrd, hvilke harmo
nere med hans; og (som saare merkcligt er) just det, der synes underligst i 
Beretningen, folgeligcn kunde opvekke sterkeste Tvivl imod den: jeg mener 
Micdbrygningen, det findes i vore historiffe Beretninger, som udgiorende 
en gicngse Folkcffik.

Lade vi det nu gielde som en Sandhed, der ved de anforte Bemerknin- 
ger stadfester sig, at nemlig et Folk, lugt dette ovenfor beskrevne, har været 
i Sverrig og Norge før de odinske Tider og Optog, da maae vel Spørs- 
maalet skee, ad hvilken Vci det Folk er vandrer hidind i det vestlige euro- 
pæiffe Norden? Dette er paa adffillige M a ad er blevet besvaret; men og 
ved hver til SpørSmaaletS Opløsning udfunden Hypothese møde uopløselige 
Tvivlfomheder. Det have de kyndigste Oldgranffere, hvad enten de vare 
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(f) Strabo Lib. I.
(g) Skisnning Nord. F. O pr. anførte Stev 12.
(h) Geogr, Lib. I,
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dristige eller varsomme Giettere, solet, og man kan derfor vel vcere bekiendt, 
ikke fuldeligen at tilfredsstilles ved nogen af alle de hidtil i denne Fald udtcnkre 
Hypolhefer. Nogle Etymologier, eller nogle i Folkesprogene eenslydige Ord, 
eller nogle enkelte Skikke, hvilke stere Folk kunne have havt rilfcellcs, de giclde 
kun lidet imod de Vanskeligheder, hvilke det physiske og lokale stiller os i Mode 
ved vore Undersøgelser; og man faaer da ves, sin Fornuft, og vor philosophiae 
Alder kil 'ATre, villigeu lade diste Vanskeligheder vorde overveiede rued upartisk 
Opmerksomhed. Jeg maae henvise paa nogle af Vanskelighederne, for der
ved at tilkicndegive Grunden til mit Skeptisercn, for saavidt angaaer det euro- 
pcciske Nordens Befolkelse; men jeg maae ogsaa forerindrc, ar der ikke spor
ges, om de saa scerligen baade physijk og moralsk karakterisere Nordboer have 
havt Stammefcrdre fra Asien; der sperges kun, ad hvilken Bei de Stamme- 
fcedre, eller Modcrfolket er kommen til det egentlige vestlige Norden?

Kan det tenkes, at de have taget Veien Norden om Astersocn, etter 
den botniske Bugt? de skulde dog i saa Fald neppe kundet vedbeholde den cau- 
casiske Organisation og Karakter. Finner og Lapper kalde sig med god Grund 
Suoma Laine — Same — Sabme — Sabmbeladzh (i). Det alt henviser paa 
Boeserrelse i moradsigt Land, og saadanne ere Egnene norden og nordost 
for Asterse-en. Men hvor smaa af Legeme: hvor hcsligen mongoliserede ere 
ikke allene disse Lapper og Finner, men og de andre i og omkring den Region, 
og ind i det nordlige Asien sig sirekkende Folk. Saadanne ere jo Samoyeder, 
Votceker, Voguler, Cornker og de ovrige.

Skionnmg beregner, at Menneskene efter Sprogforvirrelsen i hvert 
Aarhundrcde rykkede 75 Mile frem fra Udgangssteder, og at de saaledes i syv 
til otte Aarhundrcde kunde komme til Nordkap (k). Dette skal forklare, at 
de europceiske Nordboers Stammefcedre have kundet komme frem Nord om 
botniske Bugt; men har dog ikke den berømmelige Mand i dette Stykke holdt 
sig til en saare usikker Regning? I lige afstukken Linie kunde hine Stammer 
ikke draget frem, og hvilke Moradser, Soer, Skove have de ikke maattet 
mode, og bugte omkring, eftersom Landenes Beskaffenhed nu viser sig, siden 

en
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(k) NerffeS oz andre Folkes Oprind S. 23.
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en Asterfee og de vandfulde Egne nordostlig for samme ere. Jeg vil lade 
delte staae derhen til enhvers Overveielfe; men jeg maae dog spsrge i bestemte 
Udtryk, om troes kan, at caukasist organiserede og formede Folkestammer, 
naar de i syv til otte Aarhnndrede stræbede frem imellem de Moradser, blank 
hvilke Finner og Lapper ere blcvne det, de physiologist ere, stulde kunne have 
vcdbcholdt deres oprindelige physiste Karakter, og vceret saadanne, som Nor
ges og SverrigS i Indlandet boende prceglige Folk have været ? Endog kun i 
det Tidsrum af 7 — 800 Aar m a at te Clima have virket paa dem; men Tids
rummet maae jo udstrækkes i Tanken, nar vi ville bestemme deres Fremgang 
saaledeS, som her er omtalet.

Hvo der har tenkt over Folkenes Vandringer, han vil vel meene, at 
disse Folkestammer ei uden Tvang og Fornsdenhed stulde draget frem mod Nord, 
og mod det Clima, hvilket var saa strengt i Forhold med deres eget. Men 
naar de da maatte adlyde Tvangen, og de efter Hypothesen, at de ginge Nord 
om Asterssen, mongoliseredes, hvorfra da den Forandring, at de bleve stisnne 
Naturmennisker, som Trender, og Guldbrandsdalkarler og Telemarksmænd, og 
Svenske Ostgothlænder og Dalekarler, og andre? Vil man sige, at de ved 
at strekke sig tilbage mod Synder, igien stulde have aflagt det mongolste Væ
sen, da strider siigt kiendeligen mod al physist Analogie; thi til at rerte Udart
ning, kræves i hver Tilfælde længere Tid, end til at skaffe den; og overalt, 
hvis de her omtalte Folkestammer end havde aflagt det physiologist Mongolste, 
de stulde dog vel vedbeholdt noget af de oprindelige Sæder og Handlingsprin
ciper; men at saaledeS er steet, det er ikke kiendeligt. Imellem Lappen og 
Ostgothen eller Guldbrandsdalsmanden er dog saare viid Afstand.

Der er den anden Vei, ad hvilken man leeder det norste Stammefolk 
herover til Europa: den nemlig, at de stulde gaaet fra lille Asien, tvertovec 
til Donau, boiet sig saa hen til Rhinen og Elben, draget igiennem Jylland, 
og derfra over til Norge og Sverrig, eller — som den synderlige« starpsin- 
dige, og i sine Meninger frie Schläger antager — over Belterne, og de i dem 
liggende Aer (I). Denne Mening indeholder, at Tydstland haver givet Nor
den eller Skandinavien sine forodinste Beboere, og at altsaa Germaniens 

Folke-
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Folkestammer have varet celdre Europäer, end Skandinaverne. Langt maatte 
delte Tog have varet, og rum Tid maakte hengaaek, inden Folkene kunde kom
met til det egentlige Norden; derhos maae det uden tilstrækkelige Beviser, ja 
lvertimod adskillige sterke Sandsynligheder, fettes som afgjort, at Belrerne 
og Kerne i samme have været da, som de nu ere. Alt delte kan vekke mange 
Tvivlfomhedcr, og de saadanne, al ingen, der kenker varfommeligen, vil 
holde ved den omtalte Mening med Tryghed. Mine Tvivl, den Vandringövei 
angaaende-, vil jeg indbefatte alle i det eene Sporsmaal: om det er rimeligt, 
at en til at udvandre tvungen Hob skulde være ypperligere end Moderstammen? 
eller om ikke det modsatte er sandsynligst? For ingen Deel agtes her paa 
den barnagtige, og nu i vor Levealder med Rette forhaanede grove HoffartS 
Tanke, ar i Henseende til Nazionalærværdighed skulde være vigtigt, om 
enten Norden havde udsendt Colonier til Tyskland, eller Tyskland til Norden. 
Rimeligst er det, at ingen af Delene er jkeet, men ar begge de Regioner have 
saaet deres Beboere fra eet Land, og at dette Land har været Asien. Dog 
kan Vandringen til den ene Region have været kortere end til den anden: den 
eene Hob kan have været mindre underkastet Rcvoluzioner og Sammenblanding, 
en-d den anden. Jotaerne kunne have beholdt meere Selvstændighed og Een» 
hed i Sæder, Ideer, og Organisazion, end de den lange Vei fremvandrende 
Germaner.

Hvorfor skulde det benegtes, at hos de egentlige gamle Nordboer findes 
noget meere vedvarende, charakteristiff, simpelt, og en hei Alder forkyndende, 
end hos Germanerne? Disse Tradazioner, hvis Gienftande og Indhold for. 
tabe sig i Bagtiden: denne Edda: denne Odinffhcd: denne til Asianffhcd 
forvendte Ashed: denne fammenhengende Kiede af Fabler, og Mindefange, 
og Skaldedigte: dette Glimt fra den fierneste Oldtid, ved hvilket vi ffimte 
Ideer om en eene Gud: en Alfader: et usynligt Væsen: den stoere Geist: 
et Gimle: og andet mere. Sandelig, hver Oldgransker, hvor chaokiss*  sam
menblander, og hvor omhyllet med Fabelmorke han end finder alt dette, og 
hvor liden Agt han end har for Hofsmigrerne og Eventyrs-Sammensetterne, 
disse yngere Skalder, saa dog, naar han gransser med philosophiss Geist, da 
vil han sole TErbedighed, og boye sig for hine Nordiske i den blaanefulde Bag
tid henliggende, men dog som Sriernebliuk fra morke Himmelhvelving om 

Gien-
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Gienstandcs Virkelighed vidnende Mindesmerker. Hvad af noget saadant har 
Germanien? hvad viideS bestemt om det, forend romerske Skribentere, og 
scrrligen Tacit tale? Hvilken Morkhed, naar der fortellcs om Estioner og 
Finner, og cm hvad andet der horer til Germaniens Oldsager! Men hvo 
begriber da, at Nordboer Mide vceret de yngste, og at de ^ulde vceret eet med 
Germaner: at de skulde vceret Germaners Afstamning: at de skulde fort med 
sig fra Germanien, hvad de ciede af Ideer og Sceder, og Charakter? Dette 
har mangen Oldgranskere felet, og end, hvor stelden en Mand Leibnitz med 
Rette erkiendeS for at vcere, saa dog, naar han befolkcr Norden fra Germa
nien af, da uden Undseelse viger man af fra ham, og i sin ellers ubetingede 
2Erbodighcd for Manden, siger man frieligen, ar han ikke havde en noksom 
fuld si« ndig Nordboers Charakteristik.

En kortere Vei maae have vceret for Nordens celdste Beboere, end gien- 
nem Tydffland, og over Skagens Pynt til Norge, eller over Belternes Øer. 
Dette foles, og da siges det eeneste, der kan siges med Rimelighed. Der 
siges, at de ere gangne over Aland: der siges at de ere gangne over Gulland. 
Ja vel fore disse Mindelser os paa rette Spoer; men ville vi folge Spoerene, 
Da atter mode betydelige Standsninger, dem vi maae kunne bortsierne, om 
ellers lige og uafbrudt Vei til Maalet skal kunne angives. Som Asterssen nu 
ligger hen, saa er 24 geografiske Miils Lcengde imellem Curland og Gulland. 
Over Enden af Gulland ere 3 Miil; men faa igien fra Gulland til Aland 
i2 Miil. Over Aland 2 Miil, og derefter 2 Miil til faste Kysten af Sver- 
rig. En anden Vei udgisr 18 Miil fra Vestre Kyst til Aland, og 10 Miil 
fra Aland til Astre Kysten. Disse Farter over Astersocn ere dog de korteste, 
vi knnne tenfe, endog naar Fartoier brugtes, hvilke kunde flyde over alle Grunde, 
og styres frem blandt alle Steenriv, og Skier, med hvilke Astersoen paa Astre 
Kyst, og op mod Botniske Bugten cr opfyldt. Desuden udfordredes, at 
de, der vilde fare ad den Vei, maatte enten flcrbe Fartsierne over Åerne, 
eller de maatte folge Kysterne og derved forlenge Kursen. Og nu sige da en- 
hver, om ikke stig Fart er saadan, at vi ncppe tor forestille 06 samme, som ud
forlig i hine fierne Tider, da Mennijlkene — som tenkes maae — have havt 
de faae Konstideer og Konstredffaber. Man indvende dog ikke, at Malayer 
ester ald Rimelighed have befolket Sydsoes Landene, saavelsom Madagaskar

U 2 og
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og andre flere Regioner! (m). Ei heller indvende man, at de nordligste Asia- 
ner og Amerikanerne ere nær besiegtede. Der kan ingen drage Slutninger af 
delte, hvilke ophæve den Meening, nt man ikke kan tenke de ældste Nordboers 
Fartover Østerfoen, fom rimelige» skeer, naar ellers forudscttes, at det Ind
lands Hav var da, hvad det itu er. De oven an fer te andre Stammers Fart 
kan rkke famferes med denne, forinden Climatct, i hvilket Malayer og Nord
boer focre frem, ligncS med hinanden: ei heller, forinden man har overvejet, 
hvilke Sonderrivelfer og Adfplittclfer Volkancr og Iordbæve kunne have virket i 
Landstrekninger, hvilke tilforn have været fammenhengende. Noiere at paffe 
dette paa ovenanferte Malayerncs og Nordasianernes Toge, tillader min Af
handlings-Form mig ikke.

Det gielder da om at kunne med Rimelighed forestille sig en over Øster- 
feen forhen lebende befarlig Vei: men det gielder da og om at kunne forestille 
sig Østerfoens Areal, fom værende andet, end hvad det nu er. Til al skaffe 
antagelig Idee om dette, skal alt det ovrige i min Afhandling sigte.

Sællands Faxoe Kalkbjerg ligger nu 200 Alen over Havet: dette Bierg 
tt en forkalket, eller forsteenet Maffe af See og Skieldyr: det af Bierget, der 
er nærmest mod Dagen, indeholder aldeles ubeskadige Madrcporer i deres den 
fkienneffe Form og ordentligste Samling: men naar dette er, hvo kan da be. 
tvivle, at denne Iordstrekning, der nu ligger ude mod Dagen, tilforn har 
været Havgrund? Dog meencs ikke her, at Havet eengang har staaet faa 
hsit, faa det bedekkede Kalkbjerget. Paa Mofaisk Syndfioed kan ikke her 
tenkes, da de ealcinerede Legemer ligge faa ordentligen famlede, og da dette 
ikke kunde finde Sted efter en vældeligen frcmstrsmmende Ovcrfvommelfe; der- 
nest ere Legemerne ikke gangne over til faa sterk Forstecnelfe, at de kunne an
sees fom der henlagde for mange Aartusinder. Men hvad andet bliver da i 
Folge heraf at tenke, end at en Deel af vor Øe er hævet ep mod Heiden, og 
at her, fom hecle Kloden over, findes ubetvivlelige Vidnesbyrd, at hvad for
hen var lav Grund, det siden blev Land, og Hoy, og Bierg. Men fa a 
have vi jo her Kiender af een i Regionen, hvor Østerfsen nu ligger, forefalde« 
fleet physiff Revoluzion.

Stevens

(m) Forster, mange Steder. Sonnerak IV Bog 3 Kap. — MarSden Sumat. 
S. 45- Kämpher Japan 1 Vog 6 Kap.
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Slevens Kridtbierg, som rimeligen sorterernde under en anden Revolu- 
zionS Virkninger, kan ikke sammenparres med Faxøcbierget. Det kan vel 
onsccs som et Bierg af anden Ordning, og som staaende, anfløtzet eller paa 
Granit; overalt vidner det ikke bestemt om en saa nye Revoluzion, som den, 
hvilken de uforstyrrede og i ringe Grad calcinerede Faxøske Madreporec og Skiel 
minde om. Derimod har det sig anderledes med de i Saltholms Kalksteenen 
indsiutlcde Skieldyr, ligesom og med de virkelige Conkylier, hvilke, som for- 
stcenede, findes vor heele Ae over. Disse vidne ufeilbarligen om det samme 
som Faxeebierget; derom nemlig, at en Deel af vor AeS nu terre Land har 
forhen vcerer Havbund, eller , for det mindste, har vceret saa sidt, at Havet 
kunde fii øm tue hen over det.

Naar der, der nu er tørt, ja høit Land, tilforn har varret Havbund, 
saa er det blevet harvet op ad; men hvorved, naar det ikke er ff'eet ved Volka- 
ner, og ved heedede elastiske Dampers Magt? Intet uden dette forklarer, 
hvorfra de mange hist og her paa vore Marker liggende stoere Steene ere 
komne. De ligge baade enkelte og dyngede paa hinanden. De bestaae foe 
ftoer Deel af sande Granit, og høre til Biergene af første og celdste Ordning. 
De som oftest have saa flade Sider, at de med Føie kunne anfees for at vcere 
voldelige« afbrudne fra de Bierge, hvilke efter aldt, hvad vi kunne flntte geolor 
gisk, ere blevne, fsrend Vandskyl og Volkaner have frembragt baade Sciefer 
og Kalkbiergene. Saadanne Steene findes her paa vor Ae af den Størrelse, 
at de veie ioo, til 220,OOO Pund; men baade denne Vaegt, fom og deres 
Siders Fladhed bevidne noksom, at de ved ingen Vandfloed, eller anden Kraft 
i Naturen, ere rullede, eller paa anden Maade førte langt fra det Sted, hvor 
de nu ligge. Saa mangen tilfyldt Crater er opdaget ved reisende Naturbe
skuere; mangen een skal vel og findes paa denne vor Ae, naar eengang — 
om ellers Naturhistorie - Selskabet skal bestaae — varrdige Mcend udsendes 
for at indhente saadanne Kundskaber om StaetenS forskiellige Deele, fom 
Naboenazionerne, og scerligen den Russiske, ved Catharine II højmodige 
Nidkierhed for Videnskaberne, og ved de af hende udsendte blandt hvert 
Europas oplyste Folk berømmeligen kiendte Reifere, have erhvervet sig om 
sit Fædreneland.

U 3 Der
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Det skal vel efterhaanden alt meere kiendes, at vore Aer, og om det 
kun var eene det af de mange Jordarter og Stcenarter saa at sige sammenel- 
rede Bornholm, uimodstaacligen minder om en i Asterseen forefalden Revoluzion, 
saaledes, at Holder og Dybder ere blevne anderledes hcnliggende end de forhen 
vare. Men naar er delte skeel? og hvad Forbindelse er imellem Ideen om 
stig Rcvoluzion, og den om en let bcfarlig Vei, ad hvilken SvcrrigS og Nor
ges Stammefolk (aborigenes) kunde komme fra Asiens Heiland hidover?

Jeg har ikke taler om cn Tiid, da ingen Asterfoe var; men rvcrtimod 
antaget den fom verrende. Jeg har ikke vilder gielte, hvilke Revoluzioner i 
samme efterhaandcn have fulgt hinanden; kun del har vcrret mine Overvejelsers 
Gienstand, at en Revoluzion maae verre indfalden, efterat Joluerne ere komne 
fra Asien, og at den Revoluzion har forandret Veien, ad hvilken de Iokner 
vare gangne frem.

Ovenfor, da det galdt om det europæiske Nordens forodinske Beboere, 
blev Beretningen fra Pytheas Hovedmonumentet for mig. Her skeer ligele
des: og jeg holder stedse ved hans Fortelning, som ved et troevcerdigt Sagn; 
men jeg og atter fremselter Advarselen, al hvis Strabo, og med ham Polyb 
have bebrejdet Pytheas arg Lognagtighed, faa har en Gaffendi (n) og Bou
gainville (o) og Gesner (p). kräftigen forsvaret ham. End Skionning, 
denne ald Grcekernes og Rommernes Kundskab om Norden tit nsie kiendende 
Oldgranskere, han siger i bestemteste Udtryk, at Pykheas har vidst meere om 
Norden, end nogen Grceker, og nogen Romere (q), hvilket ogfaa jeg med 
fslt Overbeviisning sander.

Pytheas siger, at Hen Britannien var 20,000 Stadier lang (r); alt fa a 
stire gange storre end nu; hvormed samfores bor, at Mela i/seenere Tiid 

for^-

(n) Gaflendi proport. Gnomonis ad folftitial. unibram obfervata Mafliliæ — Opp 
Tom. IV.

(o) Sur porigine et les voiages de Pytheas. Mern, de Litterature, Tom. XIX.
(p) De Phoenicum navigat: extra column. Herculis.

(q) Gr«k. og Romm. Kundskab om Norden Cap. 1. §. 7. Nord. Folk. Oprind. 
§» 5. S. 47.

(r) Strabo Geogr. Lib. I.
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forestiller Irland, fom varende fast af ligedan Udstrckning (s). Efter Pto- 
loMKUs/ strakte Jylland og Holsteen sig bctyecligen meere mod Vester med sin 
Kyst, end nn (t). Dette tilhobe vidner sterk om en Revoluzion: et Havets 
Frembrud: en Qversvommelst, hvilket har bortrevet meget Land: fort det 
mod Hster, og faare forandret Regionens Beffaffenhed.

Pytheas stiler fra Britannien lige frem, nordlig paa, og ved den 
CurS kommer han til Thule, eller han faaer, og igien meddeeler Beretninger 
om Thule. Men nu det merkelige: ar i Beretningerne ikke spoercS, at han 
har kiendt Cattegattct eller Indlsbet til famme. Dog ffnlde vel Phoenizierne, 
med hvilke han foer den Reise, ikke have undladt ak føge ind ad Cattegatter, 
ifald samme havde ligget saa kiendeligt og aabent, som nu. Derinden foc 
ffnlde de vel fogt Bernstcencn, hvilken de tilhandlede sig fra Guktonerne, men 

— fom siutteS bor — paa anden Haand.

© tt (tbo taler om en anden Reise, hvilken Pytheas ffal have giork, 
fra Srrcedet ved Gibraltar indtil Floden TanaiS (u). Ved denne Floed ville 
nogle have Veixelen eller Don forstaact; de drage deraf den Folge, at han er 
kommen ind i Öftersten, og at han har kiendt baade Cattegattet og Sundet. 
Men er det tenkeligt, at han forst paa sin anden Reife ffulde stilet ind ad 
Cattegattet, og derimod gaaet det aldeles forbie paa den forste Reist? Er 
det tenkeligt, at han ffulde stilet derind, uden at melde noget om hvad han 
der havde forefundet, og farrligen om Bernsteenen, denne da vigtige Handels- 
vahre? Han ffnlde vist have talet om den Prcussiffe Kyst, hvor Bernstee
nen havde sit rette Hiem, og det i faadan Mcengde, at da Rommerne siden 
lcerte at hente den derfra til Lands, faa forglcmtes den Cimbriffe eller Iydffe 
Ravhandel, hvilken forhen havde vceret ført. Det betydeligste i denne Sag, 
hvilken her omhandles, er det Stt'abos Sagn, at Pytheas ved at giore sin 
anden Reist fik stilet rundt om Europa. Hvo kan tvivle om, at han paa sin 
anden Reist har havt andet Formaal end paa den forste? Han vilde stile om- 
kring Europa, fom Strabo siger. Men bliver dette forstaaeligt, naar vi 

ikke

(s) De fit. Orb. Lib. III. Cap.- 6'
(t) Geogr. Lib. II. Cap. 2--
(u) Geogr. Lib. IL
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ikke sctte, som eene antageligt, at han paa sin forste Reise seilede Nord paa, og 
kom til Thule, men at Han paa sin anden Reise seilede ind igiennem Middel
havet, indrll Donau? Jeg stutter efter dette, ar Strabos tvetydige An
meldelse om denne Sag ikke indeholder noget Beviiö, at Pyrheas har kicndt 
Asterseen, eller naget Indlob til samme.

Det skal, efter adskilliges Mening, veere Berusteenhandelcn, hvilken 
beviiser, at Phoenicier have seilet ind i Asterseen; men delte Bevilg er 
svagt. Pliil siger, at Z^ero ved Julian forffaffede sig Bernsteen; men 
han siger og, ak den Bernsteen erholdtes der, hvor Germanicus havde vceret 
med sin Flode (v). At dcn her af Pltn omtalte Bernsteen er kommen fra 
den Preussiske Kyst, og at Handelen med den, som ovenfor er anfort, blev 
dreven over Land, det kan bestaae mcd Beretningen, ar Guktonerne solgte 
Bernsteenen til den jydske og holsteenske vestlige Kysts Beboere, fra hvilke 
Phoenicierne igien have hentet den paa anden Haand. Men Plin siger og, 
al Bernsteenen blev hentet fra det Sted, hvor Germaniktts havde vceret med 
sin Flode; dette vil vel ingen meene at have vceret i Astersocn; i Nordsoen 
har det uimodsigeligen vceret, og derom vidner Tacit tydeligen (x).

Alksaa er Bcrnsteenöhandel bleven dreven i Nordsoen: altsaa have de 
glessariske Aer, fra hvilke Bernsteenen hentedes, lagt i Nordsoen (y): altsaa 
kunde Phoenicier handle med Bernsteenen, uden at de kiendte Astersoen, eller 
havde seilet ind i samme. Paa Jyllands vestlige Kyst falder endnu Bern
steen, og forhen har man faaet den baade der og paa Holsteenö Kyst i langt 
storre Mcengde; man har endog meent, at Bernsteenen fra den holstcensk- 
frisiske Kyst langt overgaaer den Preussiske i Godhed, og det er blevet opgi
vet som Problem, om ikke Middel var at anvende, for igien at finde den fri, 
ftlTe Bernsteenkyst, hvilken nu er som fortabt siden fleers end et Tusinde 
Aar. Men maae det ikke tenkeö, at den Kyst, hvilken fordum var saa riig 
paa Bernsteen, den ligger nu hen under Havet, og at altsaa dette overskyl
lede Land og denne Havbund har tabt de Egenskaber, ved hvilke den forhen 

har

(v) Hift. Nat. Lib. XXXVII. Cap. z.
(x) Annal Lib. II. Cap. g. 2Z.
(y) Plin. Lib. IV. Cap.
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har vcerct merkelig? Jeg, for s^avidt dette anqciaer, henviiser til en med 
dyb Tenksomhed affattet Undersegning, hvilken findes i Heindes Kielffe Ma
gazins andet Bind, VI Stykke; den der indferte Afhandling er for mig fa a 
meget vigtigere, fom dens Forfattere zenker eens med mig i Henseende til den 
fordum verrende holsteenffe og jydffe KysteS viide Strekning mod Vester; lige
som og i Henseende til Kattegattets yngcre Oprindelse ved indfalden Natur- 
revoluzion (z).

Om det er den gortinaffe, snare agtbarligen lcerde Joh. Phil. Mur
ray, hvilken i hans Afhandling om Pytheas er ilde tilfreds med alt, hvad 
hi in marsiliensiffe Physiker, Geograpf, Philofof, og Reifere har fagt 
Norge til Herder, faa angiver han det dog fom sin faste Meening, 
at hverken Pytheas, eller Phoenicicr have vcerct i Hsterfoen (a). At 
Navhandelen, hvilken de forte, ikke beviifer siigt al vatre fTccr, det for
klarer den agtbare Mand til Noie. Han vifer, at den efter aldt, hvad siuttes 
bor, er dreven paa de vestlige Kyster, og at de Folk, hos hvilke Bernsteenen 
er forekommen, have fort den til de Kyster, hvorfra Phoenicierne igien paa 
anden Haand have hentet den. Ligeledes forklarer han, hvorledes Ravhan
delen i Neros Tiid kan vcere ffeet til Lands, og Vahrene faaledcs blevne hen
tede fra de preussiffe famlandffe Kyster. Det for mig vigtigste er, at Manden 
anfeer det fom utenkelkgt, at Phoenicier, eller Marsilienfer, eller Pytheas 
have varet i Asterfoen. Denne Setning grunder han paa Fartens Vanske
lighed igiennem Kattegattet; men jeg grunder den paa andet. Havde der va
ret Kattegat, og Indlob til famme, der ffulde da vel vare blevet'provet at giere 
Fart derind. Den larde Forfatter anmerker felv, hvor de feilende i de Ti
der har maattet holde sig til ^Kysterne for at undgaae den hoie See. Ski
bene have varet byggede til at fiyde hen over Grunde, og hvorfor ffulde ikke 

den

O) Med min her anførte, oa med ben omtalte merkvcerdigr Afhandling, vilde man 
samfore hvad der findes t Reifen in die Marschländer an der Nordsee, ved 
Tetens, hvor scrrligen i Brevene fra Tsnningen, Tsndern, og Slesvig findes me
get, hvilket jeg til min Hypotheses Bestyrkelse gierne anførte, naar det ikke stulde 
leede mig til at vcere vidtløftig i Talen.

(a) Novi Commentar, Soc. Gotting'. Tom. VI, — De Pythea Marfilienfi, com
mentatio.

Vhe Saml, IV, B. æ
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den handlende og dristigen søefarende Phoenicier have vovet sig ind ad det Far
vand, hvor saa mangen Dansk og Svensk Seikere, vist nok med stercere Skibe 
end de Phoenisiske, siden vovede sig baade ud og ind?

Ved ak overveje det hidtil anførte, kan man efter min Meening vorde 
forberedt til at antage som rimeligt, at intet Kattegat, og intet Skagens Nces 
har ligget hen fer PytheaS, da han var paa det Tog mod Nord, om hvilket 
han fortellcr. Tage vi derefter de i denne Fald lcererige Dankvartske Kort for 
os; eller om det og kun er et almindeligt Korr over det nordostlige Asien og 
Europa, og ere vi nogenlunde bevante med at efterfpoere Revolutionerne, 
hvilke have formet Klodens Overstade, da, hvor kunne vi vorde mindede om en 
fordums stoer, ja kil Gyselighed stoer Scene, der har viist sig. Den rekker 
fea Skagen af, henud indtil det hviide Hav og Iishavet: den i visse Maader 
rekker ud over Siberien, og altfaa langt ind i Asien. Jeg vil i Korthed an. 
give de Kiender af samme, hvilke syntes mig at v«re utvetydige. Hvad er 
heele Kattegattet andet end et Samskyld af Steen og Sand, hvilket en vcelde- 
ligen fremrusende Vandfioed har ført med sig, og hvorigienncm Vandene have 
banet sig Vci til Fremkeb? Den liden Dybde: de Sandbanker: de Niv: 
de adspredte smaa Eilande; det alt vidner, at her aldrig var sande Ocean, 
rncn at der eengang bleve raddeligen og chaorisk sammendyngede Iordruiner.

Saa til Aresundet, dette mange Vandes kiendekige Gienncmbrudssted. 
Fabel er vor Edda: men faa mangen Fabel, baade Grcekisk, og Nordisk, blev 
poedet paa historisk Sandhed, og fordums Verksag. Der siges i Edda, at 
Siclland blev af Troldqvinden Geftou pløiet fra Skaane; end siges, at hvor 
Jndbugt er paa den eene Side, der er Udbugt paa den anden (b).

Saare merkeligt er det, og jeg maae bede at dcrpaa agtes, hvorledes 
nemlig Surtur, denne ved Ild og Flammer vceldige Adeleggere: denne Mu- 
fpelheims Fyrste, hvilken endog skulde faae Magt med Guderne, han overalt 
i Edda> hvor faa ofte henviifts paa ham, fettes lige i Sonder, og fremleedes 
derfra. Det er ikke alleene t den nyere Edda at han findes (c), menVuftrudncr, 
den gamle Iottte, vidste og at henviife paa ham (d). Her er da ikke del Asten, 

hvor

(d) Fab. 2.
(c) Voluspa Str. 49. Fab. 4. 4F.
(6) Scrmunds Edda. VaftrndniS Maal — Strophe rF.

\
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hvor Edda og Eddaister satte ellers alle Uhyrerne, dem Thor bekiempede, naar 
han gik paa Austur Vcrk. I Synden viiseS den med Ild, og Vandfioed, og 
Merke odeleggende Surtur. V^eu drennner jeg da, eller sammensetter jeg 
urimeligt Eventyr, naar jeg her finder en i Oldtidcö Merke glimtende Rest af 
Kundgaben om en Revoluzion ved Ild og Vand, eller Volkaner og Havbrud; 
men den Revoluzion forefalden sonder for Jotaernes Land, og virkende de 
(toere Forandringer i Negionen, hvor Kattegat, og Aresund, og Belter, og 
Astersoe er. Jeg frieligen antager diffe cddaske Ruiner som Vidnesbyrd, 
hvilke, naar de forbindes med de mange andre, fortjene hoi Agt.

Saa dette Sielland, af hvilket den nu hoieste Deel har voeret et paa 
Havbunden hvilende virkeligt Coralriv.

Saa de vestlige Kyster af Astersoen, nemlig Iydffe Kysten, Bagpom- 
mern, Curland, og Livland: alle lavt liggende, og alle sammenskylled Sand; 
derimod den ostlige Kyst fra Carlskrone af, og heelt op mod Nord indtil Bot- 
nien, med samt heele Borniffe Bugten: den er idel Steen, og hoie Kyst. 
Saa Indviaen den finsfie Bugt, og den med sit Steendige paa nordlige Side; 
derimod paa syndre Side let sammenskyllelig Jord, og ellers sammenhengende 
med Ladogasoen; men denne igien hengende hen mod det hvide Hav.

Er ikke her Mindelser om en vcrldig Oversvommclse, der har bruset 
frem fra Synder af mod Nord? Og nu agte man, hvorledes Vandene have 
maattet boie sig i deres Fremlob. Norffe Kyst lige over for Jylland er Klippe 
indtil Pstad; der kunde Vandene ikke virke paa, men de maarte bsie sig af 
mod Sydvest, og trenge paa Beltoerne og Jyllands ostre Kyst. — Ved at 
mede anden Klippemuur, nemlig den, hvorom Bornholm og Ertcholmene 
minde os, maatte den blive ved ar bryde paa Pommern. — Saa ved at mode 
Klippemuren, hvorom Aland og Gulland minde, maatte den bryde paa 
Curland, Livland, Estland, Ingermanland; men da og, som den modre 
Arkipellen ved Aland, hvilken for har kundet vcere sammenhengende Land, saa 
har den brudt igiennem, og dannet Finske Bugt, og sogt Veien til Iishaver.

Der har vceret Tiid fer denne vceldige Oversvommclse: der har i den 
Tiid kundet vcere sammenhengende Landvej over AlaudS Arkipel og Hav: der 
har kunder vcrre saadan Vei over Gulland og Oeland. I den Fald har Asia- 
nerne kundct fare lige frem kil Sverrig og Norge. Astersoen har vceret et 

X 2 med 
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med Oceanen usammenhengende Jndlandshav, og ligefaa Botniffe Bugt, 
ifald samme har vcrret, eller den er bleven til ved en Revolnzion, og ved 
Volkancr, hvilke have dannet den ålandske Arkipel af del forhen verrende Con« 
linent. Men saa slutter jeg af aldt delte, at der kan have vcrret lige og be- 
farlig Landevci for de Asianer, hvilke befolkede Norden, og bleve Nordens 
Joiner.

Dersom det mi ffulde ffee, nt nogen ikke var .tilfreds med de nnferte 
Beviiser for Revoluzionen i Hstersocn, da kan endnu et Beviis frembydes, 
hvilket har betydelig Vegt. Jeg meener den uforkaftelige Tradizion om Vand- 
sioden, hvilken drev Cimbrerne til at udvandre. Der var meget at tale om 
denne Begivenhed, hvilken i Tiden, da den forefaldt, har virket Vevcrgclfer 
blandt Folkene, saa de trengte frem bande til Rom og til Dclpfis; men jeg 
maae nsieS med, saa kortelig, som ffce kan, at viise, hvorledes Revoluzio- 
uen har maaltet aarsnge de Forandringer iSstersoen, hvilke jeg har lagt til 
Grund for min Hypothese. At Begivenheden har tildraget sig, derom kan 
ikke tvivles efter alle de gamle Vidnesbyrd, hvilke vi have. Skrabo anfs- 
rer som Vidner, bande Epforus og Clitarkus (e). Paastaaer han end selv, 
efter Posidonius, at ikke en eicblikkelig Vandfloed, men kun Oceanens sierke 
Ebbe og Flocd har trengt Cimbrerne, saa bliver dette hans Sagn dog nicer nt 
ansee, som virket ved den ham egne Lyst til at modsige andre, end at det ffulde 
have vcrsentlig Gyldighed. Han tilstaaer, at Vandstrom og Havbrud trengte 
Folkene frem; og da, om delte er ffeet ved den almindelige, men eengang 
fremfor andre houvoxne Floed, det er i sig selv ligegyldigt. Hovedsagen er, at 
Havet bred ind, saa Landenes Beboere ni natte flygte.

Siide og lave vare de vestre Kyster fra Holland nf, og op for Jylland. 
Havet maatte vel af og til bryde paa, og de der boende Menniffer maatte 
vcrre vante til at flytte. Derfor ffulle vi ikke nierne, at nldeeles ingen Van
dring er ffeet, ferend den stoere Vandfloed indtraf; det er nok, at da den er 
forefalden, saa er Udvandringen bleven sterkest; vi kunne saaledes forstaae, 
at Udvandringerne have begyndt endog for Alexanders Tiid; vi kunne forstaae 
Livius, naar han siger, at Galliernes Indfald i Italien begyndte 200 Aar 

for

(e) Lib. VII.
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ser de indtoge Rom (f); vi kunne forstaae, ot Epforus og Clitark, hvilke 
levede ved Alexanders Tiid, tale om Cimbrer og om Vandfloed.

Men bemerke vi nu, at fra Alexanders Tiid, indtil den Tiid, da 
Marius overvandt og odelagde Cimbrerne, noget meere end 250 Aar henleve. 
Mindes vi, al Pytheas intet taler om Kattegat og Astersse, da maae jo ten
kes, at der, store Vandfloed er indtruffen i Tidslsbet imellem PytheaS og Ma
rius. Altfaa er Kattegat og Aresund da blevet: altfaa har Astcrssen da un- 
dergaaet Forandring. Legges nu til aldt dette, at naar Appian, der levede 
vel lOo Aar efter Christus, fortcllcr, at Autnarier og Ccltcr, hvilke kaldes 
Cimbrer, angrebe Dclpfis, da i hans et noksom vel ordnede Fortelning frem
lyfer det klar'ligen, ar Cimbrerne ved Iordbceve, og Volkauer, faavelfom ved 
Vandflod, vare drevne til ar vandre (g). Kun for at gisre dette til en Virk- 
ning af Apollos Vrede og Magt, blander han Begivenheder; men ved rigtig 
critisk Underfogelfe udkommer nok, for at berettige os til at foreene Tanken 
om Ild og Vand med Tanken om Cimbrernes stoere Udvandring: men faa 
tor jeg nu fpsrge, om ikke alle disse Fortelninger, hvor ufuldstændige de end 
ere, berettige os til at ansette en valdig Revoluzion ved Volkaner og Vand
skyl, som indfalden i Midten af Tiden imellem PytheaS og vor Histories 
Morgenbrud? eller mcd andre Ord, imellem PytheaS og Odinjkheds Tiden? 
Biefaldes den Setning, da vinder min Hypothese rilstrekkelig Gyldighed.

End har jeg endnu eet, hvilket forklarer, hvorledes en let befarlig, og 
for Nomadiffe, dog indbyrdes vel ordnede Menniffer passelig VandringSvei 
kan have vceret igiennem Regionen, hvor nu Astcrfoen er. Efter det, den 
grandl skuende, og Naturen i det store betragtende Landbeskrivere Pallas har 
seek og befundet, er heele Siberien eit Heelde fra nordlige Altai, og fra den 
ostlige Rand af Ural. Rusland er en Halde fra vestlige Rand af Ural: 
Pohlen og den sydvestlige Deel af Rusland er en Halde fra de carpatiske 
Bierge (h). Saa leerer og denne ovcde Naturbetragtere os, at ved Peters
borg og Nevafloeden all Landet er fammenffyllet Sand; og at, som de finske

X 3 Bierge

(f) Lib- v- 0. 33. 35.
(g) Illyrie. P. 1196.
(h) Physik. Arbeit einträchtiger Freunde in Wien 1 Iahrg 1 Qvartal No. x.
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Bierge mode mod Nord, saa sonden for dem er all Land sidr; ja at man vcd 
Strelna, ncrr Petersborg, da en Canal ffnlde graves, fandt et lidet Farwi, 
af Eeg, med Menniffebeen udi, alt bedekket med Sandffyl, og et Lav af 
Steen (i). Heraf drager han den faste Tanke, atOsterssen, saavelsom det hvide 
Hav, ere Udhulinger frembragte ved Vandbrud og Overfrommelse (k). Sam
ere 6 disse Bemerkelser med hvad her ovenfor er sagt om Hstersoenö forhen ver
rende Beskaffenhed, da vil det forstaaes, ar Mennijlker, hvilke komme fra 
de thibetanffe, eller de caukasiffe Egne, kunne have vandret frem fom ordenk- 
ligen ecnede I?omadcr, og at de kunne havr Agerdyrkning, Fcravl, og elkrs 
vcrrct gelangede til den Grad af Cullur, hvilken Pytheas fandt hos hans 
ThuleS Iotner. Endnu forstaaelrgcre bliver dette, na av man overveier, at 
paa ostlige Side af den mod Nord strckkende majestetiffe Sevebiergrad, cv 
Hcrlden jevnt aftagende, faa 40 til 50 Miils Stigen sorer rkke hoiere op, end 
2 a g Miils Stigen paa den vestlige Side, der vender mod Norge (1). Naar 
vi med Tankerne foclenge denne jevne Hcrlding stråledes, at samme for ind
faldne Revoluzion har hengt i med de vestlige Hcrlder fra Ural og Altai, da 
have vi en udstrakt Dal, og en Egn, i hvilken Folk med Fceavl og Agerdyrk
ning kunde rykke frem, uden at mode vildt og dem fordervende Clima.

Som saadanne fandt Pytheas dem i Thule: saadanne have de forodmfke 
Iotner vceret, i Felge mange Mindelser, dem vi have fra Oldtiden. Men 
gamle i Landene have Iornerne maattet vare, da Pytheas saae dem, eller 
horte om dem: ja, og lad 06 kun mandigen forkaste vor korte Aarmaal, naar 
det gielder om at forklare Klodens Befolkese! End nodes vi vel til at for
kaste det Maal, naar vi tale om det gamle hcedervcerdige Norden. Det er 
jo dog fandt, at Begyndelferne, dem vi stkimte i dette Norden, de mindre 
fortabe sig i et ulysteligt Merke, end de fortabe sig i et Skier, hvilket milde- 
ligen svinder hen i Baggrunden, imod at de os ncermere Deele af Maleriet 
ligge i msrke Skygger.

Jeg har da fogt, og efter min Formeening udfundet en Vei, ad hvilken 
caukasiffe Stammer, uden at staae Fare for at mongoljftres og vancedles, 

kunde
(i) Nordische Beyträqe Tom. II. St. 1. No 5.
(k) Acta. Petropol. Tom. 1. Ao. 1777. ~ Sur les Montagnes P. 50.
(l) Bergman Zordbejkriv. S. 157»
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kunde naae ind i der europceiffe Norden. Sterkt virkede det paa mig, at 
naav Pytheas viiser den Region, hvilken er bleven omtalet, da sees den under 
een Form; men derefter henlobe 3 til 400 Aar, i hvilke intet med Tydelighed 
siges om Regionen; og da forsi forcsiilles den under nu varende Form. Ved 
Pytheas Beretning bleve mange for mig uoploftlige Tvivlsmaal hcevede, og 
faa sagde jeg mig selv, at i de z — 400 Aar fra Pytheas af, indtil vi finde 
den virkelige Odinskhed i Norge og Sverrig, kunde mange og stoere Nevoln- 
zionner varet forefaldne, uden at Hisiorien omsicendeligen beskrev dem.

Jeg har da selv forsiaast, og jeg har vildct leede andre til at forsiaae, 
at Nordens Herlighed hengte ikke ved Odinskhed og Schamanskhed; men 
tvcrtimod, ak kun i dens Herligheds Aphelie kunde Odinskhed fesie sig. Hvor 
de historiske Monumenter tabte sig, der greeb jeg ikke til Myther, og Even, 
lyr, og Etymologier, men til det, hvilket Geologie og Physik rilbode, som 
bclcrrende Mindesnierker. I alt dette fandt jeg den for mig faa sioere, som 
lystelige Sandhed, at jo tidligere Folkene ere udvandrede fra Vuggekandet, og 
jo mindre de have blandet sig med andre, des cedlere ere de blevne, og des 
reenere have deres Religionsideer veeret. Men er delte sandt, da er det og 
fandt, at som Mennftker mecre eller mindre forvirrer Naturanlægget, efter 
hvilket han er til i Skabningskieden, og er til, som Kronen paa Skabningsver
kel i denne Region af Universum, faa i det Forhold taber han, og vorder 
ucedel, og forderves.

Jeg har i Afhandlingen bygget mine Slutninger paa Tanken om Na- 
turomvcltninger, hvilke have maattek virke vcrldigen, og hvis ubetvivlelige 
Minde jeg troede at finde for mig. Skulde nogen anfee mine Ideer i denne Fald 
som overspendte, hvor let blev det mig da at opregne ubetvivlelige Tildragelser 
i Naturen, hvilke ei have vcrret mindre vceldige og forstyrrende, end de af mig 
anforle. Om den sorte Soes og Middelhavets Udbrud kunde tales efter den 
af Strabo anfsrte Physiker Strato (m). Der kunde tales om de i Arkipel 
opkomne Øer, hvilken Revoluzion vi have faa omsicendeligen bedreven, endog 
af Hienvidner. Ter kunde tales om Iordfkielvet fra 1601, hvilket fpoeredes 
over heele Europa og en Deel af Asien: om det fra 1755, hvilket virkede frq 
Grönland as, indtil ind i Afrika. Der kunde og tales om den ved Island 

for
(m) Geograf. Lib. L 
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for faa Aar siden ved Volkan opkomne He: ja end om del der er 06 nærmere: 
nemlig den saa kaldede Tifodögrund i Kattegattet, hvilken forst for fan Aar er 
bleven bemerket, og rimeligen da opkommen. Der kunde tales om Lyxvsrs op
komne og igien forsvundne Grunde; end videre om ald dcn Basalt, hvilken, som 
sande Lava, staaer saa mange Steder i (toere Bierge. Ligesaa om den Massa 
as volkanff Produkt ved Andernach, midt inde i Tydffland, og hvorfra de 
Tusinder af ri nske Mollesteene cre blevne henlede; men stig volkansk V.assa 
staaer jo mange andre Steder i Italien og Tydffland, og Engcllnnd og Nor
den, ja det til 20 og 30 Favnes Dybde, og som hvilende pan anden end haar- 
dere og ældre Lava. For al viise Jndlandshavs Nyehed, kunde tales om 
Syderssen, hvilken i sin nu værende Tilstand ikke er ældre, end 5 til 6 Aar- 
hundrede. Overalt ere de jo uden Tal, disse for oö pan Kloden henliggende 
Minder om Iordrevoluzioner, vel storre end den, paa hvilken jeg har grundet 
min Hypothes. Men hvad ffulde jeg i denne Fald kunne fortclle, hvilket var 
uyt for dem, der udgiore delte oplyste Selffaü? Og saa stutter jeg med det 
Hnffe, at Hstersoens, og dens Kysters fordums Beskaffenhed mantle alt 
meere og ineere henfalde under ovede og grant ffuende Geologers og Orologers 
Opmerksomhed, paa det at hvad jeg her korteligen har sagt, maatte noi- 
ere underssges, og da ikke alleene Nordens, men og vor Klodes, og vor 
Artes Historie derved maaffee betydeligen maatte vinde.
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S. Th. Thorlacius

Om

det gamle Nordiske Lovsprog,
famt

nogle derud; forekommende Ord,

ifa?v om

Hemfcrrth og Tilgå ve.

gamle Kundskaber kan forbedres ved de nye, og at de nye ikke kan und- 
vare de gamle, er en Sag, ingen kan negte, der enten tiender noget til den 
menneskelige Siels Virkeevner og distes indbyrdes Udvikling, eller og har 
givet Agt paa de Tilfalde, hvorved den menneskelige Oplysning paa enkelte 
Steder er bleven standset eller befordret. Tidernes Erfarenhed og Historien 
viser, at Mand af udmerkede Fortjenester, ved at bevare og forege Kundska
ben om Forfadrene, deres Sprog og Indretninger, ligesaavel have gjort sit 
til at havde deres Folkehader og Velstand, som de ved nye Opfindelser have 
beriget de almeennyrtige Videnskaber. Uden al Tvivl kunde det vigtige Ne- 
formationsverk have skaffet Luther Lejlighed til en, som det kunne synes, ham 
vardigere og fornoieligere Tidsfordriv, end at forklare sine tydske Landsmands 
gamle Navne (a); dog haver han ogfaa her viist, at det er store Mand eget, 

qvod

(a) See D. Luthers Namensbüchleitt, darinne der alten deutschen Namen, 
Ursprung mit) Bedeutung gewiesen wird. I den ly^ffe Udycwe af D- M, Lu, 
thers Sämtliche Schriften. Th. XIV ved Ioh. Georg. Walch. Halle, 17^4» 

Vt'se Saml. IV. B. 59 ■ - 
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qvod nil moliantur inepte. Leibnitz og H. Grotitts havde og defect saa 
mange yndige og frugtbare Provindser af Videnskabernes store Rige, at man 
maae undre sig over, hvor det har kundet falde dem ind, at opholde sig saa 
lcenge i de efter Udseende saa knudrede og fkarpe Egne, hvor de have fordybet 
dem i Ordgranskninger og Oldsager, endog saadanne, der ligcsaa lider ved
kom de faa kaldte lrerde Sprog, fom deres øvrige Pndlmgsstuderinger (b). 
Men hvad behøver man at anføre enkelte Mands Exempler. Have ikke vore 
Naboer, faavel de Tydske og Svenske, som Englanderne, disse af alle nyt
tige Videnskaber og Konster faa sortiente Nationer, ligesom med hinanden 
kappende strrebt, ikke allene at beholde, men og at oplyse de af Forfcedrenes 
Mindcsmerker, som Tiden havde levnet deres Fædrenelande Ar man her i 
Danmark heller ikke har forfømt dette Wmne, kan noksom kiendeS af de 
sande LrerdeS Arbeider, hvis Fortienester i dette Fag pickeligen cere vor Litteras 
rur, og have for lrengst befrestet den Agtelse, som denne hos billigdømmende 
Fremmede har vunder, hvilken ikke kan vare nogen Veltcrnkende ligegyldig. 
Men som er frerdeles BeviiS for denne Sag vil j.eg og, da der n rer mere sigter 
til mit Forehavende, anføre det Kongelige Danske Videnskabers Selstabs 
Samlinger, hvilke lregge rydelig for Dagen, ar del har varet Selskabets 
Hensigt, ikke allene at meddele nye og nyttige Opdagelser, hvorpaa der har af- 
lagt de berømmeligste Prøver, men og at kalde de gamle Kundskaber tilbage, 
og i Besynderlighed dem, der maatte have notere Forbindelse med Rigernes 
aldre Love, Sprog og Historie. De brave Mrend, som med faa megen 
Held og TEre have bidraget til dette Formaal, ere mig da Borgen for, at den 
liden Prøve, seg i Dag har den Mre at underkaste der høianfeelige Selskabs 
Omdømme, i det mindste fra den Side ikke vil mishage, som den viser, at 
Forfatterens Huske har v rer et, efter sin Evne at følge hine roesvrerdige For. 
gcengere, og at dette hans Huske og fa a noget vil undskylde de i Prøven ellers 
forekommende Mangler.

Er det faa, som vores lovlrerde K- Ancher har sagt, en Mand, hvis 
Trovrerdighed i dette Stykke udelukker al Tvivl, at man, uden tilstrækkelig 

at

(b) See Godefr. Guil. Leibnitii Collectanea Etymologica, ubt hans Opp. Omn. 
Tom. VI. P. 2- Genev. 1768- og H. Grotius, for Ep. i Fortalen ril hans Hi- 
ftoria Gotthorum, Vandalorum et Lopgobardor uhk Amftelodami, 1655. 
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ar varre bekiendt med de gamle Love, ikke tilgavns kan forstaae de nye, da 
disse ligesom Planier fremspire af hine (c); fa a behsver den Sag vel ingen vi. 
dere Beviis, ar ikke lettelig noget iblandt alt det, vi endnu cie af Alderdom
mens Levninger, er meer berettiget tit vor Opmerksomhed, end vore omtalte 
gamle Love; deels fordi de, som jeg for sagde, bsr ansees som den rette Rod 
og Oprindelse til de nu forbindende; deels formedelst det Lys, de meddele os, 
om Rigernes celdre Forfatning, om ForfcrdreneS Tcenkemaade, Klogssab og 
Billighed , der fremssinner af de Regler, de have fastsat og vedtaget i saa be, 
tydelig en Sag, som den, der angaaer der almeene Vcrsens Bestyrelse og 
Indretning. Hvo der altsaa onsser stg Kundssab nok, ril ar kunde anstille 
en rigtig Sammenligning imellem Hine ftemfarne og vore Tider, vil dertil 
Ncppe nogensteds finde en meere sikker og paalidclig Veiledelse, end i de gamle 
Love, der, Uagtet Tidernes Morke, freiustille vore Forfcrdre, saavel fra den 
moralsse som physisse Side, i deres sande Lys, om hvilke vi, uden at kicnde 
dem af deres egne Love og Historien, ikke kan domme. Det er vel ikke min 
Sag, udforligeu at anfsre de Grunde, der burde giore os disse Forfadrenes 
Mindesmerker agtvcerdige; men, ved faa lofeligen her at anprise dem, har jeg 
kun vilder forestille, hvorfore Nordens celdre Loves LceSning i meer end een 
Henseende fortiener at ansees for nyttig. Men disse kan dog ikke lasses, uden 
man forstaaer det qamle Lovsprog; og dette er i vore Tider lettere sagt end 
giort. Med alle de ssrevne og trykte, celdre og nyere Glossarier og andre 
Hiclpemidler, man har til at lase vore gamle Love; med de mange Haand- 
ssrivter, samt forssiellige Overscettelser og trykte Udgaver af Lovene selv, have 
dog de sagkyndigste iblandt os til denne Dag maattet klage og tilstaae, at Hvo 
der vover nogle Skridt ind i Nordens gamle Lovkyndighed, ssal snart befinde 
sig i en Ork uden Vei og Stie, hvor den idelige Forlegenhed, at han ei beå 
stemt kan forstaae eller fotklare eet og andet Ord, ofte maae forlede ham til be
tydelige Fejltagelser, samt paalcegge ham den ubehagelige Nodveydighed, enten 
ot standse eller gierte, og saaledes soge Lovgiverers Meening i sin egen (d). 
Jeg faaer siden maassee ved enkelte Exempler Lejlighed til at vise, at det ikke

2
(c) P. K. Anchcrs Dansi. Lov-Hist. Fortal. 1.’©'
(d) P. K. Änchers Dansi. Lov-Hist. 1. D. Fort. T. Rolhes Afhandl, om Druder. 

V. Selsi. Skr. N. S« 2. Bind« ' .
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er gaaet de Svenske bedre end os, uanstet de ligefaa omhyggeligen, forø vi# 
have ssgt at bevare og oplyse deres crldre Love. Man maae ellers ikke reenke# 
al det er ferst i vore eller i de seenere Tider, Sprogets ;o lcvngere jo meere kilra*  
gende Forandring har giort det faa vanffeligt for os, at fatte og indste Me
ningen af de gamle Loves Ord og Talemaader. Denne Vanskelighed er hos 
os meget crldre, og regierede, fom Ancher siger, overall i Middelalderen. 
Man forstod hverken Sproget eller Lovene. Ukyndighed i det gamle Danske 
Sprog giorde Overscmelstr fornedne; men det er let ot finite, hvormegek vore 
Love have derved maattet lide (e).

Til dette Mandens Udsigende kan man, uden at trade Sandheden for 
nar, fsie dette, ot Mcrngdens Ukyndighed i det crldre Lovsprog i vort Danske 
og Norske Norden ikke sielden har varet een af de vigtigste Aarsager, som have 
foranlediget en ny Lovgivning, hvorved Lovenes gamle Terminologie, der til 
den Tud allerede var work og nforstaaekig, er blevet enten oversat, eller om
skreven med andre mere bekiendte Ord og Udtryk, og det paa mange Steder, 
uden ot forandre Lovenes Indhold. ,I Fortalen til den yngre, eller Kong 
Eriks Siellandske Lov, staacr i et gammelt Afskrivt,. jeg haver, blandt andet, 
at deri ere mange aff de Danfche wforitandige Ord omuende til fin rette 
merchelfe o di wndfbandelfe. Herved sigtes uden Tvivl til de gamle Ord, 
Ver staae i Kong Waldemar den Istes, og røaaffee andre crldre Siellandske 
Love, forø i de nyere ere forandrede.

At dette og har vceret Medaarsag til den store Reformation i de Norske 
Love, der i det 13 de Aarhundrede blev foretaget af Kong Magnus Hagen- 
seN/ forø derfore fik Tilnavn af Lagiibceter, Toti klarligen fees af Kongens 
egne Ord, angaaende de gamle Norffe Lover oc pvf hafum Ver nu 
um ridir idulegha fkodat hana; oc lizt ofs, fem allvida mætte med 
færrom ordom fLilian orfkurd gera , par fem bon talar ådur göyfe- 
langht um; Enn fumum fhidum pyrfti hon fannlegha tillaughu, par 
lem hværghi var adur li 6 fa ri, en marghir purftu, peir er fak li n nir 
wäro. Disse Ord staae i Fortalen til BorgharNttgö Nye Laug r givne af 
ovenmeldle Konge 1273, og tillige i Fortalen til de 3 andre Provincial - Love 
af famme Konge, nemlig Eidsiviattngs-, Frostetings- og Guktings-Lovene, 

hvor
(e) P. K. Anchers Danste Lov /Hist. Fortal. 1. D.
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hvor de i den fmnkke Samling af gamle Norffe Love, fom Hr. H. Pans 
har mcddeelt, saaledcS overfattes: "Af den Aarfag have Vi nu paa nogen 
Tiid flittcligen igiennemfeet den, og syntes Os, at paa mange Steder kunde 
mcd faa Ord fuldkommen og tydelig afgiores det, hvorom den med megen 
Vidlloftighcd handler. Men paa nogle Steder behover den fandeligen Tillag, 
hvor den tilforn ikke er faa tydelig, fom mange cenfolbige behove (f)." I de 
sildigere Tider, omtrent ioo Aar efter at Kong Magnus Hagensen havde 
udgivet hans Love, ifav ved og efter den Tiid, Norge blev foreenet under eet 
Scepter med Danmark, og man i Norge efterhaanden begyndte at tale det 
Danffe Sprog, voxte tillige Nordmandenes Ukyndighcd i deres eget gamle 
Lovfprog og Modcrsmaal faaledcs, at Kongerne ved adskillige aabne Breve 
og Retlerbsder ideligen maatte forklare nu een, nu en anden Artikel i Landets 
Love, indtil det endelig kom saa vidt, at ganffe faa af Laudets Indbyggere, 
Laugmcendene undtagne, forstode det gamle Norffe Sprog, i hvilket de forrige 
Love vare skrevne, og altfaa maatte dommes efter en Lov, de ftlv ikke kunde 
lafe, da hver Laugmand ved sin Laugstocl giorde sig ftlv en egen Dansk Over- 
fattelfe as de gamle Love, hvilke han forklarede som han bedst kunde og. vilde» 
hvorover der bleve ligesaa mange Versioner af Loven, fom der vare Laug- 
tnand, hvilket ikke kunde andet end give Anledning til utallige Misbrug og 
Forvirring i Landets Rettergang. Dette bevagede fornemmeligen den store 
Konge, Christian IV, til det hsiprifelige Vcrk, at give Norge den forste 
almindelige Lov i det Danffe Sprog, da alle Laugmandeue over heele Norge 
2 Aar tilforn, nemlig 1602, efter Kongelig Befaling vare forfamlede i 
Bergen, for at forfatte et Udkast til en ny Lovbog, fom siden med enhvers 
Betankuinger blev nedftndt til det Danffe Cauccllie, hvor den blev eftcrfeet, 
og den Norffe Lov derefter opfat og udgiven (g). Enhver fem holder denne 
Christian IV Lovbog ved Siden af K. M. Leggebcrters Love, bliver lette- 
Ugen vaer, at hiin er for den sterste Deel en Danff Overfattelse af disse, paa 
de Artikler nav, hvor K. Wagn i Love enten i civile Ting ved feenere Kongelige 
Anordninger for Chr. IV Lovs Publikation allerede vare forandrede, etter i 
Kirkcfager ved Reformationen ophavede.

Y 3 Vel

(f) Hi Pauses Sqm l. af g am C N- L. tsie P. K- Magni Lagabcrt. Galet- L. Fortal, 
(g See herom K. Chr. IV Norffe Lov, udgiven i Kiobeuhavn, 1610. Fortalen.
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Vel er den Ulempe, som Uvidenhed i den crldre Lovloere kan forvolde, hos 
os ikke mecr at befrygte, da vi have Landets Love affattede i et Sprog, som af de 
fleste, saavidt enhver det behover, kanlceses og forftaaes, saa det kunde vel synes, 
at den der nu ville paatage sig den Umage, at trockke nogle formnldede og ubru
gelige Ord frem af det Morke, som saalcenge haver omhyllet dem, giorde Verden 
omtrentlige storTienefte, som den, der optager jordgieMte og rustfortceredeStum
per af Forf«dreneS Svarde, Brynjer, eller andet deslige; at de dog som ct 
Seer syn kunde pryde en Raritetsamling, og i det mindste forevises og sorneie El
skere af det Slags Oldsager. Men er det saa, som hine Mcend have troet, 
at man forgievcs ssger, at faae et bestemt og tydeligt Begreb om de nu qiel- 
dende Loves inderlige og oprindelige Meening, uden at gaae til deres Kilder, 
og vi, for at kunne benytte os af disse, uodvendigen tuaae vcere bekiendte med 
det gamle Lovsprog, saa sortiente vel ikke deres Arbeide at miskiendeS, som, 
for at tage det Merke fra vore gamle Love, der gier dem for os saa utilgæn
gelige, kunne og ville meddele en grundet og tilstrækkelig Kundskab om de for- 
Kldede Ords og Talemaaders Betydning og Oprindelse, hvoraf saa mange fo
rekomme i de oeldre Love; iscer de Ords og Talemaaders, som deels hidindtil 
af andre enten ikke, eller dog urigtig og utilstrækkelig vare forklarede; decks 
faadanne, som, skisnt de gamle Ord selv for lang Tiid siden ere komne af 
Brug og forglemte, dog i deres Bemerkelse ere tilovers, da den Ting, de 
fordum betegnede, virkeligen forekommer i de Love, der forpligte vore Tider, 
hvor deres gamle Begreb under en ny, enkelt eller omskrivende, Benævnelse 
endnu ligger ff'iult. Til flig en Oplysning meener jeg, vi, uagtet Ostersens 
og andres bersmmelige Fliid, ikke endnu ere ganske utreengende. Andre, som 
dertil maatte have mere Tiid og Indsigter, til Opmuntring, vil jeg da her 
prsve paa, at oplyse de Ord Hemfærth og TilgaVe, hvilke forekomme i 
vore gamle Love i en Bemerkelse, som ikke er almindelig.

Overhovedet kan de Ord i Loven, som formedelst deres Ubrug og 2Elde falde 
06 nu vanskelige at forstaae, bringes under tvende Klasser. Til den ferste henfs. 
rer jeg dem, hvis Bemerkelse vi ikke kan fastscette, fordi vi ikke viide, og, om vi end 
vidste, maaskee ikke kunde forklare det Ord, hvorfra det bor henledes, eller hvormed 
det er sammensat. Som Exempler herpaa kan man vel ansce Ordene Nokke- 
frue, Unninghæ, Gylvin, Omel, og endeel andre; thi man behover kun 

at 
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at kaste Hrnene i de gamle Love, for ar finde en Mcengde af deslige. Men i 
disse Love forekomme og merke Ord af en anden Art; saadaune nemlig, hvis 
oprindelige Bemerkclfe endnu er bekiendt og brugbar, men hvilke Lovgiveren 
haver, ventelig efter Fortidens Talebrug, som nu er forglemt, fundet foc 
godt, at tiliceggc en enten ganske anden, eller dog anderledes modificeret og 
indskrænket Mccning, end den, Ordet sadvanlig haver i Lovene, andre Skriv- 
ker, eller den almil',delige Tale; og til dette Slags bor Ordene Hemfærth og 
Tilgå ve henregnes.

Vel tilftaaer jeg, at man i Lovene ogfaa finder Ord, fom 
i en fcerfFHt Henseende kunde henhere til begge Slags, da deres etymolo
giske Udspring er ubekiendt, og dem desuden af Lovgiveren tillcegges en Be- 
merkclfe, forskicllig fra den ellers brugelige. Men disse ere kun faa; dog, 
vil man have et Exempel, faa kan Ordet Görfum tiene dertil: thi hvis man 
ikke vil antage det Snorre Sturlefen, faavel i hans Norske Historie (h), 
som i den af ham forfattede prosaice Edda beretter derom, ueml. at Ordet 
Gerfeme, hvilket sicnfynlig er det famme som Görfum, fra Begyndelsen 
har varet et Frucntimmernavn, skiont delte ogfaa, ligesom alle andre egent
lige Navne, maae dog have havt fin oprindelige Betydning, saa bliver det, 
de Lcerde derom siden har skrevet, neppe tilstra'kkeligt til at afgiore dets Deri
vation. Desuden har Ordet paa det bekiendte Sted i Iydske Lov faaet en 
Bemcrkelse, som viger fra den almindelige og egentlige. Paa andre Steder 
i Lovene, den celdre Siellandske, de Norske og Svenske, og ellers i den nor
diske Historie, hvor det forekommer, betyder det ethvert Klenodie, o: Ting, 
der i sig selv ere ypperlige, rare og kostbare. Aarsagen altsaa, hvorfor den 
Iydske Lov kalder det, Drabsmanden, foruden den i Loven foreskrevne Man- 
debod, skulde give den drcebtes Familie oven i Kiobet, Gorfum, er allene 
den, at dette vilkaarlige Tillccg til de lovlige Drabsbeder plejede at gives i 
Kostbarheder af Guld og Selv, eller andet deslige; faadanne Tilgivter havde 
ellers Sted i andre Kontrakter, hvor de faavel af nordiske som fremmede Skri- 
bentcre ogfaa kaldes Gersnm (i).

Det
(h) Norstc Kong. Hist. Pngs. Tal. C. XIII.

(i) See Du Ganges GlofT. Manual, ad Script, Med. et Intim, Latinitat, ad voc, 
Gerfoma.
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Det Slags foranderlige Brug og Bemerkelse af Ord traffes ofte i Lo
vene. I de aldre Guletings-Love blive de Mulkter, Manddraberen ffulde 
give i Mandebod, saavel til Kongen i ThegNgilde, som til den Drabtes 
Slagt i Frcrndeboder, kaldte Banget', ikke fordi Ordet Bang betyder Man
debod, men fordi Mandebod, som andet, sorcnd myntede Penge bleve ind
forte og kunde haves, plejede at erlaggeS med Banger, o: Ringe af Guld 
eller Selv (k). Af samme Aarsag bliver en vis Skat, Venderne i Norge, 
Sverrig og Danmark ffulde give til Leding, saavel i Lovene som Historien 
kaldet Stud, fordr Skatten af Venderne gemeeniig blev betalt med disse 
Kreaturer (1).

Men for at komme til Ordet Hemfurth iglen, da findes det i 
Kong Waldemar den Ildens Iydffe Lovbogs ifie Bog, i5 Cap., hvor det 
efter den af sal. Conferenhraad K. Ancher besorgcde Udgave lyder saaledcs: 
Gifter father fin dotter ut moth hemfærth, oc fel fin fun nokct i ben
der ther han qvænes, tha there father og mother dör. tha fler thet 
them til fullæ i there loot, livat fum the haue taket. Man kan ikke 
sige, at Ordet, enten i Henseende til sin Etymologie, eller den Meening, det 
her i Lovens Kontext kan have, er meget tvetydigt. Hemfærth er ligefrem 
sammensat af hem, efter Middelalderens affekterede Skrivcmaade for hiem, 
og færth for Fcerd; tvende Ord, fom i det Danffe Sprog endnu ere alminde
lig brugelige, og af enhver forstaaes.

Ordet Heim, enten for sig, eller sammensat med andre, har ellers her 
i Norden v«rck udtalt paa 3 forffiellige Maader: heim, hem og hiem. Det 
forste er det celdste, da det altid saaledeö ffcivcL i de gamle Norffe Love og Histo
rier, og denne Udtale have de Tydffe brugt og endnu bruge i deres heimath og 
andre dermed beflcrgtede Ord. Af heim kommer hei mur, som betyder 1) Verden, 
betragtet som MenneffeneS Bolig, hvilken Grcekerne i samme Henseende kalde 

2) Et seerffilt Landffab, hvor den eller de, efter hvilke Stedet er bencevnt, 
fordum har boer; deraf har Trandheim, og de TydffcS Mariheim, Hildes

heim,
(k) H. Adelst. G. T. L. Manh. V. Cap. 68. x-

(l) See K- Sverres Saga, Cap. CLXII. confer. Wåftmanna Lagh. Konungs B. 
Fl. XII. oq K. Erik Glipp. Süll. Forordn. Vid. K- Anchers Dan si. Lov-Hist. 
II. Deel P. 63.
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helm etc. faaet deres Navne. De gamle Nordiske kaldte det bekieudte Böhmen 
Boaheim (m). I Middelalderen blev Heim til hem; og saaledeS bruges Or
det saavel i der SveusVe Sprog, som i de aldre Dan^e og SvenD Love fra 
disse Tider. Disse gamle Love have ellers et andet Ord, som ogsaa, skient i c ti 
scerskilt Hensigt, bemerket Hiemme eller Bolig, ucniL flet, der kommer af 
flatur, TrÅcirvs-, stad, og betyder oprindelig en breed Seng, som er reedt 
paa Jorden, af hvilket Slags de aridste Senge her i Norden og paa andre 
Steder ventelig have vceret; det svarer altsaa til det latinske Leie.
Men i Lovene bruges der for Huus og Hiem, da enhver gierne har Hiemme 
der, hvor han har sin Seng. I Kong Waldemar den IsteS Siettandffe Lov 
er in nam fathærs flæt, det samme som, i sin Faders Huus; og at take fin 
fon i flet til fikh, er at tage ham hicm til sig, eller, som det etters hedder, 
i fælægh (n). Efter de gamle Norske Love skulde de, der havde grebet en 
Tyv, fore ham å flet umbodzmanns, □: paa Kongens Ombudsmands 
Gaard, hvor denne siden Ilkulde v«re ansvarlig for hans Person og Giernin- 
ger (o). At denne Ordets Bemerkelfe ellers er meget gammel, og har havt 
Sted uden for Lovfprogct, kan sees af den smukke Sentents i det Eddiske 
Hävamäl: liufur verdur leidur ef leingi fitur annars fletiom å, o: 
Kicer bliver ukia'r, om han lcenge sidder paa andens Flet 2: i andres Huus (p).

Det andet Ord, hvoraf Hemfcrrth er sammensat, nemlig Fcrrd, kommer 
af at fare, hvilket man neppe bchover at sige. Eftersom Ordenes Sammenhæng 
i beti an for te Artikel af Iydske Lov fuldkommen bestemmer Ordets Bemerkelfe, 
som ikke kan vcere anden, end det, fom de gamle Love paa andre Steder kalde 
Hiemgave, og de Norske og Svcnffe Hiemfolge, etter rettere Hiemmen- 
folge, faa begribes let, at Ordet Hiemftrrd paa dette Sted betyder alt det 
Gods, som farer med Bruden hiemmenfra d: fra sin Faders Huus; hvilket 
man ellers pleier at kalde de Midler, som Konen fra sin Fader, eller dem, 
der ere i hans Sted, forcr med sig ind i sin Mands Boe, naar hun givkcs.

Det

(in) See G. Schönings Kart over det gamle Europa og tilgrunds. Lande, 1779.
(n) Wald. I. Sicll. L. I. librr I. Cap. §. 6- et Cap. II.
(o) K. Mag"ni Lagabæt. Eicltivia L. piofa B. Cap. II.
(p) See Havam, Str. XXXV.
U'jc Saml. IV. B. 3
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Det fortienerellers at merkcS, arden Medgivt, der gaves Bruden af hen
des Fader, i de romerske Love hedder dosprofeEliti^ i felv famine Hensigt og 
Bemerke!se, som vore Forfoedre her i Norden have kalder den Hiemfcrrd. At 
Ordet faaledes bor forstaaes, kan man leere, saavcl af de mange Talcmaader 
hos de Gamle, der beskrive Medgivt, som og deraf, ar de ældre Norske, 
forend Sproget ester Rigernes Foreening blev forandret, bestandig skrcve og 
talte heimangiöf, heimanfylgia, iffe heimgiöf, heimfylgia, som siden 
i Danmark og Sverrig, af Lyst til en forkortet Udtale, blev vedtaget; lige
som vi for Ex. kalde den Hiemfodt eller Hiemfodning, der er hiemmefsdr. 
Til Bcviis paa, at Ordet Hiemfcerd, raget for Medgivt, oprindelig betyder 
det, som med Bruden farer eller fores hiemmenfra, ikke Hi em, kunde det 
og anforeS, ar Medgivt i Christian IV Norske Lov foran ved Texten selv, 
ester den da i Danmark og Sverrig brugelige Maade, skrives Hiemfolge, 
men i Registeret eller Tavlen over Arffue-Balken, efter den gamle Norske 
Brug, Hiemmenfolge (q)» Af de Talemaader hos de Gamle, som oplyse 
Ordet Hiemfcrrd i denne Forstand, og som ideligen forekomme, saavel i de 
ældre Norske Love, som Historien, vil jeg kun anfore: fylgdi henni heiman, 
ikke helm, o: hun fik i Hiemgivt; at giöra dottiir (fyliur) heiman, ikke 
heim, at udstyre sin Datter (Syster) (r). Der er alrfaa ingen Tvivl om, 
at Ordet Hiemfcrrd har i de ældre Tider heddet Hiemmcnfcrrd, hvilket jeg 
kortelig vil erindre imod den ellers ypperlige Ihre, som forklarer Ordet hem- 
fylgd ved munera, a parentibus et cognatis marito et neonymphæ 
data, ita dicta, qvod eos domum abeuntes feqvantur (s). Thi om- 
endskisnr Sagen i Henseende ril Udfaldet kommer ud paa eet, da Brudens 
hemfelgd vel kom fra hendes Fader, eller Givtingsmand, men blev dog til
lige bragt hiem til hendes Mand, faa troer jeg dog, ar Ordet hemfolgd ester 
detS egentlige og ældste Begreb nærme ft sigter til Foraldrenes Hiem, hvorfra 
Bruden fik sin Hjemfærd; delte kan og tildeels oplysts af adskillige Talemaa

der,

(q) See Chr. IV N. L Kisbenh. 1610. Gifflinge- eller Arffve-D. confer. Tafflen 
til den firede Bog.

(r) Vid. Isl. Landnaina Bdk. Ed- Hafn. Index Voc. poet. Pag*.  4S5. Confer. Sn. 
Sturlef. Norffe Kong. Hist. Ed. Hafn. Tom, III. Pag. ^65-

(s) See Glo ff. Sviogoth. ad Voc. bemfylgd.-
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bor, hvormed hemfölgd bessrives, endog i deSvensse Love (t): men fornem, 
melig lader Oct sig bevise of de gamle Norsse, fom i det mindste hvad Hagcu 
Adelsieitts angaaer, ere celdre, og altsaa i Henseende til Sprogets oprinde
lige Reenhed, mecre esterretlige end de, der nu haves af de Svenske. Saa- 
ledes treer jeg nu at have viift, hvorledes Ordet Hiemsa'l'd kan betyde det, 
vi ellers kalde Medgivt, naar det forklares af Fard, profectio. Men Or- 
det fcrd eller fard har og i Nordens gamle Sprog havt en anden Bemerkelfe, 
hvorved betegnes Folge eller Selssab af farende, hvilken Betydning i al
mindelig Tale endnu er tilovers, faavel i det Dansse Sprog, fom i det Ord 
ferdarbroddur, der hos de gamle Nordmeend og Islcendere bruges om det 
forreste eller Spidfen af en reifende Hob. I denne Bemerkelfe taget siger 
Ordet Hiemfcrrd altsaa det selvsamme, som det ellers i Sverrig, Norge og 
Island brugelige hemfylgd, hiemfölge, heimanfylgia.

For videre at oplyse den sicldne Brug og Betydning, som Ordet 
Hiemfm'd paa det anferte Sted af Iydsse Lov har faaet, vil jeg her tilfoie 
en liden Iagttagelse, hvilken jeg ikke veed, cm andre have lagt Merke til. 
Ligesom det er bekicndt, at nygivte Koners Udstyr i de eeldre Svcnsse 
Love ikke allene kaldes hcmfysgd, men og sysgd, saa findes der et Sted 
i den Scrmundisse Edda, hvor Hiemgivt, som i den Iydsse Lov 
har faaet Navn af Hiemfard, hedder ligefrem fert). Det trag isse 
Digt, udi bemeldte Edda, kaldet Brynhildar-qvida, og vift nok eet 
af de eeldfte i Samlingen, ssient endnu ikke ved Trykken udgivet, lader 
ten i Nordens gamle Mythologie og.Hiftorie saa beremte Heltinde Bryn- 
hild, efterat hun, som en anden Dido, med et Svcrrd havde giennem- 
beret sig selv, kl hun ikke vilde overleve Sigurd Fabnisbanc, som dog efter 

hendes egen Tilskyndelse var bleven dr«bt af sine Svogre, giere denne sidfte 
Begiering til hendes Mand, at han vilde lade opfsre et Brcendebaal til dem 
begge, hvorpaa, foruden dem selv, ssulde kaftes de Slaver, hun havde faaet 
i Hiemgivt af hendes Fader Budle., Her hedder det: ef hanom fylgir ferd 

Z 2 min

(t) Derfor, hvor Waltgotha-Laghen udi Årfda B. Fl. XIX, melder om Ssnö eller 
Dotters bemfylgd, kolder den Sonnen gipter aff Gardi, ikke i Gard, oq K. Gu- 
ftaff AdolfFs Sv. R. Stadz Lagh udi Gifftomäk B. Cap. VI. sorstaaer ved KonenS 
hkmfyigd, alt thet medh henne war gifwit aff Faders Garde eller Frenda.
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min hedan, peigi mun var faur aumlig vera, pat hanom fylgia fim ni 
ambottir, åtta pionar edlum godir, fofturman mitt oc faderni, pat 
er Budli gaf barni fino. o: "Dersom han faacr min Hicmgivt med si c; 
herfra, saa bliver vor Henfarl ikke fattig, eftersom hannem folge 5 Slavinder 
og g velanede Slaver, hvilke ere mine Foftertrcelle og Faderne, som Bttdle 
gav sin Datter (u).” Dette Sted i Edda er i meer end een Henseende mcrk- 
vcerdig, thi foruden det, at ferd her betyder Medgivt, og altsaa det samme 
fem hiemfærd i den Jydske Lov, hvorved det sidste Ords ligesaa uscedvaulige 
fem crldgamle Bcmerkelse ikke lidet bestyrkes og oplyses, faa kan man og nf 
det tillige lorre, 1) at den hedenske Skik, at hcedre de Dode med McnnefVe- 
offre, inferia, hvortil ifcer brugtes Slaver, har vceret vore Nordiffe Forfor- 
dre ligesaa bekieudt som andre, hvorpaa man og har flere Beviis (v). 2) At
Fkdre fordum pleiede at give deres Born Trcelle af begge Kisn til Opvartere 
og Opvarteren, hvilke Trcelle siden bleve Bornenes bestandige Eiendom, 
fervi peculiares y og fom her kaldes fofturman o: Opfostrings - Tralle, 
fervi mitricii, er en Skik, fom af Historien kan bevises at have vceret ikke 
mindre almindelig her i Norden, end i andre Lande, ligesom Bibelen ogsaa 
lcerer, at den er saa gammel, at den gaaer op endog til de parriarchalske Ti
der (x). De gamle Svenske Love vise det udtrykkelig, at foftre, nutri
cius, og foftra, nutrix, have af Begyndelsen vceret, sikiont ikke Trcelle af 
den ringeste Art, mancipia, faa dog ufrie, og af det Slags, Lovene kaldte 
anöthug hion, olmoxii, ihvorvel de siden af deres Herskab kunde faae de
res meer eller mindre indftrcerikede Frihed, og altsaa blive kotzæter, garth- 
zæter, brytier og landboe (y). Artigt nok ellers, at det forste af disse

Ord,
(u) Ordene flane i dm LXI og LXII Str. nf Digtet, hvilket ellers i nogle Afffriv, 

tev kaldes Sigurdar - qvida-
(v) Det er meget rimeligt, nt de Nordiske Folk have faaet den Skik, nt offre Men

nesker med og lit de Dode, fra Scythcme, hos hvilke den, ister ved deres Kongers 
Ligfcrrd, var brugelig. Vid. Herodot. Halicam. Hift. Libr. IV. Cap. LXXII.

(x) Til dette Slags fervi peculiares bor Rebeccæ Amme Debora, Æneæ Cajeta, og 
Sichaei Barce henfores. Vid. Genef. Cap. XXXV. v. g. og Vir g. Æneid. Libr. IV. 
v. 632. Libr. VII. v. j. 2.

(y) Ar Fostre kunde have Doe, der horre ham selv til, ftes af Oftgötha-Laghen, 
Drapa-Balk. Fl. XVI. Udi den XVII. FL bliver Fostre og udtrykkelig regnet

blandt 
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Ord, fom ellers forekommer i Waldemar L Stellandae Lov (r), hverken 
sindes hos Ostersen eller Ihre, men vcl hos fremmede Skribentere (a); fa a 
ot vi af disse nu tære at forsiaae de Ord, deres Forfcedre uden al Tvivl har 
faact fra vores. Endelig kan man og af det anførte Sted i Edda 3) fee, at 
man her i Norden fordum har givet sine Dottre Tralle til Hiemgivt, hvilket 
faa meget mindre kan tages i Tvivl, fom de Nordiske Love fra de Tider nd- 
fsrligen melde derom (b). Disse Medgivts - Trcrlle, de hos fremmede 
Skribentere, ja endog af den hellige Skrivt bekiendte fervi dotales (c), kal
der Brynhild her fad erne, fom i vore Danste Love, faavel de gamle fo in 
nye, betyder det, man har arvet efter sin Fader, patrimonium; hvil
ket og er rigtigt, da al Medgivt er jo dog patrimonium uxoris, stiont del 
ikke gielder omvendt. Imidlertid er det dog merkeligt, at Ordet raderne, i 
denne Forstand, sielden eller ikke stak findes hos gamle Norste eller Islandske 
Skribentere. Disse bruge vel Ordet ofte, men i en anden Meening, da det 
betyder Herkomst eller Fsdsel fra Faderens Side; hvoraf jeg flutter, at 
den i Loven brugelige Bemerkelfe maae vcere den crldsie, siden den er Eddist, 
da det neppe kan vcere tvivlsomt, at nogle af de Eddiste Sange ere det celdste 
af hvad der er strevet og endnu tilovers i Norden.

Jeg har angaaende Hiemfærd tilforn erindret, at det er Ordets Be
merkelfe paa sit Sted i Iydste Lov, og ikke Ordet felv, der er ufcrdvanlig. 
Man kan ikke negte, at Hiemfærd, endog i det nu brugelige Danste, kan 
betyde ligefrem Hicmreife, ligesaavel fom de Tydstes Hiemfahrt, stiont 

Z 3 dette

blandt de annodhugli, oa ikke folkfrelfä, og sattes hev imod giäfthräl. Confer. 
Oftg. L. Wadhamal, fl. Hl. og Fl. XXIII. Gipta-B., Fl. XXIX. Wäftgötha- 
Laghen Giptar-B. Ft. II, ligesom og den VI. Fl. viser, at foftra har varet ynseet 
for mere end ambut.

(7.) See Wald. I. Siellandsse Lov, Libr. III. Cap. XII og XIII.
(a) Vid. Du Canges Gloss. Man. ad Script. Med. et I nf. Lat, ad vocc. Cotfetur 

og Cctariia,
(b) Oftgötha - Laghen Gipt. B. Fl. XVI. melder udforlig vm disse MedgivtS- Tralle. 

De forekomme og paa siere Stcdcr i de aldre Svenske og Norsse Love, ligesom og 
i Edda Sæmundi.

(c) Vid, Genef. Cap, XXIX, v, 24 og 29.
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dette sidste ogsaa i en «ngere Meening bruges om Brudens Hiemferelfe til sin 
Mands Huns.

I de gamle Norsse Love sindes og Ordet Heimferd; men her har det 
en anden fterdeles Bemerkelse, og er gansse eenStydigt med helm fokn, heim- 
reid, heimgang; hvilke Ord i bemeldte, saavelfom de gamle Svensse Love, 
hyppigen forekomme, og af Patts oversattes ved Hiemssgekss- forstaae den 
siendklige (d). I Christian V Dansse Lov kaldes Giermngen, de foran- 
ferte Ord betegne, HttUsfred, hvilket maae vecre efter en celdre Talebrug. 
I den gamle Siellandsse Lov bessrives denne Gierning faaledes: hvilkæn 
man far bem til annærs manz met then welie at han vil han um drepe; 
af hvilke Ord man ssnlle stutte, al Ordet Hcmfærd i denne Forstand o g fa a 
har v«ret brugeligt i Danmark (c).

I andre end disse tvende Bemerkelstr ssal Ordet Hiemfærd, det enkelte 
Sted i den Iydsse Lov undtagen, neppe nogensteds findes i de gamle Dansse, 
Svensse, Norsse eller Jslandsse Love. Man har da Fore ktl at kalde Or
dets Bemerkelfe paa dette Sted sielden; ssiont den derfor ikke var vansselig 
at finde, da den formedelst Meeningens Sammenhæng er meget tydelig, ja 
endog den eeneste muelige. Af denne Aarfag har og sal. Conferenhraad All- 
cher i fine Ordforklaringer over den Iydsse Lov gaaek Ordet Hiemfærd forbi, 
fordi han har anscet Lovens Kontext saa tydelig og bestemt, at Ordets Be
merkelfe derover ingen videre Forklaring bchsvede. Men eet er, at giette sig 
til et Ords Betydning af Kontexten, og ct andet, uden dennes Hielp at krcnde 
dets Bemerkelfe. Hvis man ikke havde lcrst Ordet i den Forbindelse, det ha
ver i den Iydsse Lov, ville Eckenbergcr, Ostersen, eller andre, neppe have 
sagt os, at det Dansse Ord Hiemfærd betydede det, man ellers kalder Med- 
givk. Del samme tor man vel og sige om den, der haver opsat Christian V 

Dansse

(d) I denne Bemerkens forekomme Ordene mcaet ofte i de aamle Love, f. Er. Hag. 
Adelft. G. T. L. Manhel g. B. Cap. XXVIII, I den Norste Biarköe-Ret. Cap. 
XVIII. F rolle-T. L. Ma nhel g. 13. Cap. IV. Confer, den Svmjke Biarköa-Rät 
Cap. XIV. Oftgö'th-L. Edhzö'ris-B. Fl. I. Suderinan-L. Kununx-B. Fl. V, 
Wäftg-L. Mandrapa-B, Fl. IV. Uplandz-L*  Kununx-B. Fl, V.

(e) See K- Wald em. I. Siell. L. Libr, II, Cap. XXIX.
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Danske Lov, i hvilken den ovenansorte Artikel af Jydffe Lov er bkeven indfort, 
hvor Ordet Hiemfærd kaldes Bryllups Udflynittg (f).

Ved Læsning i Nordens celdre historiske cg andre Skrivker, fom til at 
forstaae den i vore garnle Love herskende Archäologie er behielpelig, om ikke 
nedvendig, skal man ikke lettelig trceffe Order Hicmfærd i denne her omtalte 
Bemerkelse, nden i den Norske Kong Olttf Tryggesous Historie. Her kal
der Forfatteren der Landgods, fom Kong Harald Gormfttts Datter Thyrc, 
da hnn skulde givtcs med den Wendiffe Konge Burizlaw, fik til Medgive, 
hendes heimanferd, o: Hiemmellfcrrd (g), hvilket Ord, fom jeg allerede 
har viist, er det samme fom Hiemfærd. Dette GodS, font ellers havde 
tilhort Burizlaws Datter cg Knud den Stores Moder Dronning Gun
hild, eftersom det laae i Wenden, ffulde nu ved Givterntaal afstaaeS til den 
Wendiffe Konge. Hvad enten der nn af en Hændelse er faldet Forfatteren 
ind, her ar tillægge Ordet heimanferd en Bemerkelse, der ellers i hans 
Sprog var usædvanlig, eller han med Villie har udtrykt Medgivt med et 
Ord, han vidste dertil brugtes i Danmark, hvorfra Prindftssen blev udstyret, 
ffiont Sagen paa de Tider i Svcrrig, Norge og Island havde andre Navne, 
kan man ikke med Vished sige. Hvorom alting er, faa beviser dog dette Sted, 
tilligemed det afEdda tilforn anfsrre, at dcn Meening, Orfcet Hemfærth haver 
i den Jydffe Lov, er ægte, ældgammel, og ikke anlediget ved nogen Feilffrivning 
i eet af benævnte Lovs ældste Afffrivter, hvorfra de andre maaffee kunde ned
stamme; en Mistanke, man dog med Feie pleier at giere fig om de Ord, der 
paa et reneste Sted fa ae en Bemerkelse, de ellers fielden eller aldrig have.

Det Ord Tilgave forekommer meget ofte i Norges ældre Love, for
nemmelig i dem, der ere forfattede i det gamle Sprog, og snart allevegne, 
hvor der handles om Givtermaal; ligesom det og paa adskillige Steder findes i 
Chr. IV Norske Lov; ffiont Ordets Bemerkelse her, hverken af Lovens Kon
text, eller ved de indsatte Forklaringer, som dog undertiden bruges, med 
Vished lader sig bestemme (h). Tilgåf (ved Bryllupskontrakter) findes og i 

de

(f) See <Lhr. V. D. L. V. B. Lap II. §. 6r.
(g) See (DL Trygges. Historie, ed. Skalh. II. P, Cap. XXXVI.
(h) See Lhr. IV, N. L- ed. Hafn, 1610. Gifftinge- dier Arffve-V. Cap. I. VI, etc. 



*84 Tt Om M gamle Nordiske Lovsprog.

de gamle Svenske Love, hvor de, der have forfattet Register over de forcef. 
dede og usorstaaelige Ord, lade det være uafgjort, hvad Ordet skal betyde (i). 
Jeg erindrer ikke at have sect det i nogen af de gamle eller nye Danske Love; 
hvoraf jeg flutter, at Ordet, og det dermed forbundne Begreb, enten aldrig, 
eller dog ikke i de Tider, hviö Lovgivning tut er oS bekiendt, har været bruge
ligt i Danmark; men da det dog forekommer baade i de Norske og Svenske 
Love, og hverken hos Ostersm eller Ihre findes forklaret, faa bor det vel 
regnes iblandt de af vore ældre Loves gamle Ord, der endnu kunne behove no
gen Oplysning. Men fom man for at indsee, hvad Hiemfærd, Tilgave, 
og nogle andre dermed forvandte, og i Nordens ældre Love medende Ord vil 
sige, maae have nogen Kundskab om vore Forfædres Givkermaals og Iaords 
Kontrakter, vil jeg forudsende nogle hidhorende Anmerkninger, saavidr jeg 
troer samme i denne Hensigt fornødne.

Ihvorvel man kil at kiende det gamle Norden, virkeligen haver saa 
gode og rige Hielpemidler i Nordens egen Historie og Love, som andre Euro- 
pceiffe Nationer, Græker og Romere undtagne, neppe kan rose sig as, saa 
kan dog denne Kundskab ikke andet end vinde i Rigtighed og Paalidelighed, 
naar den sammenlignes og bestyrkes med de Efterretninger, man fra hine æl
dre Tider haver om Naboerne. Jeg er derfor fuldkommen af deres Meening, 
som troe, ar naar man af Sapo og Slttflesm vil lære at kiende vore Forsæ- 
dres Vedtægter og Sæder, man da gror vel i, at lægge Cwsnr og TflcitUs 
ved Siden, for at holde det, disse berette om de gamle Tydske, Galler og 
andre, mod det, hine Skribentere fortælle om det gamle Norden. Thi hvad 
de Tydske især angaaer, saa kan neppe nogen kyndig tvivle, ar ligesont deres 
Sprog, samntenlignet med det Nordiske, tydeligen viser ctt fælles Oprindelse 
og Folkefærd med dem, der fordum boede Norden om Elven og Aster soen, 
saa maae og hines Skikke og Love naturligviis have havt en stor Lighed med 
disses, og det des (terre, jo hoiere man stiger op i Tiden, og altsaa kommer 
Udvandringernes Perioder nærmere.

Nu fortæller Tacittts, at de gamle Germaner, blandt andet, havde 
den Skik, at naar de skulde givtes, saa "tilbragte Konen ikke sin Mand 
Medgivt, men denne skulde Manden selv skaffe sin Bruud. Forældre og 

Paa-
(i) See Wäftgöth. L. Gipt. B. FL II. Orde List. P. nr. 
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Paarorende vare tikstede, og bestgtede Gaverne, hvortil man valgte, ikke no
ner Qvindcstads og Galanteriesagcr, eller det der tiente til ar pynte den unge 
Kone, men Hornqvæg, en bidflet Hest, Skiold, Spyd og Sværd. Mod 
disse Forceringer antages Bruden, som paa sin Side og selv tilforer sin Mand 
nogle Vaaben (k).,?

Af dette Sted hos Tacitus kan secs, at Givtermaal hos de Tydffe i 
hans Tiid haver været an feer som en Handel, hvorved Brudgommen for visse 
Foræringer maatte tilkisbe sig Bruden; en Skik, som i forrige Tider var lige- 
saa almindelig som ældgammel.

Her i Norden var denne Skik ikke allene vedtagen , men og ved Lovene 
udtrykkelig befaler. Ibland! Frode den Illdies Love anforer Saro og denne, 
"at ingen maarre tage sig en Kone, uden han havde kiobt hende (1).” Ordene 
hos S nr o ere tydelige; dog var det uden Tvivl overilet, o tn man med Cles- 
fel deraf ville drage den Slutning, at Kong Frode var den ferste, der havde 
indfort denne Skik i Norden (m). Der var jo omtrent det samme, som oni 
man ville paastaae, ot Moses var Stifter af Omffiærelfcn eller Lcvirats- 
Vedtægten hos Israeliterne, fordi at begge disse Ting findes indferte i de 
Love, Manden har efterladt sig. Uden al Tvivl er den Skik, at kiobe sin 
Hustruo, i vore Nordlige Lande meget ældre, end Kong Frode den Tredie, 
Dont denne Konge ferst ved Lovene har paabudet den. De kiebende Givtcr- 
ln a al have fra de allerældste Tider været i Brug, ikke allene hos Græker og 
Romere, hvis matrimonia per cöemtionem ere velbekiendte, men og 
ho§ andre Europæiske Folk, Franker, Saxer, Gokher og andre (n). Den 

hellige

(k) See Tac. De Mor. Germ. Ordene ere disse: (Gap. i g.) Dotem non uxor ma
rito , fed uxori maritas offert. luterfunt parentes et propinqvi, ac munera probant, 
munera non ad delicias muliebres qvafita, nec quibus nova nupta comatur; fed bo
ves ■> et frenatum equum, et fcutum, cum framea gladioqve. In haec munera uxor 
accipitur, atque invicem ipfa armorum aliqvid viro affert.

(l) See Saxonis Gramm. Hift. Dan. Libr. V. Nequis uxorem nift emtitiatn duce
ret , preccepit.

(m) See Cleffel, Antiqvitt. German. Cap. I. §. 6,
(n) Delte haver St. Joh. Stephaiuus tilsttcekkelig bevi ist, in Notis ad Sax. Pag. 

122. ed. Sor. 1644.
r.'se Saml. IV. B. A a
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hellige Historie viser, at dcn er Asiatisk, og formodentlig crldre end Nordens 
Beboelse, hvilket kan fluktcs af Davids , og i feer af Jacobs Exempel (o). 
Hvad rimeligere da, end c.t de gamle Nordboer fra umindelige Tider have 
havt den famme Vcdtceqr, som deres Naboer og andre. Grunden til denne 
Skik ligger ellers t der ner sten uindskrænkede Herredomme, som hine crldre Ti
der gave Foreekdrene, rscer Faderen, over deres Vern; disse vare hans Eicn- 
doin, og han allene havde Rer til at afhcrnde dem li! andre. Naar altsaa en 
Fader givtede sin Datter, overdrog han sin EicndomSrer til hendes Mand; 
hvad Under da, at der fkulde noget for noget, efter det gamle do ut des. 
Som er Vevi!s paa, ar den faderlige Rer og Magr over Bsruene hos Nor
dens gamle Beboere ellers var ligefaa stor, fom i der crldre Rom, kan blandt 
andet anfsres, at ligesom de Romerske Fadre kunde endog oftere end cengang 
scelge deres Born til Traldom (p), saa var der og de Nordiske tilladt, ak be
tale deres Gield med deres Berns solgte Frihed, dog kun til cn vis Sum, 
for at Bsrnene ei skulle blive Kreditors bestandige Eicndom. Vel vare disse 
Gieldbundnes Vilkaar ikke fuldkommen faa haarde, som andre kiobre eller op
dragne Trcellcs, da Kreditors Rer meere angik deres Arbejde end Perfoner; 
dog kunde cn liden Mislighed snart forandre en Gieldbunden (pbæratus eller 
nexus') tik cn fast Trcel (q). Man maae og forundre sig over, at disse Nor
dens Love have vedvarer, ikke allene igiennem Hedenskaber, men endog under 
Christendommens Begyndelse.

Ar Kong Frode ellers ved Love stadfeestede de kiobre Givtcrmaal, kan 
visse Misbrug have givet Anledning til. Hvo vced ikke at den Krigsaand, 
som i hans Tiid besielede Norden, at de idelige VikingSfcerdcr eller Fribytter, 
loge giorde O.vinderan gcrngfe; og da de med Vold fra deres Foraldre bort
forte Fruentimmer efter den da gieldende Folkeret blcve Ransmandens Livegne, 
og gierne hans Fridlcr, saa kunde ingen Lov bedre indfere og befceste Den al
mindelige Orden i TEgteskab, end denne Frodiske, hvorved alle Givtermaak, som 
skeete uden eller imod ForoeldreneS Villie, bleve giorre til intet og forbudne.

Hvad

(o) Vid. Genef. Cap. XXIX. v. 2O' og 27. I. Samuel. Cap. XVIII. v. 25. og 27.
(p) Joh. Goti. Heineccii Antiqvitt Rom. Libr. II, Tit. I. §. 1 g.
(q) J Adelft. G. T. L. Leyfings Log. Cap, 15. handles Udforlig VM ftadanuk 

Eieldbundne, som Loven kalder fRuldamenn.
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Hvad enten man tut vil an fee Kong Frode font en Opfinder af Sagen, eller, 
hvilket jeg fitam-e vil troe, font den, der ved offentlige Love forst har paabu- 
det den Skik, nt alle Hustruer ffulde kiobes, fan er det vist, at de folgende 
Lovgivere udi de 3 Nordiffe Riger, hvis Love endnu c te tilovers, fra Ha
gen Adelsten: til Kong Waldemar den Iste, have faaledes indffarpct Den, 
at intet Givkermaal kunde an sees for lovligt, ingen Kone vatre TEgtehustrue 
eller Adelkone, Bornerte ikke gaae i Arv efter deres Foraldre, med mitiDr-c 
det med Vidner i De aldre, og med ffrevne Fastekontrakter i de yngre Tider, 
knude gotgisres, at Manden havde kiobt sin Kone af hendes Fader eller Giv- 
tingsmand. Denne Kiobekontrakt eller FastningS-Forord blev opfat den Tud 
Bruden blev forlovet, hvilken Trolovelfe kaldtes fe ft ar, og Den dertil forfam
lede Slagt faftningaftemna (r)? Men ved Bryllupct blev Kontrakten 
fuldfort, hvorover og Denne Hoitidelighed blev kaldet Brudkiob, der siden er 
blevet til Bryllup. Man finder og Steder i Historien og Lovene, hvor 
Givtekontrakten felv kaldes Kiob og Kiobekontrakt (kaup og kaupmale) (s). 
I denne Kontrakt var Brudens Fader, eller hendes lovlige Givtingsmand paa 
den eene, og Brudgommen felv paa den anden Side De egentlige Kontrahen
ter, og ved disses Fordrag ffulde Det afgiores, hvor meget Brudgommen 
ffulde give for sin Bruud, hvilket ved Lovene ikke var fastsat, tuen beroede paa 
Partiets Vigtighed og Vedkommendes Formue. Dette ffulde betales til Bru
dens Fader, eller Den, Det efter Loven raaDte for hendes Givtermaal; men 
dog anfaaeö Det fom noget, Der egentlig tilhorte Bruden, og fynes at vare reg
net til hendes Medgivt, eller, maaffee rettere, tik hendes peculium, Da 
Lovens Hensigt oienfynlig var, deels at forebygge alle Givtermaal mod Foral
dres og Venners Villie, deels at lette Foraldrene De Bekostninger, fom paa 
deres Do ttre 6 Udstyr ntaattc gisres. Denne Betaling bliver Da i Nordens 
orldste Love og Historier kaldet mundur eller Mund; men i de sildigere fik 
den Navn af faftningafå (t) etter Ferstensgave, hvilket sidste Ord i Denne 

A a 2 Mee-

(r) See OftgÖth-Lagh. Gipr. B. Fl, XI. Confer. Sudermanna L. Gipt. B. Fl. V. og 
Hag. Adelft. G. T. L. Kvennagipt. Cap. I.

(s) Sce den Norffe Biarkoe - Ret. Cap. 54.
(t) See Upland?. - Lagh, Årfda B. Fl. I. Wafhmnna-Lagh, Arfda B. Fl. II. og 

IV, Confer. Waftgoth. L. Gipt. B. Fl. II. Helfinglagh, Årfda B. Fl. I.
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Meening endog findes iChr. V Danske Lov (ti); hvoraf altsaa tillige kan fee5, 
hvor lange denne Skik eller dens Levninger have vedvaret i Norden.

Her have vi da det Ord Mund i fin celdste og egentlige Bemerkclse, 
hvor det betyder det samme, som Taciti dos uxori a marito ablata, og 
Saxonis pretium uxoris, eller matrimonii emtitii; et Ord, hvis Brug 
og Begreb i Nordens gamle Love og Historier er ligefaa almindeligt og brug
bart, som det nu er ubekiendt. I de gamle Norske Love forekomme de Tale- 
maadec: kon a mundi keypt, o: Kone kiobt med Mund (v), at kaupa 
konu mundi, eller gefa mund vid konu, o: betale Mund for fin Kone (x), 
snart allevegne, hvor der handles om Givtermaak. I Wastgötha-Laghen, 
som i TElde og TEgthed udmcrker sig blandt Sverrigs gamle Love, findes: 
at gipta dotur fm'a medh mund; at fa konu medh mund; at ganga 
fran ko no fin ni mundgrptri (y). Hvor Mund, og kona mundgipt 
eicnfynlig er det samme, som mundur og kona mundi keypt i hine Nor
ske Love. I de ovrige Svenske Love har jeg ikke fundet disse Ord, men vel 
andre dermed befingrede, Omynd, Widhermund- etc.; hvorom meere siden.

I de Skaanske Love bliver en TEgtchustrue, hvis Bsrn maae tage Arv 
efter Foraldrene, kaldet gift og guli fa ft (z); gullfafte q væner, for æg
tehustruer, findes og i den Helfingborgifke Birkeret; hvorved sal. Conferenh- 
raad Ancher retteligen har anmerket, at saadan en Qvinde blev kaldet Gttld- 
fastet , fordi de Gamle brugte at give kostbare Ting til Fcestenögave (a). 
Man ville og uden Tvivl meget feile, om man paasiod, ak Taciti Ord burde 
tages i saa streng en Forstand, at de gamle Germaners Mund eller Fastens
gave aldrig har bestaaet uden i Kreaturer og Vaaben. Jeg kan ikke negte, 
at Beskrivelsen hos Tacitus forekommer mig noget Romantisk og Ridder- 
mcrssig; thi hvad skulde dog Konen med en Hest, Skiold, Spyd :c. Men 

har

(u) See Chr. V. D. L. V. B. Cap. TI. 2f.
(v) See Hag. A delft, G. T. L. Cluiftindoms-B. Cap. XXIV. og Erfda B, Cap, I, 

og Cap. XIX.
(x) G. T. L. Kvennagipt. Cap. I,
(y) See Wäftgöth. Lagli. Årfda B. FI. VIII.
(z) See Skaanlke Lagli. L. III. Cap. iy.
(a) R. Anchers Danske Lorhistoris, H. D. Pag. 3.7CX
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har det endelig forholdt sig saa hos de gamle Germaner, saa er det dog vist, 
tit man her i Norden pleiede at betale Konens Mund med andre Ting, ister 
Kostbarheder af Guld, Solv, Slaver (b), ja endog faste Eiendomme (c). 
I de andre gamle Danske Love kaldes en TEgtchustrue LagglVM Solle, og 
ellers i Almindelighed Adelkone (d).

Mig kan det omtrent veer c lige meget, hvad Oprindelse man behager at 
give Ordet Mund eller mund ur; hvorfore jeg heller ikke deöangaaende vil 
indlade mig i nogen vidlloftig eller trcettende Underfogelfe. Skal jeg dog sige 
mine Tanker, troer jeg det Nordiske mundur, taget for Fcestensgave, som 
Brudgommen maatte give sin Brnnd eller hendes Givkingsmand, er i Grun
den ikke andet end det Latinste mundus, forudsat, at denne Gave har dog 
norrmest hensigter til Brudens Udstyring til Bryllupet, hvilket Sagens Natur 
og synes at medfsre. Er Krigsmandens Hcedersdragt, MllNdllr, Mull- 
dering, besicegtct med det Latinste mundus, hvorfor ikke det Nordiste mun
dur, da begge Sprogene have faa mange Ord, der vidne om fcrlles Oprindelse, 
uden at man derfor behover at sige, at det eene har kaant dem af det andet; 
f. Ex. Hoved, Horn, Fist, Ncrse, Vind, at have, giere, o: caput, 
cornu) pifcis, unfits ■> ventus, habere, gerere, og utallige siecre. Hos 
en Deel fremmede Skribenters fra Middelalderen finder man og Ordet Mund; 
men her betyder det ncrsten altid Forsvar eller Vwrgemaal spræfidium, tu- 
teld), hvilken Bemerkelse kiendelig er yngre og opkommen af den forste, som 
siden stal vises. Efter en fcrrstilt gammel Mundart, som forandrede nn 
etter nd til d eller th, f. Ex. Mud for Mund, (o§); fider for finder, 
(invenio)’, vider fov vinder, (vinco}-, breder for brænder, in-

2l(l 3 cendo);

(b) I den smukke Eddisse Sang, kaldet Atlamal in GrÖnlenzco Str. XCIII. hcbrei- 
dcr Ko lig 2ltli (Attila) fin Dronning Gudrun, da han havde fanet fit Danesaor, 
at han havde givet hende til Mund cn Mangde Guldringe, 30 Tralle, 7 duelige 
Ticcliuder, og desuden meget Solv-

(c) See Sn. Sturleseno Norske Kongers Historie, I. T. P. 20. ed. Hafn., hvor 
Visbur fortKlles ot have givet fin Dronning til Mund 3 store Gaarde og et 
Guld-Halssmykke.

(d) See K. Waldemar L Stell. Lov. Libr, II. Cap. XLV, hvor en LEgtchusttue
navnes laghgiuæn frughæ. Confer. Ancher s Danske Lov hist. I. D. P. 399.
vg Iydffe Lov. Libr, I, Cap. 27.
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cenddy, synes Ordet Mund paa sine Steder fordum nt vcere udtalt Mud eller 
Muth; hvilket man kan finite af AngelsaxerneS ost Longobardernes med, 
mead, medii um, da disse Ords Bernerkelse, dona fponfalitia, viser, 
at de ikke ere andet end det Nordiske Mund eller Mud, uagtet Vokalens 
Forandring, som i etymologiske Undersogelser ikke bor foraarsage nogen Be- 
tcenkelisthcd (e).

Jeg har tilforn erindret, at de gamle Love i Almindelighed ikke bestem
me, hvor stort Mund en Mand burde give mod sin Kone, da saadant allene 
kom an paa Vedkommendes Vilkaar og Aftale; men fom Mundet skulde gives 
af alle, endog de fattigste, saa sinder man og, at de gamle OTorfFe Love 
have fastsat, hvor meget saadanneFolk skulde give, ncnif XII. ØlT, hvilket 
Loven kalder öreigur mundur o: en fattig Mands Mund (f). Af samme 
Lov kan og sees, at om en Trail sik en Trcelinde, maatte han give hende 
Mund, hvoraf hun efter hanSjDod skulde have hendes Ophold (g)» Efter 
Oftgotba-Laghen var IX. Are en frels 5^One5Lagha-Omynd (h). Vel 
er Omynd i de Sven sie Love just ikke der samme som Mund i de Norske; 
men paa dette Sted kommer det ud paa eet, da her tales om en Kone, med 
hvilken ingen Omynd eller Hemfylgd var giort, og altsaa ikke kunde faae 
uden hendes lovlige Mund eller Fcestningsgave, hvilken hun og Arvinger al
drig kunde miste.

Af de ovenanførte Steder hos Tacittts og Scft'0, som bevise, at de 
gamle Germaner og Nordbyggere skulde kiobe deres Koner, kunne man ellers 
falde paa at tcrnke, ar Tydstkland og Norden fordum ikke have vidst af nogen 
egentlig faa kaldet Hiemgivt at sige, men at alle matrimonia, saafom em- 
titia, ogsaa vare indotata, og fslgeligcn alle Koner gratuita?, eller, som 
de i de gamle Svenske Love kaldes fnöde (i). Vel vil jeg til hine cervcrrdige 
Tiders Roes gierne troe, at de Tydske i Taciti Tiid, saavelsom vore For- 

fcedre

(e) Vid. Gul. Somncri Vocabul. Anglo-Sax. og Du Cange Gloflar. Med. et Intim. 
Latinit.

(f) See Hag. Adelft. G. T. L. Kvennagipt. Cap. I. og Erfda B. Cap. II.
(g) H. A. Gule-T. L. Leyfings-B. Cap, g.
(h) Oftgoth. L. Gipt. B. Fl. II.
(i) See Sudermanna-L. Gipt. B, Fl. V. og Waflmanna-L. Årfda-B. Fl. XXIII. 
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fadre her i Norden, vare mindre bekymrede fer at faße en stor Medgivt, og 
cn riig Bruud, end deres Efterkommere siden ere blevne, og at man paa de 
Tider meer lignede Forfadrenes, de adle Scylhers, Tankemaade, om hvilke 
Horatius beretter: Dos cft magna parentium Virtus, et metuens al
terius viri Certo foedere caftitas (k). Ak de Gamle, tibcn at bryde dem 
cm Medgive, undertiden have taget deres Koner omsonst, kan og stultes, 
decks af de anførte Steder i Lovene, fom melde cm fnode Givtermaal, eller 
cm Frelse - Koner, med hvilke ingen Omynd var giort, decls deraf, at Lo
vene tillode Manden i faa Fald selv at give hans Kone Hiemgivt (1). Men 
at Vledgivt fordum i Norden og Tydfkland har varet aldeles ubrugelig, er 
noget, fom vift ikke folger af Taciti rller Saronis Beretning; ligesom der 
eg ganske modsiges as den Kundskab, Lovene og Historien have levnet 06 o ni 
Forfadrenes S ceder. Thi hvad Tacitus angaaer, faa siger han jo udtryk
kelig, at Konen paa sin Side tilbragte sin Mand nogle Vaaben, hvilket alts 
saa var hendes Medgivt; og naar Sa.ro beretter, at Mcrndene skulde kiobe 
deres Koner, saa negter han derfor ikke, at de sidste jo kunde udstyres af de
res Forcrldre og Venner. Sagen kan desuden, i det mindste hvad det gamle 
Norden angaaer, saa meget mindre vcere nogen Tvivlsmaal underkastet, som 
alle gamle Tanjlke, Svenske- og Norske Love udforligen melde cm den Hiem
givt , Konerne sik fra deres Forcrldre, hvilken Medgivt hos de Gamle snart 
falbcS Hiemfærd, snart hemfylgd, hicmfölgc, hcimanfylgia og hel
man mund ur.

Man vil maafkee ikke tree mig, naar jeg siger, at det sidste Ord endnu 
cr tilovers i det Omynd, som faa ofte forekommer i de Svenske Love. 
Imidlertid vil man dog nok forgieves føge en anden Oprindelse til Omynd, 
mb i heimanmund, hvor Diphtongen ei er bleven forvandlet til o, som et 
cr uscrdvanligt; ikke at tale om, at det Nordiske heim a i bet Engelffe heddcc 
home. Heller ikke maae man stode sig over, at det første h cr udeladt, endog 
foran ved en Vokal, ligesom i aßitär for håfetar (m). Men om det amund, 

der

(k) Horatii Carm. Libr. III. Od. 24.
(l) See C hr. IV. Norst- Lov. Gifft. B. Cap. XIV,
(m) Wadmanna - L. Manhelg. B. Fl, LXV. Confer, Upland^ - Lagh, Kununx B. 

Fl, X, hvor Ordet strives affata.
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der forekommer i de Longobardiffe Love, er i Grunden det samme Ord, som 
det Svenske Omynd, bliver et andet Sporgsmaal, hvilket Steders Sam- 
menhceng og Mecning synes at tillade, ffisnt Vossltts og Du Cange for
klare det anderledes (n). Det Ort) Heimanmnnd eller Omynd bliver ellers 
hos de Gamle omvexlet med andre Navne, nemlig Meyarmund og Qva- 
narmund (o). Forfkiellen imellem Heimanmnnd og Mund bestod da der- 
udi, at det forste Ord betydede alt, hvad Bruden fik til Hiemgivt fra sine 
Forceldre eller Venner; men Mund var allene hendes Fcrstensgave, hvilken 
hun fik af sin Mand, og som dog siden synes at vcere regnet kil hendes Hci- 
manmund, naar samme efter hendes Mands Dod af Stervboct skulle udta
ges; med mindre man vil paastaae, at Konens Mund alkid var noget, hun 
allene var cgenraadig over, og hvis Brug og Nytte hun ikke behovede at deele 
med sin Mand; hvilken Sags Afgiorclfe jeg vil overlade til de Lovkyndige.

Med Konen gik hendes Heimanmund eller Omynd over til Manden, 
som da blev hendes Formynder eller Vcerge. Delte har givet Anledning til 
den anden og seenere Bemerkclse, som Ordet Mund har faaet, da det bety
der Vwrgemanl (præfidiutn, tutela). Denne Bcmerkelse forekommer
meest H06 fremmede Skribentere (p); ffiont mund him og hos disse underti
den betegner det, en Kone faaer i Arv af og efter fin Fader (q), hvilket er 
Ordets egentlige og oprindelige Betydning. Med dette mundium eller Mund 
ere endeel Ord af Nordisk Oprindelse bcflcegtede, for Ex. mundiburdus, 
mundman, mundvaldus, og fleere (r); ligesom Ordet og i de Nor
diffe Love og Sprog har et vidrloftigt Forvandtffab; thi deraf kommer Myn- 
ding, at mynda en fons lot, mynda eptir konu, at mynda meyarfe; 
saa og barnsmynd og Myndling, egentlig det Barn, hvis Moders Mund 

o: Mo-

(n) Vid. Du Cange GlofTar. Man. Med et Infim. Lati nit, voc. Amund.\ et Gerb*  
Joh. Voffium, De Vitiis Serm, Libr. II. Cap. XII. voc. Mundium.

(o) See Ihres Gloss. Svio-Goth. ad voc, Mund.
(p) See Du Cange Glossar. Man. ad Scriptores Med. et Infim. Latinit. Voc. Mun- 

diurn. Confer Gerh. Joh. Vofiii Libr. cit. ad Voc. Mundium.
(q) Vid. Leg. Longob. Lib. 2. tit. 14. §. g. 9. 15. tit. 35. §. 5. Confer. Tit. 

XIV. leg, XV.
(r) Disse og fleere Ord af samme Herkomst kan eftersees hoS Voosius og Du Lange 

i ovenanførte Doger.
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o: Modrenearv er endnu under cn andens Værgemaal; umyndig, fom ikke 
kan vreVße for sig selv. Efter de gamle Nordiffe Love var Konen sin Mands 
Myndling, o: erat in mundi o mariti, som det hedder i de Longobardijke 
Love (s); hvilket ikke vil sige andet, end at Manden var sin KoneS Formyn
der, fom den, der skulle ^raade for hendes Mund.

Det er af det foregaacnde meer end tydeligt, at Hiemfærd fra de æld- 
sie Tider har været brugelig her i Norden; ligesom jeg og tilforn har erindret, 
ßt Pigens lovlige Givtingsmand, fom nainrligviis var hendes Fader, og om 
han ei var til, da hendes næste Fædrenes Frænde, fMe i Overværelse af den 
ti! den Ende forsamlede fælles Slægt, som i de Svende Love kaldes fäilnin- 
g a Item n a, tilkiendegive og tilsige Fæstemanden eller Brudgommen, hvad 
Hiemgivt hans Datter eller Frænke ffulde have: derimod var det Fæsteman
dens Sag, paa sin Side at afgiore med Pigens Givtingsmand, hvad Til- 
gave og Morgengave Bruden af ham selv blev lovet og tilstaaet; til denne 
lovlige Forhandling (patlio fpon/alitia) ffulde Giesterne være Vidner. I de 
Svenffe Love hedder det at ikilia firi gipt, men i Chl*.  IV. Norffe Lov kaldes 
det Forord i Qvinde-giffting (t); Faderen sagdes og at ferste sin Datlee 
med den eller den Hiemgivt, og Brudgommen at fceste sin Kone med den etter 
den Tilgivt og Morgengave; hvorfor og den sidste faaer Navn af Fcrste- 
mand, men Bruden kaldes Fcrstenwe eller Fssstegvmde (u). Alt dette 
beskrives vel noicre i de Norffe og Svenffe Love, end i de Danffe; dog have 
vi de fleste af disse Konstord endnu tilovers i Lovene og Sproget, til Beviis 
paa, at Danmark ogsaa har havk disse Skikke tilfælles med det evrige Norden.

Det som Romerne kaldte dicere dotem foeminæ, hedder i de Ncn ffe 
Love, at sige hvad Penninge Bruden ffulle have, eller hvad der blev lovet og 
ralt om Hiemgivt (v). I de Svenffe Love kaldes det at nämna fylghd 

kunu,

(s) Stederne af de Longobardisse og andre gamle Love ere anfsrte af Vossius og 
Du (Lauge, ad Voc. Mundium.

(t) See (Lhr. IV. Norsse Lov. Gisst. B. Cap. L og III. Confer? Wärtgöth. L. 
Gipt. B. FL II. og III.

(u) See Hag. Adelft. G. T. L. Gipt. B. Cap. I. og Mannhelg. B. Cap. LI. Confer. 
(Lhr. IV. Norsse Lov, Gifft. B. Cap. V.

(v) See (Lhr. IV. Norffe Lov, Gisst- B. Cap. I.
N'fe Saml. IV. B. B b
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kunu, og at mala kunum Oniynd (x); ligefom Octi hcmfölgd, som Ko
nen saaledeS blev lovet og tilsagt, kaldes malt a faftningaftämnli ok giwit 
a giptarkwalde (y). Paa ct andet Sted hedder Oct, at fadher ok modher 
malar hcmfölgd media fun eller dottur (z). En Kones fastsatte Hicnr- 
givt, fom af hendes Fader eller Givtingsmand saaledes blev tilsagt og given, 
under de Vilkaar, at naar ^Egreffab ved Dod eller frivillig Skilsmisse (hwat 
them fldl häl eller hugar) (a), dog uden Livsarvinger, blev ophcevet, skulde 
Hiemgivten ubeffaaren gives tilbage til Konen eller Arvinger, bliver i det 
Nordiffe Lovsprog kaldet Konens Måle. Det Stags Forord ved Givker. 
ni dat, som her i Norden synes at vcrre meget celdre, end de siden vedtagne 
Fcrllags-Kontrakter / blev kaldet Fefta-Måldage, og c ti Kone, der saale
des blev givt, hecd Måla-kona. Heraf kan man da forftaae og forklare de 
Talemaader, som forekomme i de gamle Norffe og Svcnffe Love, for Ex. 
ko na mundi keypt oc maldaga (b), at gipta dotur medh mund ok 
mala > og at fa konu medh mund ok medh mal i (c).

At fremmede Stribentere vil henlede mundiumpuella, saavelsom andre 
dermed besicvgtede Ord, Formynder, Myndigrc., af Mund, os, eller af mun
dan, loqvi (d), er ikke saa fcert; men at Stierlchtelm og Ihre ogfaa hcrlde 
til den Forklaring over Mund og Maia t de anførte Talemaader , faa ledes at 
derved ffulle per pleonafmum forstades os et loquela,. synes mindre at kunne 
rimes med disse berømte Mcrnds ellers umiskiendelige Indsigter i Nordens cel« 
dre Lovsprog (e). Paa det bencrvnte Sted af GuletingS-Loven vil Hr. Pans 
have det Ord mund forklaret ved Konens Lifgedittg, som ellers kaldes Til- 

gist

(x) See Oftgöth. L. Gipt. B. FI. I. og IV»
(y) Oftgöth. Lagh. Gipt. B. Fl. XI,
(z) See Suder manna-Lagh. Gipt. B, Fl. V.
(a) Saaledes udtrykkes det i Wäftgöth. L. Gipt. B. FL V.
(b) Hag. Adelft. G. T, L. Chriftendoms Ret, Cap. 24. og Ægtefk. B. Cap. 1. 

Erfda B. Cap. 1. og 2.
(c) See Wäftgötb. Lagh. Årfda B. Fl. VIII,
(d) Vid. Gerb, Joh. VofTius De Vitiis Serm. ad Vocem Mundium.
(e) Vid. Ihres Gloft. Svio-Goth. ad Voc, Mund. Confer. Stiernhielm i Okde- Listen 

over Wäftgöth, Lagh. ad Voc. Mund.
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gist (f). Skal Lifgeding her vcrre det samme fom peculium uxoris, eg det 
fan bevises, at de Gamles Mund ikke blev regnet til Konens heimanmund 
eller Omynd, har jeg intet imod, at Mund kan kaldes Lifgeding. 9)2 c it 
at Mund var forskicllig fra Tikgivten, kan blandt andet Deraf sluttes, at 
Mund Milde af Fastemanden betales ftrax, og til GivtingZmanden; derimod 
blev Tilgaven indestaaende hos Manden, til Konens Male og Hicmgivt, vedhen' 
Des Dodsfald eller Skilsmisse, af hans Boe Milde udredes. Desuden glor 
Hr. Patts Mund og Mynding til eet og det samme, som dog neppe er rig- 
tigt (g). ‘ Men denne Mand regner det heller ikke faa noie. Folgende Ord 
ft aa c paa et andet Sted ndi sidstbeneevntc Guletingö-Lov: nu er par oma- 
ga eyrir i gård i, oc måli kono. På er vel ef peim vin nr bapom fe; 
enn ef eigi vin nr, på fkal bon parnafc gagngialdz oc giafar (h). 
Delte overscetteS saaledes: "Nu findes der Umyndiges Gods udi den 
Skcerbod, og M^ale-Kone; da er det vel, om Godset rcekker til for dem 
begge; rakker det ikke til, da skal Hun miste hendes Tilgivt og Gaver." Ved 
denne Oversættelse kunne erindres: 1) Texten siger, at Konens Måle, ikke 
Konen felv, staaer inde i Stervboet; 2) ved Male-Kone forstaaer Hr. Patts 
ellers den Kone, som haver sin visse Sum i Boet, og tager ikke Arv efter sitr 
Mand, fa a font hun ikke haver lagt sit Gods i gedlig med ham, hvilken til
fatte Ordforklaring er faa vidt rigtig, ligesom og 3) Gagngiald betyder Til
givt ; men 4) ved Gave (ikke Gaver) forstaaer Loven uden Tvivl her paa 
dette Sted Konens Morgengave.

Eftersom Ordet Måle i den anførte Meening virkelig er sieldent og ti fors 
siaaeligt, faa kan det undskyldeS, at det hos Osterfen ikke findes forklaret; 
ffiønt Måle-Jord, som deraf er sammensat, dog rigtigen forekommer i 
Chr. IV. Norske Lov (i). Ligesom det og er upaatvivleligt, at Loven der ved 
Måle-Jord vil have forstaaer Romernes saa kaldte fundi dotales, det er de 
Jorde, Manden havde faaet i Hiemgivt med sin Kone; thi Hiemgave og 

B b 2 Måle

(f) Hag. Adelft. G. T. L. Ægtelk. B. Cap. 4. ved H. pans.
(g) ttdi famine Artikel af GuletingS - Lovcn.
(h) See Erfda- B. Cap. 2.
(i) See Odels - Balcken. Cap. X. Confer. Hag. Adelft. G. T. L. Odals-brigdi. 

Cap. 19. 22. og K. Magni La gabæters G. T. L. Odels-B. Cap. XV.
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Male eve i Gründen ecnStydige Ord, ihvorvel det sidste tillige har normere 
Hensigt til HiemgavenS bestemte Størrelse, font og til en vis betinger Tiid, 
nemlig ved Dødsfald og lovlig Skilsmisse, da Hiemgivtcn igien ffulde udbe
tales. Saadanne Male - Jorder havde Manden uden sin Kones udtrykkelige 
og vidnesfaste Tilladelse ikke Lov til at scrlge (k), ffionk han til andre, ogsaa 
hendes Hiemgivt ttlhsrende Tings Afhcendelfe ikke behøvede hendes Sam
tykke (1); fa a det angaaende disse Male-Jorder, ligesom om Romernes 
ttrædia ruflica, knude tvistes, enten de vare res mancipi, eller nec man
cipi (ni).

Der er imidlertiid af det foregaaende klart, at der som i de Svenffe Love 
kaldes at givte sin Datter med Maia, er det selvsamme, som udi C hr. IV. 
Norske Lov hedder, at givte sin Datter med Hiemgaffve (n); eftersom sidst- 
bemeldte Lov giøv udtrykkelig Forffiel imellem Hiemgave og Fcellag, hvilken 
vcesentlige Forffiel imellem Male-Kontrakter og Fastlags-Kontrakter bestod 
deri, ar en Male-Kone i sin Mands Stervboe ikke kunde paastaae uden hen
des indførte og fastsatte Hiemgave, og den betingede Tilgivt; men 1 Fcellags- 
Kontrakter kunde Konen og hendes Arvinger fordre den belovede Andeel af 
falles Boe, hvad enten det var Halvparten eller den Trediedeel; ved hvilken 
betingede Andeel dog gierne havdes Hensigt til den Medgivt, stor eller liden, 
fom Konen havde indbragt i sin Mands Boe.

Af det tredie Kapitel i Arve-Balken ffulle man ellers siutte, at Fcelligs- 
Kontrakter i de aldre Tider have varet kun eet Slags, og alle hørr til det i de 
gamle Norffe og Svenffe Love faa bckiendte, og ved Nordens fecncre Lov
givning stad fastede Hælnings -Fællag, hvorved Mand og Kone lagde deres 
Pending til Ja'ifnit, cg Konen altfaa naturligviis efter hendes Mands Dsd 
ffulde beholde den halve Boe. Men, uden at ville falde vore Jurister ind i 
deres Forretning, troer jeg man bor antage, at vore Forfadre have havt 
meer end eet Slags Fcellag, og at Hcelnillgs-Fastlag, ffient ogsaa bruge
ligt, dog hverken har varet det aldste eller almindeligste. Dette mcener jeg 

tydelig

(k) Vid. Lhr. IV. Norffe Lov, Odels-D. Cap. VIII.
(l) Vid. <Lhr. IV. Norffe Lov, Gifft. B. Cap. III.
(in) Vid. Heineccii Antiqvitt. Rom. Libr. II. Tit. I. §. XVIII.
(n) Vid, Ehr. IV. Norffe Lov, Gifft. B. C. HI.
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tydelig kan erfares af begge GuletingS Lovene, saavel de qainfc, der tillcrgges 
stetig Hagen Adelstein, som de nye, af Kong Maglttls forbedrede. I de 
gamle udtrykker Lovgiveren sig blandt andet saaledes: Hvervetna pefs, er 
hi lid tvau leggia felag fitt faman, på fkolo pan lyfa pvf i fiölda 
manna. Nu ero pan faman XX. Vetur, eda XX. vet rom 1 engur, pa 
leggia laug felag pcirra faman, ef eigi var fyrr lagt: på å hon prid
ning f fe, enn hann tva lu ti (o). Efter Hr. Pans: "Hvorsomhelst 
tvende ægtefolk lcegge deres Gods sammen i Fällig, da skulde de lyse det 
udi Mcends Forsamling. Nu ere Aögtcfolk tilsammen 20 Vintre, eller lan
ger , da maae ke dog lcegge deres Gods sammen (efter Texten: Da lcegger Lo
ven selv deres Fcellig sammen), om det ikke var lagt tilforn: og da eier hun 
tredie Declcn af Godset, og han de to Parter." Her var altsaa ingen Hul
nings -Fullag. I Almindelighed synes Fcrllagct ar have vcerct indrettet efter 
begges Formue, da Loven i samme Kapitel befaler, at Fcellig imellem 2Eg- 
tefolk ffal lceggcs, eftersom enhvcrs Gods belober til. 2 Kong Magltt 
Lag a bu ter s Love bestemmes Sagen temmelig noie, hvor det efter Hr. Pau
ses Overscettelse hedder: "Ingen Hustrue maae ncegte sin Bonde Fcellig. 
End maae de paa denne Maade lcegge Fcellig sammen, at de lcegge til Fcellig 
alt det de eie og eiendes vorder ved Arv eller i andre Maadcr. — End om 
nogen af dem doer, — da Ml den Mgtefcelle, som meest lagde til Fcellig, 
mccst optage, eller og dens Arvinger. Siden skiftes Boet i tvende Parter, 
cndskiont det er blevet formindsket. Men er det blevet foroget, da skal Man
den eller hans Arving rage de to Dele af det, som er avlet, og Qvinden den 
rredie. De behove ikke al sporge nogen Mand om delte Fcellig; men om de 
lcegge Fcellig paa anden Maade, da skal det ikke holdes, endffiont Arvingerne 
enten ikke kunne, eller'ikke ville rykke det, thi Loven rykker selv det Fcellig. 
Nu er der ikke lagt Fcellig imellem Mgtcfolk, da skal Konen hicmmelt beholde 
den Tilqave, hende var given, og Vidner vide, at der blev lyst paa hendes 
Bryllupsdag, om hun overlever hendes Mand (p).”

Naar man hermed sammenligner, hvad som i de eeldre Svenske Love 
angaaende Givtermaal findes anordnet, saa erfarer man, at alt det vilkaarlige 

B b Z ved
(o) See Hag. Adelfl. G. T. L. Kvenna giftir. Cap. 3.
(p) See K- Magni Lagabæt. G. T. L. Arve B. Cap. III.
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ved Fcelligs- og Male-Kontrakter, er Her bragt kil den uforanderlige Re
gel: ar Konen ester sin Mands Dod, foruden sin Omynd eller hemfylgd, 
samt Morgengave, Mattot-Kiöp og Forningar, ffulde arve den tredie 
Deel af sin Mands Formue og Efterladcnffab i Losere; og det enten der ffulde 
ffifteS med hendes egne Born, eller Udarvinger (q). I den her vedtagne 
FcestningS- Formular ffulde Konen givkes til hedhers ok HLiftru ok halhva 
fiäng, til la fa ok nykla ok til lagha thridhionghs (r). Men at denne 
TredingS - Andeel er i Sverrig, ligesom i Danmark og Norge, siden blevcn 
forandret til Hcrlnings-Fcellag, kan sees deraf, at tiet, font i LandZlaghen 
kaldes, at givkes til hwan thridia Pcning (s), udi Gustaff Adotffs Sw. 
R. Stadzlagh hedder, at Konen givtes til alls halfts, xvunnit ock owun- 
nit, i Penhingom ock Lööförom (t). I sig selv vare altsaa alle Givter- 
maal t Sverrig Male- eller Hiemgivts-Kontrakter, eftersom Konen altiid 
ffulde beholde sit Omynd; men forsaavidt hun ogsaa sik sin Andeel, Halv
parten eller Trediedeelen, af Mandens Boe, kan de tillige ansees som Fcrl- 
lags-Kontrakter; hvorved dog maae anmerkes, at ingen egentlig saa kaldet 
Titgave kunde ved siige Givtermaal have Sted, eftersom Konens stipulcrte 
Andeel i Mandens Eftetladenffab her erstattede det, som i Norge sik Navn 
af Titgave. Naar de celdre Svenffe Love altsaa melde om Titgave, kan 
Ordet ikke have den samme Bcmerkelse, som det har i tie Norffe Love; hvil
ket og uden Tvivl har givet Anledning til den Forlegenhed, at man i tie fernere 
Tider ikke ret har vidst, hvad Begreb man ffulde forbinde med Ordet Tilg‘if> 
hvor del forekommer i de gamle Love, ligesom tiet og af Ihre er udeladt, men 
staacr i Registret over Wastgötha - Laghen, ikkun med den vaklende Forkla
ring : synes ivara Fastepenning, arrba fponfatiiia.

Angaaende de Norffe Hiemgave- eller Mate-Kontrakter vil jeg end 
ydermeere have erindret, at disse bleve gierne forandrede til Fallagö-Kon
trakter, og, som det synes, almindeligst til Hertllings-Fcrttag, saasnarc 
Wgteffabet blev frugtbart, og Konen bragte sin 9)1 auD Livsarvinger. Her

udover

(q) Oftgötli. Lagh. Gipt. B. Fl. VII. og endnu tydeligere Fl. XV.
(r) See Wäfhnanna Lagh. Årfda B. FL X.
(s) See K- Carl IX. Swerikcs Landzlagh. Giffrom. B. Cap. V.
(t) See K- Guftaff Adolffs Stadzlagh, Gifftom. B. Cap. V.
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udover hedder det i Chr. IV. Norste Lov, ak ingen Qvindc bor at lomme 
(en flem Trykfeil, i Stedet for at fönne (u), eller som det i Iydste Lov 
rettere strives, at fyniæ (v)) fin husf bond Fællag, naar han vil legge 
deris Pending til Jæffnit (x). Det samme staaer cg i begge Guletings- 
£ øven C ; og i de celdre med det udtrykkelige Tillceg om Bornene. Ordene ere 
disse: ej g i å kona at fynia boanda flnom felax. Nu færr mad ur 
meyiar: cigi mego pau leggia felag fin i millom, nema peir menn 
iatti, er til arfs peirra fiandi. Enn ef pan ala born til arfs fins, på 
mego pau leggia felag fin f millom, filet fem pau vilia (y).. o: efter 
Hr. Pauses Oversættelse: "Konen maae ikke ncrgte sin Mand Fcrllig. Nu 
faacr nogen Moe, da maae de ikke lcegge Fcrllig imellem sig, med mindre de 
kilstcede det, fom ere deres ncrrmeste Arvinger. Men om de avle Vorn sam
men (efter Texten: til deres Arv □: fom stnlle arve dem), da maae- de lcegge 
Fcellig, ligesom de ville." Nemlig fom de selv kunde ceneö om, og meefl 
kom overeens med begges Formue. Thi at Loven paa dette Sted ifcrr sigter 
ril Ha?lnirlgs-Fcrllag/ hvor fligt uden vedkommendes altfor flore Forneermelfe 
kunne stce, fees tydelig af det. Loven i samme Kapitel anordner em Fattigt 
med en Enke, fom stulle lcrgges at fi arm ag ni o: "efter begges Formue; lag- 
gcs Jord mod Jord, og Are mod Are."

Som et historist og oplysende Beviis paa, at Hiemgivts-Kontrak
ter , faasnart Born avledes, pleiede at forandres til Hcrlnings-Fcellag^ 
kan, blandt faa mange andre, anfores et Exempel af den rroevcerdige og 
smukke Islandste Historie Niåla, hvis Udgave og Oplag nu tilhorer Hr. 
Kammerherre Suhm. Da en vis Marder Gygia stnlde givke sin eeneste 
Datter med en Nordmand ved Navn Rut, og man havde sagt, hvormcget 
Gods Rut til hans Givtermaal var blevet tillagt, svarede Marder, som Bru
dens Fader og Givtingsmand: hon fl<al hafa LX. hundrada, ok fkal 
aukaz pridiungi i pin urn gardi; en ef pit egit erf/ngia, på ikal hel- 
mlngar-felag med ykkur. o: "hun stal have 60 Hundrede, som i din Gaard 

stal

(u) See <thr. IV. Norsse Lov, Mfare-D. Cap. I
(v) See Zydsse Lov, Libt-. III. 43.-
(x) Lhr. IV. Noesse Lov, Giffr. D. Cap. III.
(y) Ser Hag". Adelft. G. T. L. Kvenna-giftiv? Cap. 3. ' ■ 
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skal foreges om en Trediedees. Men faner I Arvinger, dn skal der vcere 
HcrlningS Fcellag imellem eder (z).” Stedet i Niåla er fan meget meere merk- 
vcerdigr, som Brudens Fader var een af Landets lovkyndigste Mcend, og Kon
trakten blev opsat i en Tiid, da Indbyggerne note rettede sig efter de Norske 
Love, saadanne som de af Kong Hagen Adelstein vare forbedrede, eftersom 
dette indfaldr under denne berømte Konges ncermeste Eftermands, Kortg Ha
rald Graafeldö Regiering.

Men forend jeg flippet Ordet Måle, kan jeg ikke undlade her ak an- 
merke, at det i de gamle Love og Skrivter forekommer i tue er end een Betyd
ning; thi foruden det Begreb, Ordet har i Givtermaalshandel, hvorfra de 
Tyüskes vermahlen , Gemahl og Mahlschatz, dos uden Tvivl har sin 
Oprindelse, haver det desuden tvende sttrstilke Bemerkelser, som dog derudi 
komme overeens med hinanden, og med den forste, at de alle betyde en vis 
betinget og belovet Gehalt eller Besoldning. SaaledeS bliver en vis Udgivt, 
som af Tjenestefolk skulde ydes til Pr «sten, kaldet Maia (a); ligesom og cn leS 
Karl, der boer paa Landet uden Skat, og giver ikkun en vis ma'la, eller 
aarlig Afgivt til.Prcestcn, findes nccviiet Mala-Karl (b). Heraf kommer og 
det ellers bekiendte Päfkmäla, Smörmäla, Getafmörs mala (c) etc. 
Meget rimeligt er det, at Kirkens Tienere endog hos fremmede Skribentere af 
den Aarsag kaldes Malman eller Mahelman (d), fordi de skulde have deres 
visse Maia, eller Underholdning af deres Meenigheder. Men Ordet Måle 
haver og i de gamle Skrivter en anden og scecdeles Betydning, da det beteg
ner den Sold eller Gage, som Regentere gave deres Krigsfolk; hvorfore 
Soldater eller befoldede Krigsmcend i Knytlinga Saga o g fa a kaldes Måla- 
menn (e), hvilket Ihre derfore troer at vcrre bestcrgtet med Latinernes mili
tes (f). I denne Bemerkelse forekommer Ordet meget ofte hos de celdre 

Skri-

(z) See Niåla, ed. Hafn. 1772. Cap. II.
(a) See K- Birgers Stadga, givet Helsingerne, i Stockholm, Aar 1297.
(b) I K- Albreehts Stadga, af Aar 1Z69.
(c) See Ihres GlofT. Sviogoth.. ad Voc. Main.
(d) See Joh. Lydii Glofl'ar. Latinoharbar. Lugd. Batav.
(e) See Knyti. S. p. 8-
(f) See Ihres GlofT. ad Voc. Mäln.
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Skribentere, hvor del ikke allene betyder de Penge, Krigsmanden fik af ft tt 
egen Herre, men og ofte den Skar, som til Krigsherrens Underholdning af 
Undersaauerne ffulde betales. Hvortil det Svenske Ledhungs-mala i Helst'n- 
gelaghen (g)z det Angelsaxiffe Male hos Somner (h), det Scotffe Mali, 
saavclsom Malatolta o: Male-Told hos Dtt Cange (i), rimeligviis bør 
henføres.

Har jeg nu i det foregaaende vcerek saa lykkelig, at giere mine Lcrsere 
det begribeligt, hvad de Gamle have forstaaet ved en Kones Mund, Måle 
og Omynd, fem ogsaa faaer Navn af Hiemmegave etter Hiemfærd, vil 
det herefter falde mindre vanffeligt at indsee, hvad Begreb de have forbundet 
med Tilgave, ct Ord, hvis Bemerkelse af den blotte Kontert i Norffe Lov, 
hvor ofte det end udi samme forekommer, dog neppe lader sig bestemme, med 
mindre man for i Veien kan forestille sig det Såregne, hvorudi de Gamle satte 
Forffiellen imellem det saa kaldte Fcrllag og Hiemgave, eller, som jeg tilforn 
i Folge de gamle Love har kaldet det, imellem Male- og Fa'llags-Kontrak
ter. De Ord af'Kong Magni Lagabcrters Guletings Lov/ som jeg til
forn Har anført, hielpe her meget til at opklare Sagen; da Loven der udtryk
kelig siger, at, hvor Feellag ikke var lagt imellem TEgtefolk, der ffulde Konen 
beholde den Tilgave, hende var given, og lyst paa hendes Bryllupsdag; thi 
deraf kan giores den naturlige Slutning, at hvor der var Fcrttag, der fik Ko
nen ingen Tilgave, men ikkun den hende ved Forttags-Kontrakten tilsagte An
deel af Foellags-Boe. Hvoraf da videre folger, at Tilgave ikke havde Sted, 
uden i de saa kaldte Hiemgivts- eller Male-Kontrakter. Dette synes 
endog Sagens Natur at medføre; thi egentlig var Tilgaven ikke andet, env 
et stipuleret Tillcrg til Konens Male etter Hiemgivt, hvilket, naar Misdød 
ffeete hion imellem (k), foruden Konens Male, af Mandens Boe ffulde 
udlcegges til hende eller Arvinger; men dette HiemgavenS Tillag maatte 
nødvendige» og af sig selv bortfalde, saasnart Hiemgivts-Kontrakten ved en 

mel-

(g) See Helfinge-L. Kun. B. Fl. VIL
(h) Vid. Somneri Gloff. A nglo fax.
(i) Vid. Du Gange GlofT. ad Vocem Malatolta.
(k) See C hr. IV. N- L. Gjfft. B. Cap- IV. 
N'ee Saml. IV. B. c
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mellemkommende Fcellags- Kontrakt blev ophcevet; i hvilket Tilfalde Konen, i 
Stedet for Tilgaven, sikulde lade sig neie wed den Andeel af hendes Mands 
Midler, fom hende i Folge den dem imellem nu oprettede Fcellags- Kontrakt 
kunde tilkomme; uanseet denne Fcelligs Andeel nu kunne st aae i et langt ander 
Forhold kil Stervboets Massa, end den af hende i Boer indfsrte Hiemgivt 
med dens Tilgave havde staact. Thi dersom Konen var meget rigere end 
hendes Mand, eller dog havde tilbragt ham cn Hiemgivt, der overgik hans 
svrige Midler, maatte Konen novvendigen tabe, naar hendes Hiemgivr blev 
forandret til Fcellig. Derimod tabte Stervboet ved Forandringen, naar Ko
yen var fattig, og fslgelig hendes Hiemgivr, og den dermed forbundne Til- 
gave, liden og ubetydelig. Ved et oplysende Exempek kan Sagen her giorcs 
fattelig: jeg feetter Stervboets Maffa var 6000 Rdlr., Konens Hiemgivt 
I0OO Rdlr., Tilgaven altsaa, som scvdvanligst, fDcel kil Hiemgivten; 
fslgelig fik Konen i Stervboet kun 1500 Rdlr., da hun efter Feellags-Konrrakc 
kunde tilkomme i Hednings-Fnllag 3000 Rdlr., og i Trcdings - Fcrllag 2000 
Rdlr. Er Stervboets Massa.derimod gooo Rdlr., Hiemgivten 6000 Rdlr., 
og Tilgaven 3000 Rdlr., bekommer Konen efter Fcelligs-Kontrakt ikkun 
4000 Rdlr. eller 2666j Rdlr.; da hun efter Hiemgivts-Konrrakt kunde paa- 
staae 9000 Rdlr., og mister alt fa a ved Fälliger msec end det Halve af den hende 
efter HiemgivkS-Kontrakt tilhsrcnde Mie og Tilgave. I det Tilfcelde, at 
Stervboets Formue ikke strcekkede til ar udrede Konens Male, Umyndiges 
Penge, eller anden paa Boek haftende Gield, skulde Konen efter de gamle 
Guletings-Love miste sin Tilgave, og allene beholde sin Hiemgivt, med min« 
bte Boers Vilkaar vare faa ringe, at Hiemgivten deraf ikke kunde udleegges; 
thi faa maatte Konen finde sig i at miste, endog af Hiemgivten, i Forhold 
med Boers svrige Kreditorer. Ordene ere disse: heldur feal cona parnafc 
tilgiafar finnar, heldur enn peir menn , er fyrr åttu at hanom, enn 
hann fengi hennar; fyrir pvf at engi fkal fer conu kaupa vid an nars 
fe. Nu feal hon hafa heimanfylgiu fina, enn umagi fitt fe; nu er 
eigi fe fva mikit, på miffi fva hvartveggia, fem fiårmegin er til (1)/ 
Efter Hr. PaUs: ^Kone skal heller miste fin Trlgave, fsrend de Mcend skulle 
miste, fom eiede Gods hos hendes Mand, fsrend han fik hende; thi ingen 

skal
(1) See Hag. Adelft. G. T. L. Erfda-B. Cap. 2>
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tilkiobe sig Kone for andres Penge. Hun skal have sin Hiemmegivt, og 
den Umyndige sil Gods. Nu er der ikke saa meget Gods i Srervboen, da 
skulle begge miste, estsom Godset beløber sig til." Herved blev da Male« 
Konens Tab endnu stsrre. Men disse og andre Uleiligheder have og ester- 
Haanden fordrevet Nordens gamle Hiemgivts- eller Male-Kontrakter; i hvis 
Sted det saa kaldte Fcellag cller Fa'llig er blevet indfort, og ved steuere Love 
siadfcrster, hvorved Konens Andeel i sin Mands Stervboe er sat i saadant For
hold med BoetS Vilkaar, der, uden at indrettes ester den indfsrte Hiemgivt og 
dennes Tilgave, altiid bliver ester Omstændighederne det billigste og taaleligste, 
faavel for Enken selv, som for foelleS Born eller Arvinger.

Dette er og uden Tvivl den sande Aarsag, hvorfor man endog i de 
gamle Danske Love intet finder meldet om de saa kaldte Hiemgivts- eller 
Male-Kontrakter; saa man skulle rroe, ardisse, saavelsom den dermed for
bundne Tilgave, aldrig have vceret brugelige i de Danffe Starer. Ligesom 
jeg og tilforn har erindret, at Tilgave, i den Bemerkelst Ordet haver i de 
Norske Love, heller ikke kunde have Sted ved de Svenskes Givrermaal, hvor 
Konerne vel vare Male-Komr, forsaavidt de efter deres Mcends Dod ffulde 
beholde Stres Omynd; men, som de tillige vare berettigede ril deres Lagha- 
thridiung af alle Losere, (thi Jordegods, eller dog de saa kaldte Arve-Jorde, 
bleve ester alle Nordiffe Love aldrig lagde til Fcellig, men faldt tilbage til de 
rette Odelsmcend), saa ffulde bemeldte Lagha-thridiimg holde de Svenffe 
Koner ffadeslose for den i Norge brugelige Tilgave, hvorved denne altsaa 
blev overflodig.

Dog tør jeg ikke saa ligefrem paastaae, at TEgtcffab i Danmark fra de 
allcrceldste Tider alriid har forudsat Fcrlledffab, som den eeneste Grund og Re
gel for TEgtefolkcS Arv; eller at al Løsøre, som paa begge Sider førtes ind i 
Boet, blev til fcelles Gods imellem Mand og Kone, uden Henseende til hvor- 
tneget cller lider enhver havde indfort, om endog den eene havde kun i Mk., 
og den anden 100 (m); og ak altsaa den eene fik ligesaa meget tilbage, som 
den anden, naar Mgteffabek, og der deraf flydende Fcelledffab ophørte (n).

C c 2 Det

(m) See Skcranste L. Libr. I. 7. Arve-B. Cap 1$. og K. Eriks Siellandste 
L. Libr. I. j.

(n) See R. Anchers Dansse Lovhist. !• D- P. 466.
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Det er vansteligt at sige, om bef, Den Skaanste og Siellandste Lov her fast- 
fcetker, har gieldet over det hele Danste Norden, eller allene for Skaane og 
Sielland; ligesom det og kan tages i Tvivl, om det, fom i ovenmeldte Love 
findes forordnet, ogfaa har forbundet hine celdre Tider, eller bor ansees som 
en Forbedring af de seenere Lovgivere, hvorved nldre Anordninger ere blevne 
ophcrvede. Og faalcenge dette ikke er afgiort, kan man ikke med Vished sige, 
omHiemgivt og Tilgave lcengere op i Tiden have vceret ligesaa brugelige i Dan
mark, som i Norge, og ferst maaffee ved den Arverettighed, som Kong 
Svend Tittgestceg tilstod Fruentimmerne, have maattet vige for Fällig, 
som berettigede Konerne til Deeltagelfe i Arv efter deres Mcend, hvorfra de 
ved de forrige Love vare udelukke. Naar man betcenker den Anledning, der 
bevcegede Kongen til denne Velgierning mod Landets Dottre, kan man ikke 
vel andet end finde sig befoiet til at holde sig ncermere til Sapvllis Beretning 
om Sagen (o), end til Svend Aagesens Ord (p); eftersom det neppe kan 
tages i Tvivl, at de givte Koner ved deres Sammenstud ril Kongens Frikie- 
belse, ligesaavcl som de ugivte, have sogt at tilvende sig Monarkens Taknem
melighed; hvorfore man og heller ikke kan fradsmme dem lige Andeel i Kon
gens Naade, eller, med sidstbencrvnte Skribent, indstrcrnke den Arverettig
hed, Kongen stienkede Fruentimmerne, allene kil de ugivte, og forklare den 
fom noget, der ikkun havde Sted imellem Sedstende i den faakaldte Frem- 
Al'V (q). Jeg for min Deel vil da heller med Saro troe, at Kongen 
med denne Naadeöbeviisning har fegt at forbinde sig de givte Koner, ved at 
tilstaae dem en Fcelligs-Andeel i deres Mcends Stervboe, hvorfra de tilforn 
ved de ellers brugelige Male- eller Hiemgivts-Kontrakter vare udelukke; 
hvorved da Hiemgivt og Titgave i Danmark tillige ere blevne ophcevede, og 

asstaf-

(o) See Saxonis Grammar. Hifi. Dan. Libr. X. P. 187. Ordene ere disse: "foemi
nis deinceps participandarum hereditatum jus, a quibus ante le<je repellebantur, in- 
dulfit*  Jeg bebsver ikke at erindre, nt foemina her ligesaa vel kan betyde givte 
Koner, som Sofire. »

(p) Svend Aagesens Ord ere disser ” Mulieribus quoque-------in poferum tribuit,
quatenus foror fratri, de coetero in dimidie familia bercifcunda portione commu
nicaret.” Hvorved Kongens Velgierning bliver indskrænket kil Sssires Arverettig
hed mod deres Brsdre.

(q) See R. Anchers Danske Lovhist. I. D. P. 472.



T. Om det gamle Nordiske Lovsprog. 205

afffasseve. Men, ihvorvel dette meget vel stemmer overeenS, saavel med 
Skribentens Ord, som med Omstcendighederne, vil jeg dog her ingenlunde 
forfægte denne ellers rimelige Formodning, og heller igien begive mig til den 
Nsrffe Tilgave.

Her fortiener det da forst at underfeges, om Forholdet imellem Hjem- 
givt og Tilgave nogensinde ved Lovene har vcerct fastsat, eller faadant allcne 
ved en vilkaarlig Aftale og Fordrag imellem Fastemand og Givtingsmand noer
mere er blevet afgiort. Vil man binde sig til Hr. Pauses Oversættelse af de 
gamle Norske Love, maae man her erkläre sig for den forste Mecning. Den 
celdre GuletingS-Lov udtrykker sig denne Sag angaaende saaledes: Mynda 
fkal meyar fe alk, og koma eyrir eyrei gegn, enn eckio fe halft (r). 
Som Hr. Patts vil have det, skak Lovens Mecning vare denne: "Iomfrue 
ffal have saa stor Tilgivt, som akt det Gods, hun bringer ind kil Manden, 
beleber sig til, og skal der komme Hre mod $re. Men Enke skal have saa 
megen Tilgivt, som halvt det Gods, hun indbringer." Efter denne Lovens 
Forklaring ffulde da en Iomftnes Tilgave giore Hiemgivten eengang saa stor 
som den var, men Enkens ikkun tredie Delen faa stor; omendffiont begges 
Hiemgivt ellers var lige. Vel var det her ikke vanffeligt, at indbilde sig de 
Grunde, som kunne have bevorget Lovgiveren tik at forbinde en ulige stor Til- 
gave med en ligcstor Hiemgivt. Man kan i) tittroe Lovgiveren den For
modning, at Jomfruens ægteskab ville vare lcengere end Enkens; hvorfore 
og hendes Tilgave, som et Vederlag for en längere Brug og Nytte af Konens 
Male, maatte v«re (tørre, end den Enken kunde tilstaaeS, for en kortere 
Brug af hendes Medgivt. Thi det bor her vel merkcS, at en Kones Til
gave i den her paaberaabte Artikel af Gulctings-Loven udtrykkelig kaldes 
Gagngiald, hvilken Beneevnelfe, saa besynderlig den end er, dog har sin 
gode Grund i Sagens Natur; da Tilgaven var i sig selv ikke andet, end et 
Slags Vederlag for det Gavtt (gagn) og Nytte, Manden havde havt af sin 
Kones Medgivt, imedens den var i hans Vange, hvilket nu ved Vcergemaa- 
letS Ophcevclfe ffullc af Mandens Stervboe Konen eller Arvinger gotgiores, 
faavidt famme ved HiemgivtS-Kontrakten allerede var stipuleret. 2) Er det 
heller ikke umueligt, at Loven her meener en Enke, der kunne have ftrrkuld 

C c 3 Bvrn,
(r) Ser Ha g. Adelft, Gule-T. JL Kvenna giftir. Cap. 4,
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Born, med hvilke hun ikke havde ffiftet; thi som disse vare berettigede til en 
Deel af deres Moders Formue, saa kunde hendes sidste Mand heller ikke for
bindes til at fvare Tilgaven uden af det halve, hun indbragte, da det ovrige 
tilhsrte hans Stervboe, og kunde altfaa ikke ansees, uden som en uhiemlet 
Hiemfcrrd eller Medgivr, hvorimod ingen Tilgave burde komme (s).

Slig en Interpretation lader sig vel giere, uden hvilken Lovens By
dende om en Enkes og en Jomfrues ulige Tilgave ogsaa synes urimeligt og 
ubilligt; men SpsrgZmaalet bliver dog, om Hr. Paus ogsaa har truffet den 
rette Meening af de Ord, at mynda fe konu, som her skulle vare det sam
me, som at tilstaae hende Tilgave af det hun indbringer; thi hvis han her 
skulle have forfeilet den sande Meening af Lovens Ord, kan man ikke meget 
bygge paa den vilkaarlige Forklaring, som giorcö derover. Saa meget cr 
og vist, ar den Meening, Hr. PallH her rillagger de Ord, at mynda fe 
konu, synes ikke ak rime sig med den Betydning, Ordene have udi lignende 
Talemaader, der forekomme i andre af Nordens gamle Love, f. Ex. i 
Skaanffe Lov: Bonden mynddr liftir konu fin’d en lot bathä i fd och 
i iorth, allum börnom fin um til fdthrinis. — hawir han ey mer dn 
end dottdr wither kunu find, tha mynddr han twa lotdr aff’ hänna 
Möthrinis iorth, fortlii at han dr e man, och mynddr manz lot (t). 
I den Nye Siellandffe Lov: faderen myndar al den iord, lom ko
nen havde faaet, förend hendes fidfle Barn blev födt (u). I disse 
og andre Talemaader kan de Ord, at mynde fin kones Gods, ikke vel vare 
det samme, som at give hende Tilgave, isar da her handles om Givtermaal, 
hvor ingen Tilgave havde Sted. Men ffulle nu Mandens Mynding paa 
disse Steder betyde den Arverettighed, som Manden havde efter sin Kone, 
hvilket vor larde A. Ancher retteligen har indseet (v), saa kan man deraf 
see, hvormeget man kan forlade sig paa det Slags Oversattelser af de gamle 
Love. Meeningen er da denne, at naar en Jomfrus blev givt, og siden dsde 
fra Manden, ffulde hendes ganffe Formue deles til Arv i Hovedloddcr imel

lem

(s) See Lrostetings- Loven, iz Part. Cap. i6.
(t) See Skaanffe L. Erfda-B. Libi-. I. Cap. 23.
(u) See K. Eriks Siellandffe L. Libr. I. 12.
(v) See R. Anchers Danste Lovhist. I. D. P. 71. 98. og fornemmelig P. 469. 
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lem hendes Mand og fcedes Born, saaledeS at Ore blev lignet mod Ore. 
Men naar en Enke derimod blev givt, jfnlde kun hendes halve Formue gaae 
til Deling imellem Manden og fceöcS Bern; hvoraf rydeligen fees, ae Loven 
her forstaaer cn Enke, fom ikke har skiftet med Mandens Srivbe-rn, eller, 
fem det i Iydffe Lov udtrykkes, en Enke, der selv ingen Hovedlod har (*),  
hvilket end ydermecre kan sees af Sammenhængen med det ncest foregaaende 
Kapitel, der udtrykkelig melder cm faadan Enkes Givtermaal og Fcellag (x). 
Af det efterfølgende kan man og siutle, ak Loven ved Mynding her ikke for- 
staaer Konens Rettighed til Tilgaven, men Mandens Arverettighed, da det 
hedder: Mynding fkal vid öllom lutom heimil vera, nema vid tveim 
ein om; ef hon deyr barn laus, ed ur geingur fra hanom foryifolauH:(y). 
o: " Mynding fkal i al Fald vorrc tilladt, undtagen i disse tvende; om Konen 
doer barnelss, eller gaaer fra Manden uforfsrget (uden andres Forsvar)." Thi 
i forste Tilfalde gik Konens Arv til hendes Sloegt, og i det sidste, nemlig i 
tilladelig Skilsmisse, beholdt hun selv sit Gods til egen Underholdning. Her 
overscrtter Hr. Pans Ordene, at gaae fra Manden foryftolauft, ved, at 
gaae fra ham uden given Aarsag; hvilket heller ikke er saa ganske, rigtigt. 
Hertil kommer, at Mynding, om jeg ikke tager Feil, var iscrr, eller allene 
brugelig i Fa'llags-K'ontrakter, som ikke vidste af nogen Tilgave at sige; 
hvilket tildeels kan erfares af ovenanforte Steder i den Siellandste og Skaan- 
ste Lov. At Guletittgs-Loven ellers i samme Kapitel melder om Tilgave, 
gier intet til Sagen; da man veed, at begge Slags Faste-Kontrakter, baade 
Hiemgivt og Fcellag, vare i Norge paa den Tiid lige brugelige.

Man ville her ellers ikke lade sig forlede af den ikke liden Tvetydighed, 
Ordet Hiemgave eller Hiemgivt haver i det gamle Lovsprog; thi derved for- 
staaes undertiden alt det, Konen ved sit Givtermaal tilbringer sin Mand, 
hvad enten det saa lceggeS til Fcellig eller ikke, hvilket aftfaa kan bestaae med 
det imellem 2Lgtefolk vedtagne FMedstkab. Men i Chr. IV. Norste Lov 
faaer Ordet Hiemgave cn langt anden Bemerkelse, hvor det udtrykkelig bety

der
(*)  I Iydsse Lovs Libr. I. Cap. ao. hedder det: Q vænges man i ænkibo, ther 

hauær fiælf houæthlot etc.
(x) See Hag-. Adelfl:. G. T. L. Kvenna gift. Cap. 3.
(,y) See Hag, AdeUt. G. T. L. Cap. cit.
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der det modsatte af Fällig, nemlig den Forste-Kontrakt, som gisr Konen til 
Male-Kotte; om hvilken Hiemgivt man altsaa maae forstaae det, jeq tilforn 
har erindret, at det Slags Fceste-Kontrnkter ikke siden Svend TittgeMgs Tiid, 
eller maaskce aldrig have vcerct brugelige i Danmark; da enhver ellers vced, 
ot Koner her, lig esa avel som i Norge, faae deres scedvanlige Udstyr, som i 
Almindelighed kaldes den Hiemgivt, de bekomme fra deres Forcrldre eller Ven
ner (z). Af de paaberaabte Ord i de gamle GuletlNgs-Love kan man da 
ikke, formedelst Hr. Pauses mislykkede Forklaring, hente nogen Regel for 
Tilgavens fastsatte Forhold til Hiemgivren; man maae da vare sig om andre 
Oplysninger.

I Almindelighed er det ikke utroeligt, at Tilgave i Henseende til sin Stor
hed har vcrret vilkaarlig, og ikke nodvendig behovede at rette sig efter Hiem- 
givtens Storelse. Denne Meening synes endog at sinde noget Medhold i Lo- 
vens egne Udtryk paa ovenmeldte Sled, hvor det hedder: Sil feal giöf konu 
beimil vera, er til hennar var gehn, hverr fem fkilnadur peirra 
verdur (a). □: "til den Gave skal Konen vcere berettiget, som blev given til 
hende, i hvordan de end skilles fra hinanden, (xfte efter Hr. Pauses Over- 
sottkelse, i hvad de bleve forligte om).” Lovens Udtryk giver tilkiende, at her 
meenes Konens Tilgave, og ikke hendes Morgengave; thi denne sidste kan i 
det gamle Sprog ikke kaldes en Gave, der er given til Konen eller mod Ko- 
tien, da denne blev fsrst givet efter Bryttupek, nemlig Hindurdags mor- 
gun; desuden synes Omffrivelsen af Gave, given til Konen, aabenbarlig at 
sigte til Ordet Tilgave. Dette er da atter et Beviis paa, at Mynding her 
ikke kan betyde Tilgave, da Mynding ikke var tilladt, eller som det hedder, 
heimil i enhver Skilsmisse, o: hverr fem fkilnadur hiona verdur. Efter

som

(z) Denne Tvetydighed stikker deri, at Hiemgivt tages undertiden i en i) vidtlsftig 
Meening, om al den Udstyr, Konen faaer fra sine Venner, hvad enten hun for 
Resten træber i Fällig mcd sin Mand eller ikke; hvilken Hiemgivt altsaa kan bestaae 
med FallagS-.Kontrakter, og er det samme, som RomerneS dos profettitin. Under
tiden tages hiemgivt 2) i en omgcre Forstand, Oß betyder alt der, som Konen ikke 
allene haver indbragt i -sin MandS Boe, men Oß ester Mandens Dsd sial beholde, 
hvilket Manden og efter Konens Dsd var pligtig at udbetale til hendes Arvinger. 
Saadan hiemgivt kaldcS i de gamle Love Konens måle, er egentlig Romernes dos 
receptitiOj, og kunde ikke have Sted i FoellagS - Kontrakter,

(a) See Hag. A delft. G. T. L. Kvenna-gifr. Cap. 4.
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som Loven da hiemler Konen fin tilsagte Tilgave, uden at betinge dens fasts 
fatte Sterrelse, faa synes denne allene at have beroet paa Vedkommendes 
Lofte og Tilsagn, og alisaa at have vceret vilkaarlig. Men hvis saa er, maae 
man antage en dobbelt Tiigave, nemlig en vilkaarlig, og en tovmcrsstg; 
thi at Tilgavenö lovmcrösige Forhold til Hiemgivten skulle vcere faadant, at den 
sidste ved den forsteg Tillag blev en tredie Deel stsrre, f. Ex. naar Hiemgivten 
var 60 Rdlr., blev Tilgaven 30 Rdlr., er en Sag, der ved de gamle Norsse 
Love er sar uden for al Tvivlsmaal.

Naar man vil holde det, som Kong Magni Lagabcrters GuletingS- 
Lov melder om Tilgave (b), mod det, som hans Fader, Kong Hagen den 
Gamle i Frostetings'Loven har anordnet, ssal man erfare, at, hvad Son
nen kalder Tilgave, det bliver allevegne i Faderens Lov kaldet Tredings- 
Forogelse (pridiungs-auki (c)), fordi Tilgaven efter Loven ssulde give 
Hiemgivten en tredie Deelö Titlceg; ligesom og de ovrige Norsse Love ere alle 
udi denne Sag med hinanden saa overeenstemmende, at man af diffe eller Hi
storien maassee vansseligen ssal kunde opvise et Exempel paa en vilkaarlig Til
gave; ssiont man derfor ikke reetit ud vil negte, at det jo kan have vieret 
Mandene tilladt, efter egen frie Villie at tilsige deres Koner Tilgaver, stsrre 
eller mindre end den, Lovene fastsatte. Ellers synes det LIV. Kapitel i den 
Norsse Biarkoe-Ret at vcere temmelig afgisrende, og uden Omstoendigheder 
at forbyde al vilkaarlig Tilgave. Her hedder det: ef madur giptir dottur 
fina, eda konu, på er hann gipta fkal, på fkal hinn er eiga fkal, 
fefta hen ni pridiungs-auka å moti heimanfylgiu hennar. Eingi madur 
må aflaga kaupi kaupa um kvenna giptur allar, hvarki karl ne kona; 
enn po at kaupa, på fkal ei hald alt. o: "om nogen givter fin Datter, 
eller den O.vinde, som han ssal givte, da ssal den, som ssal have hende, 
forste hende med TredingS-Forogelse imod hendes Hiemgivt. Ingen maae 
ulovlig Kiob flulte angaaende TEgkessab, hverken Karl eller Qvinde; og end- 
ssiont at Kiebet fluttes, da ssal det dog ikke holdes."

Tit
(b) Ses K- Magni Lagabæt. G. T. L. Arve-B. Cap. III.

(c) See Froftetings-L. den izde Part. Cap. 14.
c Saml. IV, B. D d
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Til den Oplysning, jeg hidtil har sogt at meddele Lceserne, angaaende 
den i Norden fordum brugelige, og i Chr. IV. Norske Love ommeldte Til« 
gave, vil jeg til Sinkning feie denne Anmerkning : At omendjkiom den Nor
ske Tilgave, ved de nu meere fadvanlige FalligS-Kontrakter^ synes her i Dan
mark afskaffet, faa' vil man dog befinde, ar det som i Chr. V. Danske Lovs 
Vte Bog (*)  findes anordner, temmelig ncrrmer sig til den Norske Tilgave. 
Thi den Brod erkod, som Konen efter sin Mands Dsd, foruden hendes Ho
vedlod, her tilstaaeS, er dog i Grunden ikke andet, end et fastsat Tillo-g, 
vel ikke til hendes Male> som i Falligs Kontrakter ikke har Sted, men dog 
til hendes Fcrlligs-Andeel af Mandens efterladte Midler, fkiont den ikke, som 
Tilgaven, bestemmes efter Hiemgivten, eller det, hun i Boet har indfort, 
men efter StervboetS Vilkaar, og Hovedloddernes Antal. Dog er den gamle 
Tilgave i den derpaa folgende 20 §. endnu meere kiendelig; thi her faacr Ko
nen Lov til at frasige sig sin Fcelli^S-Andeel i Boet, imod at beholde det, hun 
felv haver indfort, nemlig sin Hiemgivt, og desuden en Fierdedecl af det, 
hendes afdede Mand haver indfort, faa ar denne Fierdcdeel er her et Tillceg, 
til hendes Hiemgivt, som skal gotgiorcs hende allene af Mandens Midler, 
nden Afkortning i hendes indbragte Hiemgivt; hvilket og fornemmelig karak
teriserede de Gamles Hiemgwtö- eller Male-Koillrakter, og skilre dem fra 
Fcrlligs-Kontrakter ; ligesom og ven i saa Fald udfordrede Specification over 
den Afdoves i Boet indforte, eller siden ved Arv, Gave, eller i andre Maader 
sorhvervede Midler, somi alle Fcellags-Kontrakter var fornoden, i HiemgivlS- 
Kontrakter derimod var ganske unodvendig. Men som det her ikke bliver 
min Sag, at afhandle den Norske Tilgave, uden som en Oldsag, vil jeg og 
gierne troede til Side for vore Tiders Jurister, om diffe maaskce ville have den 
indstævnet for deres Domstocl, hvor jeg ikke forlanger al vare tredie Mand.

(*) See Chr. V. D. L. V. Bog. li. Cap. 19. og 20.

Endelig troer jeg og, at den Tilgäf, som i de Svenske Love findes 
ommeldet, kan ansees for at have vceret noget saadank vilkaarligt og lovet Til- 
lceg til Konens Omynd, som forsaavidt lignede ve Norskes Tilgave, at 
denne, ligesaavel som hunt, ffulle udlægges af Mandens Boe, uden Afkort
ning, enten i Konens Lagha-thridiung, eller i hendes indbragte Hemfylgd; 

fklSNt
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skient de Svenskes Feeste-Kontrakter i ovrigt vare Forslags- Kontrakter, der 
desuden berettigede Konen ril hendes ubeskaarne Fcelligs-Andeel i Mandens 
Stervboe. De Svenskes Widhermund var §ltfaa formodentlig ikke andel 
end det, som Konen i Mangel af disse Tiigaver efter Loven blev tillagt, hvilke 
ogfaa skulde udredes af Mandens Stervboe, fa a fte tut han ellers med sin Kone 
havde bekommet en betydelig Hicmgivt (cl).

Forresten kan man tydeligst forestille sig Forfkiellen imellem det egentli- 
gen faa fatote Mund, Tilgave 03 Hiemgift, na ar man betcruker, at det 
forste, i sin oprindelige Forstand, svarer til Romernes arrha fponfalitia 
(Farstningsgave); den anden tilpberna ('dospropriefic ditto); og den tredie 
til antipherna. Men foruden disse vare og Forningär og Morgengaver 
tillige i Brug, hvilke, som jeg troer, kunne anfecs som et Slags para- 
pberna, eller peculium uxoris, Dont de i visse Tilstrlde kunde mistes og 
forbrydes (*)♦

De VVing'afwer, fom Lovene desuden, ister de celdre Svenske, melde 
om (e), vare Forceringer, hvormed Fastemanden i Anledning af sit Givter- 
maal bestkicnkede sine Svigerforældre, og andre af Brudens Slcegt, kunde 
vel og regnes til et Slags antipherna, dog forskicllig fra Tilgaven, der 
allene tilherte Bruden. At denne Skik i ovrigt er eeldgammel og østerlandsk, 
kan sees af Eliesers Exempel, som esterat have faaet Labans og Betttels 
Samtykke til Rebeccas Givtermaal med Jstmc, paa sin Herres Vegne, for
uden de Forningar, han forte Bruden selv, ogsaa aflagde Hendes Broder og 
Moder med kostbare Forceringer (f); hvilke altsaa efter deres Bestemmelse vare 
i Grunden intet andet, end de i Sverrig og paa andre Steder ved flige Let- 
ligheder fordum brugelige Wingäfwer.

I Anledning af disse her omtalte Wingäfwer maae jeg endnu udbede 
mig Tilladelse, at anfere er Sled af Vastgötha-Laghen, hvor Ordet Win- 

Dd 2 fard

(d) See Oftgöth. L. Gipt. B. Fl. IIL og XV.
(*)  See Waltmann. L. Årfda-B. Fl. XII.
(e) See Wäftgöth. L. Gipt. B. Fl. II. og Oftgöth. L. Gipt. B. Fl. X.
(f) Genef. Cap. XXIV. v. 53.
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fard forekommer i en ligesaa uscedvanlig Bemerkclse, som den, Orbet Hiem- 
færd i den Iydske Lov har fa act. Stedet er ellers dette: Alt tb et fum 
giflFz at Hindradax giäf, ock lyfas a gifFtar qiiäldi, thet är fult fang 
lordar, an winfard ko mb er a Hindradagh, eller fyr, ock eigh annat, 
for an the koma vndir ena Bleo (g). Jeg veed vel, at Winfard paa 
andre Steder i de Svende Love betyder den Gierning, ar en tredie Mand 
paatager sig at voere Megler ved Jorders Salg, fom den der skal indestaae 
Kisberen for, at det der salges er hiemmelt (h). Men her kan jeg ikke see, 
at denne Bemerkclse af Ordet kan have Sted, eftersom her handles om Giv- 
termaat, og ikke om faste Ejendommes Kiøb og Salg; deels synes og saadan 
Megking Herat vare unødvendig, og komme for sildig, eftersom Hindradax 
saavelsom alle andre Gaver sor i Veien, nemlig a gifFtar quäldi, vare af
talte, og ved Haandgivelser fuldkommen stadfcestede. Det lader altsaa, som 
Loven her ved Winfard ikke forstaaer andet, end den i samme Artikel omtalte 
Wingäf, der tilligemed Hindradax giäfwerne, saavelsom den ellers be- 
kiendke Morgengave, skulde betales NKste Dag efter Bryllttpet, da de unge 
Brudefolk havde lagt under et Lagen. Skulle man herndi ikke tage Feil, saa 
kan Ordet Winfard, som her er det samme som Wingäf, give et lignende og 
oplysende Exempel paa, at de tvende Ord, Hiemfærd i den Iydske, og 
Hiemgave i den Norske Lov, kunde voere censtydige. Dog vil jeg i Hen- 
seeride til Ordet Winfard ingenlunde voere paostaaende, men gierne overlade 
det til de Kyndigere at bestemme, hvad derved paa det an serte Sted i Waft- 
gotha-Laghen skal forstaaes, til hvilken Føjekighed, der ellers forgieves neg
tes, man saa meget desheller kan beqvemme sig, som den Bemerkclse, Ordet 
Hiemfærd har i den Iydske Lov, desuden noksom er afgjort og uvaklende.

Efterat jeg nu saaledes har anført alt, hvad jeg troede kunde ttene til 
ot oplyse Ordet Tilgave, i den Bemerkclse, det haveri de Norske Love, vil 
jeg stulte denne liden Afhandling, der ellers var bestemt til deslige foraldede 
Ords Forklaringer, med den Efterretning, jeg kan give, om nogle andre 

gamle

(g) WaftgÖth. L. GIpt. B. FI. II.
(h) See Waftgoth. L. Jordar - B. Fl. II. Confer. Oftgöth. L. Winfbrda - B. FL 

II. etc.
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gamle Ord, hvilke jeg tilforn har berorr, og anseet for faadanne, der kunde 
behove nogen Oplysning.

Hafe t ar forekommer i Kong Hagens Guletillgs-Lov, ligesom og 
i Chr. IV. Norske Lov (i). Hr. Pans forklarer det ved Höibaadsmcrnd, 
hvilket han kroer ar vare Ordets naturlige B.merkclse (k). Man kan og und- 
skylvc ham dcrudi; thi der er ikke altiid saa let, ar sige med Vished, hvorfra 
er Ord ffal henledes i det gamle Norffe Sprog. Hafeti in fing, er sam
menfat, ikke af dar altus, sorn Hr. Pans har meent, men af Har fiub- 
ftant. en Noerpind, fcalmus; efter sin Sammensattelse betyder Ordet 
Hafeti en, der sidder ved Roerpinden, og er altsaa det samme som remex. 
I de aldre Tider kaldtes Skibets heele Mandskab, i Modscettelse med Styr
manden ekler Kapitainen, häfetar, ventelig fordi at Skibets heele Bescekning 
i Nodsfald var pligtig ril ar giere Tiencsie ved Aarerne; ligesom den og af 
den Aarsag var fordeelt i Skibets interfcalmia, saaledes at 3 håfetar gierne 
herte til hver Aare, eller hvert halvt Rum paa Skibet. Dog synes StavN- 
boer eller Stavngiemmcre (proreta) paa de gamle Orlogsskibe ikke at vcrre 
regnede til de egentlige håfetar (remiges)eller dog i del mindste at have 
havren udmerketRang fremfor disse; derfore gisr ogfaa Wastmauna-Laghen 
udtrykkelig ForMel imellem ftambo og afh'ta (1). I de sildigere Tider, da 
man begyndte at bygge Skibene faa hole paa Siderne, ar man med Aarene 
ikke kunde lange Vandet, brugte man, i Stedet for Roerpinde, at flaae Hul
ler paa Skibets Sider, hvorigiennem Aarene bleve forte; Hvilke Huller da 
bleve kaldte håborur. Hår for^-/?/w/^fen Roerpind), forekommer i Edda (rn), 

Grettis-Saga (n), og ellers ofte i de gamle Historier.

Ordet Nocke-frue forekommer i den gamle Stellandae Lov (o), 
hvor der tales om, naar Moder sikal arve lige med sine Dottre; hvilket Til- 

D d Z falde

(!) See Rorske Lov, Ni^be-B. Eap. XXV,
(k) See Hag. Adellt. G. T. L. Ledings-B. Cap. 5. Not. (a).
(l) Waftmanna-Lagh. Manhelg- B. Fl. LXV. og Uplandz-L. Kununx-B. FL X.
(m) Edd. Sæm. Atlamäl in Grönlenzco. Str. XXXV.
(n) Grettis-S. Cap. LII. ed. Hol. 1756.
(o) Libr. I. Cap. IX. og X.
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ftelde ogsaa beskrives i den Skaan^e Lov (p), men nok saa tydelige» i £)|b 
götha-Lagheil (^), ligesom Sagen selv, Navnet KoeKe-frue udeladt, lige
frem findes indfort i Chr. V. Danske Lov (r). Skiont jeg intet sårdeles 
vil indvende imod det Slcegtskab, den bcromte Ihre tillcegger dette Nordike 
Ord, hvis Oprindelse er heel uvis, skulle jeg dog snarere troe det bor henledes 
af et gammelt verbum, at hnika eller hnoka, som betyder, at vige fov 
eller give efter' hvilket og rimer sig med Ordets Bemerkelfe, saavidt Mode
ren i delte Tilfcrlde maatte give efter, eller lade sig noie med lige Net og Arv 
mod Dottrene. Omtrent i samme Meening kalder Hymisgvida Fenris-Ul- 
fen, Midgards-Ormens bnikbrodir (s). Den Bemerkelfe, Ordet Kocka- 
drumb tillcegges i Wa st.götha-Laghen, lader sig og uden Tvang heraf udlede, 
naar drumb ellers forstaaes privative, om den, der uudflaaer sig for at 
have lige Ret og Skiel, eller fom det her hedder, at ganga a legli mcd 
andre (t).

U n n i n g h æ forekommer i Kong Waldemars Siellandske Lov, og be
tyder her de Penge, hvormed Kongens umbæthzman skulde indlose de Ty
vekoster, der vare tinglyste, naar ingen Eiermand indfandt sig inden Aar og 
Jcemlinge, fra hvilke Tyven selv var borlloben (u). I den Skaanske Lov 
synes Ordet at betyde Ejermanden selv til de fundne Koster, og her kaldes det 
winninga-logh (v), som Stiernhielm vil have henledet af nt finda (inve
nire), fFiønt man ikke kan indfee, hvorfor han saa ikke har leest finninga- 
lagh, siden han dog selv har raadet for, hvordan det skulde lcescs. Derimod 
vil Loccenius/ nt det ligefrem skal komme af det verbum at winna ac- 
pu irere, hvilken Oprindelse dog Ihre forkaster, som stridende mod de Reg
ler, hvorefter Sprogets derivata pleie at dannes. Ihre selv synes del bedst 

kan

(p) Libr. I. Cap. 22-
(q) Gipt. B. Fl. XXL
(r) V. B. Cap. II. §. 36.
(s) Edd. Sæm. Hymisqv. Str. XXIII.
(k) Wäftgöth-L. Fornämix-B. Fl. XII. drumb i Ot Iltle BeMtrktlft svaktr til dtt (flttlV 

ske ftipes, J-. reles, ignavus.
(u) Libr. III. Cap. 13.
(v) Libr. VIII, Cap. 3.
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kan henforeS til verbum nt unna, og vis have, nt derved skal forstaaes om
trent det samme, som pan Dansk kaldes Biergelon (x). I Hagen Adel- 
stei ns Guletings-Lov rages Ordet i en, stisnt ikke ganste forstiellig, san 
dog forandret Bemerkclst; thi her belyder det de kostpenge, som nf Eieren 
stulle betales for en bortloden Troels Opbringelst, hvilke kostpenge vare storre 
eller mindre, ligesom Slaven blev greben enten inden eller tiden for den Pro
vinds, i hvilken Ejermanden boede (y). Udi Skaanste Lov hedder det : at 
taka annars mans hion o fn a löpftighum (z). Hvor Loven tillige bestem» 
mer det Slags kostpenge. Udi Wastgötha-Laghen finner det dog meest ty
delig med disse Ord: taker mad her th tal ellar ambut a löpftighum, tha 
fkal lyßi fum lagh fighiä, hin fkal lukä firi vnningiä lagh twa Örä 
i nn an lans, half mark vthän lans (a). Men pan et andet Sted i samme 
Lagh strives det vnnitigiä lagh (b), hvilket nok er en nabenbare Trykfeil. 
Ordet findes og pan fleere Steder i de aldre Svenste og Norste Love, hvor 
det alligevel beholder den Bcmerkelst nf Lostpenge for opbragte Trcrlle eller 
Tyvekoster, fra hvilke Tyven var crltet (c) og nndromt. I mit Exemplar 
of Gttletings-Loven, fom lader til nt vcere temmelig rigtig streven, og har 
tilhort sal. Gehcimeraad Llstdorph, hedder det undingia laufn; hvilket 
uden ni Tvivl er det rigtigste, da undinge dog ikke kan betyde andet, end 
en undloben eller nndromt, dannet af den bekicndte Partikel undan, ligesom 
foringe eller Formand nf Partiklen for, duxD aufpex. Udi Landslaghen 
stgeö en Deserteur at ryma vndan konungs baner (d). I den Svenste 
Biarköa- Rattan hedder det: Wærper piufwær fangin med ftild, oc 
kom bær i Stupugrewæns hus oc i Stapfins jarn. Stupugrewæn a 
gomæ han, alt pær til hans rætar giörs. Lapær han han vndæn rymæ 

fyr,

(x) See Ihres GIolT. Sviogoth. ad Vocem Unningia- Lag.
(y) See Hag. Adelfl. G. T. L. Leyfings-Lög. Cap. 12.
(z) Erfda-B. Libi-. VI. 12.
(a) See Wäflgö'tha-L. Thiuwa-B. Fl. XVIII.
(b) Wäflg. L. Thiuw. B. Fl. XV.

(c) De Orb, at alte cn Tyv fr« fine Koster, forekommer paa sidstanfstte Sted i 
W a fl go th a - Laghen.

(d) Sre Carl. IX. Swer. Landz-Lagh. Konungs-B, Cap. XVIL 
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fyr, pa giældæ fin Hals, for pæs Hals (e). Ligesom og en kommende 
Tyv, hvilken i Sttdermanna-Laghen kaldes Rynthiuf (f), eller en undls- 
ben Trcel, aldrig kunde faae et meere naturligt og passende Navn, end Un
dinge, fugitivus, hvorved alle hine Underssgelser om Ordets Oprindelse kan 
spares. Del lader ellers ikke ril, at Hr. Pans har havt synderlig Begreb 
om Sagen, eller villet forstaaeS, naar han saaledeS oversetter Ordene i Gu- 
letittgs-Loven: Nu ef hann tekur han (præl man ns) innan landz, oc 
utan lag a varra, på å få halfa ni örk er hann tekur. Ef han he vir han 
i höp t um heim, på å hann undingia lau fn, enn ellar eigi. o: "men 
tages han i Landet, men uden vort Lagdomme, da ffal han have en halv 
Mark, som lager Troellcn; men haver han ham i Hefte hiem, da skal han 
have Betaling for han bandt ham,, men ellers ikke (g)."

Der Orb Gylvin er eet af de meget sieldne, som det og bor vcere; det 
forekommer i Kong Hagen Adelsteins Gttletings-Lov, i den Balk om 
Tingbud udi det 8de Kapitel, som handler om Nid. Lovens Kontext viser 
udtrykkelige«, at del skal vcere eet af det Slags Ord, som i de gamle Love 
pleie at kaldes Ogvedins- eller Fuldrettes-Ord; og uden Tvivl bor Gylvin 
regnes til det grovere Slags af disse, siden det ikke kunde affoneS med Boder. 
Den Oprindelse Hr. Pans vil have det tillagt, hvorefter det skulde sige saa 
meget som Gyls- Gylters- eller Gylves-Ven, vil jeg lade staae ved sit 
Vcrrd, da det ikke lader, som OrdetS Betydning har vcrret Oversetteren be- 
kiendt (h). Dog synes mig rimeligt, at Gylvin kommer af ar gilia, adul
terare, fom findes paa adskillige Steder hos de Gamle (i), ister i de Sven
ske Love. Udi Dale-Laghen faaer en Hoerkarl eller moechus Navn af 
Giälmadir (k). I Uplandz-Laghen (1)/ ligesom og udi Wastmanna- 

Lag-

(e) Vid. Cap. X. §. 7.
(f) See Suderm. L. Thiufwa-B. Fl. XI.
(g) See Hag Adelst. Guletings L. FrigivelscS-L. Cap. 12. P. 85. T. I- ved H. paus.
(h) See Hag. AdelfL G. T. L. Thingbud. Cap. g. Not. (c).
(i) Vid. Kroka - Refs S. Cap. XII. oa XIII. ed. Hol. P. 62» 64- Confer. Dale-L« 

Gipt. B. §. 9.
(k) Dale-L. Gipt. B. §. 12.
(l) Arfda-B. Fl. V.
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Laghen (m) er Giolfkaper amor illicitus, og i Dale-Lag hen, Mailhel- 
gis-B. kalves Utugt Giolfämi (n), hvormed der Dan^e Ord Geil/ falax, 
synes beflcegtet. Det Norske Gylvin er derfor efter mine Tanker een af Det 
Slags Bebrejdelser, som i de gamle Love kaldes fyrnar-ord (o), omtrent af 
samme Meening, som det VÜ'gilian^e: Novimus et qvi te, tran verfa 
tuentibus hi reis, Et qvo, fed faciles Nympha? rifere, facello (p). 
Det synonymiske Udtryk udi Wastgötha-Laghell er og dermed fuldkommen 
ovcrecnftemmcnde: Madher fardh thik; Thu kodh han (q). Man skulle 
ellers snart troe, at dette Slags smudsige Beskyldninger have i de eeldre Ti
der passeret for Vittigheder, hvilket kan siutteö, deels af den temmelig fuld- 
stcrndige Fortegnelse, de gamle Love have meddeelt c S over desiige Ord, deelS 
af den morsomme Samtale imellem Erik og Gotvara hos Sapo, der fielt» 
delig nok falder i samme Smag (r).

Ö m e 1 sortiente ikke ak seettes paa Liste med de uforstaaelige Ord, hvis 
det ikke ved Talebrugens Foranderlighed var blevet faaledes vanskabt, at dets 
Bemerkclfe derover havde tabt sin Tydelighed. Ordet forekommer i Ehr. IV.

Lov, hvor det efter Kontexten betegner omtrent det samme, som 
fiölmede, d: saadanne Ord, hvorved andre tillcegges Bebrejdelser eller Be
skyldninger, der angaae og forncerme deres gode Navn og Rygte (s). Rime- 
ligviis har Ordet fra Begyndelsen heddet ormæle, i Meeningen det samme, 
som Rumtalenhcd, thi orordur betyder i det gamle Sprog en der er fri- 
talende; men Tiid og Brug have nu omskabt det til Ömel. Af saadanne 
udartede Ord har man ellers en utallig Meengde. Saaledes er oqvedins- 
ord blevet til Ussvems-Ord; at upyrma til ufoVUtC (t), hvilket og Ihre 

selv
(m) See Waftmanna-L. Årfda-B. FL XII.
(11) See Dale-L. Manhelg. B. §. z i.
(o) See Wäftgöth. L. Rätlofa-B. Cap. X.
(p) Vir g. Bucol. Eclog. III. v. Z. 9.
(q) See Wäftgöth. L. loc. cit.
(r) See Sax. Gramm. Rift. Dan. Libr. V. p.
(s) See Lhr. IV. tlorfte Lov, Mandhelge-B. Lap. XXI.
(t) See Ihres G lo ftar. Sviogoth. ad Voc. Mifsf.rma.
nve Saml. iv. B. E e
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selv erkienderz thrælbard i Jydffe Lov (u) til trcelbaaren i Chr. ;V. 
Danske Lov (v), hvorved den Forffiel imellem al berie ferire, og at 
bære ferre, er bleven saa ukiendelig, at man snarere ville kalde den træb 
baaren, der var avlet af cn Træl / end den, som var bleven flaget og mis
handlet som cn Træl/ hvilket dog skal være Orders Bemerkelse paa det 
anforte Sted i Loven. Imidlerliid har dog Ordet Ömel skaffet os det ver
bum at ymle eller omle om Noget, muffitare, rumor es fpur gere. Sam
me Ski ebne have Ordene Fiær foiling (x), Fyldingsmand (y)Styre
humle (z), med saa mange andre, været underkastede. Det Nordiske Lov
sprog har da og erfaret Sandheden af Horahes Ord:

Multa renafcentur, qvæ jam cecidere: cadentqve, -
Qvæ nunc funt in honore vocabula, fi volet ufus, 
Qvem penes arbitrium eft, et jus, et norma loqvendi.

(u) See Iydsse Lov, Libr. III. Cap. 32.
(v) See Lhr. V. Danske Lov, VIte Dog. VII. Cap. 9. Art.
(x) Vid. Lhr. IV. Norske Lov, Landsleye-B. Cap. XXXV.
(y) See Hag. Adelft. G. T. L. Ledings-B. Cap. 12. Ordet hedder ellers i den 

gamle Text nf bemeldte Lov filungur.
(z) See Ilag. Adelft. G. T. L. Ledings-B. Cap. 5. Det rette gamle Ord cr ftyris- 

hamla.

Trykfejl.
Side 171. Linie 29. Lovgiverers, læs Lovgiverens. 
----  178. ---  14. Registeret, læs Registret. 
---- 181. ---  22. Hiemfahrt, Lre Heimfahrt. 
—— 212. — 17. et Lagen, læs eetLagen.

Beffri-



ai?

H. T. Wegener.

Beskrivelse
af

et Micrometer, 

til
at bedomme Afstanden af et Corps Tropper saavel Infanterie, 

som Cavatlerie.

Allerede for lang Tid siden har man ved det Militaire, men ister ved Artille
riet, onffel cr Middel, hvorved man var i Stand til al bedomme Afstanden 
af et fiendligt Corps med mere Vished end efter det blotte Aiemaal-, fordi det 
grove Skyt kun da med Nytte kan bruges naar Afstanden er bekiendt.

Vel kunde man opnaae denne Hensigt ved ethvert i en dioptrifk Kikkert 
dertil indrettet Micrometer, men i ncervcerende Fald er der nodvendigr ar Iagt
tageren, uden at anstille Beregning, uden Tilberedelse, fom fordrer Tid, og 
ncestcn hvert Hieblik veed at bedomme den sig faa ofte forandrende Afstand af 
en fiendlig Fronte, naar han med forventet Nytte vil commandere den forholds- 
mceSsige Skilling af et Batterie.

Til at opnaae dette Aiemecd har jeg befundet folgende Indretning at vcere 
den fordeelagtigste i en achromatic Kikkert, hvis tredobbelte Objcctiv kan have 
cn BrcendpunktS Afstand af 12 til 15 Tommer, og er forfynet med 4 Ocular- 
glas.

EfterE e 2
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Efter hoöfoiede Figur har jeg i ObjectivglassetS Brcrndepunkt, hvor 06# 
jektelS Bitlede tydelig sees, anbragt et meget tyndt stivhamret Messingblik, 
hvoraf intet fees i Synkredsen uden begge Linealerne A B og Stykket c d. 
Det ovrige er udstaaret. Linealerne siaae lodrette paa den horizontale Linie 
c d og deres inderste og yderste Sider c e og d f, g h og i k cre neie para- 
lele; og tillige er hver af de inderste Sider forsynet med 4 meget sine Indsnit. 
Naar man stiller Instrumentet paa en Fronte Infanterie bemcerke man, hvor- 
inange Reder eller Mand opfylde Mellemrummet mellem begge de inderste Si
der af c e og d f; ligesaa mange 100 Alen eller Skridt er man borte fra Fron
ten. Naar f. Ex. een Node eller Mand opfylder delte Rum, saa er Afstanden 
2 vo Skridt; 2 Roder eller Mand give 200; 6 Roder, 600; 12 Roder, 
1200 Skridt 0. s. v.; og altsaa bliver der regnet 100 Skridt for hver Mand, 
naar Fronten er stutlct som sædvanligt.
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Ved en Fronte Cavallerie sinder man Afstanden paa samme Maade, naar 
man ved Iagttagelsen mcerker, hvor mange Noder eller Mand til Hest, naar de 
ere stuttede, kan reelles mellem de tvende yderste Sider af Linealerne g h og i kz 
da ligeledes enhver Rode eller Mand til Hest giver ioo Skridts Afstand.

Alen denne Bcdommclfe af Afstanden kan kun sinde Sted, naar Fronten 
gier rette Vinkler med Iagttagerens Seelinie, da Afstanden bliver au feet alt 
for stor, naarFronten gier giceveVinkler mod Seclinien, eller er stillet en ligne 
obliqve. I dette Fald kan man ved Micrometrct maale Afstanden paa fol
gende Maade ved Heiden af Fronten, enten den bcstaaer af Infanterie eller 
Cavatlerie. Man stille MicrcmelrctS Linie c d paa Foden af Fronten og 
bemerke hvor hoit det yderste af Hatten rcekker paa den indre Side af Linealen 
c e eller d f. Linealen A gieldec for Cavatlerie, Linealen B for Infanterie. 
Rcrkker Hatten til Enden af Linealerne e eller f, faa er Fronten 300 Skridt 
borte, men bererer Hatten det forste Indfnit eller Hak, og just dens underste 
horizontale Linie, faa er Afstanden fra Frontet! 600 Skridt. Hakken 2 giver 
en Afstand af 900; Hakken 3 af 1200; og Hakken 4 af iZoo Skridt. Jagt- 
tager man Rodernes Antal og Horde tillige, faa kan man forsikre sig, om 
Fronten staaer lige eller retvinklet for Iagttageren, naar begge Iagttagelser 
vise een og den samme Afstand. Faaer man derimod en storrc Afstand ud ved 
Rodernes Antal, end ved Horden af Fronten, faa staaer denne meer eller 
mindre st'iev, eftersom Forffiellen paa begge de fundne Afstande er storre eller 
mindre.

Instrumentet maa, naar man bruger det, i alle Tilfalde vare stillet saa- 
ledes, at Linealerne efter Hiefynet staae lodrette.

Aarftg'n til at jeg haver indrettet og forfardiget dette Micrometer, er, 
fordi man ved det Kongelige Arnllericcorps ens^ede at ville have et simpelt af 
enhver brugbart Middel, hvorved man uden Regning og ved let anstillede Iagr- 
tagelfer kunne bedomme Afstanden af en Fronte Tropper faa nsie, uden Tids
spilde, fom behoves til at stille Kanonerne efter de fadvanlige SkudSlangder. 
Indretningen as det ovenfor beskrevne Micrometer har syntes mig tienligst her
til, fordi Brugen deraf er meget simpel, og kan lettelig giores begribelig for 
enhver, fom endog mangler al Theorie. Jeg haver derfor paa Forlangende 
og med Bifald af hans Excellence Herr General von Huth egcnhcendig an- 

Ee 3 bragt 
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Lragt dette Micrometer i 6 vallonske faakaldte achromatize Kikkerter, tit 
Brug for det Kongelige Artilleriecorps, og Erfaring vifer, at en noget evct 
Iagttager, i det Hieblik han ftitler dette Instrument paa en Fronte Tropper, 
kan angir».' deres Afstand i Skridt faa nsie, fom behoves efter den fcrdvanlige 
Skudslamgde af 300 ril 1500 Skridt ril det grove Skyrs forholdsmassige 
Skiltning.

Ved dette Micrometers Forfcrrdigelfe har jeg antaget, at en Fronte Infanr 
tene, Hatten iberegnet, er 6 sicelandfke eller rhinlandffe Fod hoi, og at en Rode 
i ftuttede Geleeder, er 2 Fod bred. Horden af Cavalleriet med Hatten er 
regnet paa 8 og Breden af en Rode med ftuttet Fronte paa 3 Fod. Naar 
man altfaa gier den inderste Side d f af Linealen B fa a hoi i Micrometret, at 
den i en Afstand af 600 Fod eller Skridt noie dcrkker en afmaalt Horde af 6 
Fod ; faa er efter ovenstaaende Forudfeelninger c e zzz if d f. c d — d f og 
h e cdHHfkzzzijdf eller hezzzfkrrrjdf. Indfnittene eller 
Hakkene bestemme sig altfaa faaledes, at d 1 =zz | d f. d 2 =zz | d f. d 3 
= Jdf. d 4 = f d f. Ligeledes er c i — c e. c 2 | c e. 03 =
icecg c4=|cef

Opda-
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Opdagelse
af

Saturns s p h « r o i d i s k e Figur,
og

dens formodentlige Omdrejnings Tid om fin Axel.

Ved

Thomas Bugge.

rn
Saturns Omgang omkring Solen i 29^ Aar er dens Axel bestandig pa

rallel med sig selv, og ffeerer Ekliptika under en Vinkel af omtrent 31J Grad 
udi den 17de Grad af Fiffene og Jomfruen. Heraf folger, at Solen udi 15 
Aar oplyser den nordlige eller ovcrste og i lige saa lang Tiid den sydlige eller 
nederste Flade af Ringen. Naar Solen omtrent en Gang hver 15 Aar gaaer 
igiennem Planet af Ringen, eller naar Saturn- Heliocentriffe Lcrngde i Rin
gens nedstigende Knude er 17 Grader i Fiffcns, eller i Ringens opstigende 
Knude er 17 Grader i Jomfruen, faa bliver Ringen ikkun oplyst paa Kanten 
eller efter Tykkelsen. Formedelst Saturns meget store Afstand kan denne 
liden Oplysning ei fees, Ringen vil forsvinde og Saturn vil have samme Ud
seende som en af de andre Planeter. Dette sicldne Syn er indtruffet fra Oc- 
lober 1789 til Januar 1790. Med al Flid har jeg sogt at observere den Tids, 
punkt, da Ringen holdt op at vcrre sigtbar. Den 7. og 8- October 1789 om 

Aftenen 
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Aftenen fra Kl. io til 12 fa ae jeg med 422 Ganges Forstorring cnda med megen 
Vished Ringen som cn meget ftin lys Linie paa begge Sider af Sarnrns Le
geme. Den 9. om Aftenen ved famine Tid kunde jeg ci med tilstrækkelig Vis
hed see denne fine Linie. Den 10. om Aftenen var jeg ganfE’e sikker paa at 
denne Linie var ci at see, og at Ringen var aldeles usigtbar. Altsaa slutter 
jeg heraf, at Ringen er forsvunden tmi 9. October 1789 om Aftenen imellem 
Kl. 9 og 12; og nærmere kan man ikke komme Sandheden i Observationer af 
denne Beskaffenhed. Ringen skulde igien begynde at lade sig ses i Slutningen 
af Januar 1790; men merk Himmel hiudredede. mig fra at anstille denne Ob
servation. Ringen af Saturn vil bestandig blive synlig til Udgangen afIunii 
Maaned 1803.

Ved den Leilighed at Saturn var befriet for sin Ring faldt det meget 
merkeligt i Ørnene, at denne Planets Figur var stærk fphærodiff', opheiet under 
TEqvator og flad mod Polerne. Jeg har maalt Polar Diameteren og 2Eqva- 
torial Diameteren med et a chromati sk Objektiv, anbragt ved en 3^ Fods for- 
treflig achromatisk Kikkert, hvis Objcctivglas er sammenfat af 3 Glas^ hvis 
Aabning er 5 Tommer, og hvis Forflsrring er 350 til 450 Gange, eftersom 
man anbringer Okularglas af storre eller mindre brenviide. Mikrometerets 
Maalestok er faa tydeligen deckt, at man de rya a kan fee halve Sekunder med 
Vished, og ved rimelig Gietning bestemme fterde Decke af Sekunder. Til at 
bestemme Værdien i Sekunder af Mikrometerets Parker er brugt en faa stor 
Grundlinie, at man meget sielden har Lejlighed kil at bruge den (Terre. Af 
de trigonometriffe Operationer veed man den lige Linie imellem Centret af Kis- 
benhavns Observatorium og Roeskilde Domkirkes sydlige Spiir. Afstanden 
mellem begge Taarnene er ligeledes maalt; hvoraf man da fan beregne Vin, 
kelen, under hvilken begge Taarnene fees fra Kiebeahavns Obfervatorio; 
og denne findes 2' 5" og fvarer til 120 Parter af Mikrometrets Maalestok; 
altsaa er hver enkelt Part 0,96 af en Sekund, og faa nær er den engelske Kon- 
sten kommen, at giore hver Part til en Sekund, som synes at været Hensigtem 
Dette er desuden bekræftet ved at in aa te de samme Vinkler, fa a som andre Taar- 
ucs Brede, saavel med Objektiv-Mikrometeret som med andre vel passende og 
store Instrumenter, saasom en 4re FodS astronomisk S ir kel og cn 3 Fods bevæ
gelig Qvadrant; da Vinklerne maalte paa begge Maader meget vel have stem
met overeens. Jeg
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Jeg kommer tilbage til Observationerne paa Saturn. I en klar Nat 
blev Saturns saavel Polar som ')Egvakorial Diameter maalt hver io Gange; 
og deraf tager Middclrattene hvilke angave begge Diamererne i Sekunder og 
deres tiende Deele. Deraf er siuttet Forholde» imellem begge Diameterne, 
naar man antager Polar Diameteren, at voere deck i ioq Parter. Felgende 
Tal ere Refultakerne af i6 Ncetters Observationer:

Dram. ^Eqvat. Diam. Polar Diam. TEqvat. Diam.

100 138 JOO J53
100 159 100 J59
100 152 100 15c
100 142 100 i45
100 136 100 153
100 148 100 15t
100 147 JOO ♦ 150
100 * 159 100 * *45

Ved at tage et Middeltal af disse Forhold er polar Diameteren til 
crqvatorial Diameteren som ioo til 148 .eller omtrent i smaa Tal som 
2 til g; og Saturns Spha'roiditet T4^.

Ethvcr af disse ommeldte Tal, som tilkiendegive Forholdet imellem begge 
Saturns Diamercre, er er Middeltal af 160 Observationer anstillede paa Sa
turn, naar den har varet i Meridianen etter ncer ved samme; og efter al Ri- 
melighed kan man forlade sig paa den indtil nogle faa hundrede Deele af en 
Sekunde. I Begyndelsen af September var Saturns storste Diameter 14,5" 
og den mindste 10,6"; i Begyndelsen af December var den storste Diameter 
9,6*'  og den mindste 6, 4".

Denne Saturns saaledes bestemte Sphanoiditet er saa betydelig, at den- 
maae opvcekke Opmeckfomhed, og man kunde falde paa at tvivle om dens Rig? 
tighed. Man kunde sige, hvorfor have Astronomerne ei observeret det for, 
Dertil svares, at Saturn saa meget sielden, omtrent ikkun hver 15 Aar, kan 
sees uden Ring; og naar Ringen er sigtbar, som er det scedvanlige Tilfcrlde- 
da viser sig ikke Saturns sammcntrykkede Figur, og da kan man ei maale begge 
Diameterne. Desuden udfordres der til gode Kikkerter, fom vise Himmel 

Nye Saml. IV, B, F f Lege-
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Legemerne under en meget stor Forsterring med skarpe pg rene Kanter, og at 
cn saadan Kikkert er forsynet med et godt Mikrometer. Alt dette er Forbedrin
ger, som forst ere opfundne ide sidste 30 Aar, og enda ere saadanne Instru
menter ikkun i faa Astronomers Hoender.

Man kunnde videre sporge; ere der ingen Feil i disse Observationer? 
Have Kikkerten og Mikrometeret ikke viist noget falsk ved Saturn, og cv dens 
Figur ikke fordrciet og forandret? Dertil svares, hvad forhen er anført, at 
Mikrometerets Parker ere bestemte ved cn Grundlinie paa fire Mile; og at 
Vinkclmaaling af fmaa Objekter paa Jorden, foretagne med dette Mikrometer, 
paa det fortrcefligste stemmer med andre store vel inddeelte og vel justerede In
strumenter. Til ydcemere Bekræftelse paa Kikkertens og Mikremcterers God
hed, at det et i mindste Maade van^aber og fordreier Planeternes Skikkelse, 
har jeg maalt Mars's Spheeroidite og fundet den mellem ttt og T%, hvilket er 
det samme, som Herschel med sin store Telescope har fundet. Ligeledes har 
jeg udmaalt begge Jupiters Diametere med dette Mikrometer, og fundet den 
at vcerc som 135 til 145, og altsaa Sphceroiditcten — TTy Y. Pound har 
sundet Sphceroiditeten imellem og /3. Cassmi har snuder Forholdcn 
imellem Diameterne som 14 til 15, og Short med et stort Tclescop og et acro- 
matifik Heliometer som 13 til 14, hvilket alt meget vel stemme overeens med 
mine Observationer. Naar da alle andre med denne Kikkert og dette Mikro
meter paa Jord- og Himmel-Objekter anstillede Afmaalinger ere rigtige; hvor
for fkulde da ikke Udmaalingerne af Saturus Diameter vare lige saa paalide« 
lige? Jeg anseer det for overflødigt, at anføre stere Grunde for disse Obser
vationers Paalidelighed.

I hvor lang Tid Saturn dreier sig om sin Axel, veed man ei med Vis
hed. Huygous har giertet at dertil medgik 10 Timer. Med ommeldte 3I 
Fods tredobbrer achromakifke Kikkert med 400 til 5Q0 Ganges Forstørring har 
jeg ei med faamegen Tydelighed kundet fee Pletter paa Saturus Legeme, at jeg 
deraf med Vished har kundet sintre Omdreinings Tiden om Axelen. Men 
naar man vil lcegge den obferverle Sphcrroiditet til Grund, treer jeg dog at man 
ved rimelig Beregning kan komme Sagen ncermeve.

Lad tvende Planeters Polar halv Diameter eller Nadier verre R og r; 
deres Tetheder D 03 d; deres Sphoeroiditeker eller Forffiellen af deres Areler 

eller
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eller Diameters, naar man tager den mindste esler Polar-Diameteren for Een- 
heden, Aoga; Omdreinings Tiderne om deres Axeler T og t. Naar 
man da lægger de af Newton beviiste (Sætninger i hans Principiers 3. Bog, 
9. Propos., 3. Probleme til Grund, saa kan man af ommeldte Sted bevise,

R
at A : a =: Tjr : £_t-= : ^-3^ og altsaa 1' 1 :tt = ad:AD, 

DR dr
eller Qvadra terne af tvende Planeters Omdrejnings Tider om deres 
Areler ere i den omvendt sammensatte Forhold af deres Sphcrroiditeter 
og deresTetheder. As hvilket Theoreme igien udledes folgendeFormel for den 

- T T A D
ene Planets Omdrejnings Tid t — v —. Alt dette er grundet paa 

Newtons Theorie og den almindelige Gravitation. Lad 06 prove, hvorvidt 
det virkeligen stemmer med Erfaring og Observation i Planet« Systemet; man 
kan dertil bruge Jupiter og af dens Sphæroiditet beregne dens Omdreinings 
Tid efter ovenstaaende Formel. For Jorden er T — 24 Tim. — 14 40'; 
A — ; D ==10000. For Jupiter er 3 — yy-z-; d — 2380. Alt
saa Jupiters Omdreinings Tid

(2073600 . roooo . t3 ,$
306 . 2580

Altsaa har Beregningen af Jupiters Sphæroiditet viist, at den dreier sig om 
fin Axel udi 9 Timer Minut af Stierne-Tid eller 9 Timer 54 Minuter udi 
Soel - Tid. Men efter Cassini's og Maraldi's Observationer paa Jupiters 
Pletter er Omdreinings Tiden 9 Timer 56 Minuter; og er der en meget god 
og nær Overeenstemmelse imellem de af ovenstaaende theoretiske Formel bereg
nede og den virkelige eller observerte Omdrejnings Tid.

Naar man efter Formelen vil beregne Saturns Omdreining om sin Axel 
og gaae ud fra Jorden; saa er Jorden T — 1440; D — 10000; Arzy^. 
For Saturn d = 1045; a zzz Altsaa

t
Hr. de la Lande antaget Jordens Sphæroiditet — y™. Hr. de la Place 
har fundet yf^. Dersom man regner mod denne Sphæroiditet, saa findes 
Sarurns Omdreinings Tid 5 Timer 59,% Minut, eller med et rundt Tal 6 
Timer.

Ff - Man
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Man kan ligeledes Beregne Saturns Omvcltning om sin Arel ved at 
sammenligne den mod Jupiter. For Jupiter ev T =z 9r 53' zzz 598 Minu
ter i Stierne Tid ; D = 2530; A = For Saturn d — 10 45;

6Z 9, i‘* Ved at tage Middeltal imellem de trende fundne Besiemmelser 
6r 7,5'; 6%'; 6X 9,1'; finder man, at Saturns Omdrejnings Tid om 
sin Arel er 6 Timer 5i Minut. D tierne-Tid/ eller 6 Timer 4i^ Min. 
Soel-Tid. Da der endnu kunde vcere nogle smae Uvisheder faavel udi 
Planeternes Sphceroiditeter som udi deres antagne Teiheder, faa er denne 
Saturns Omdreiuings Tid ei saa aldeles paalidelig, fom om den var udledet 
af Observationer paa Pletter i Saturn; ikke defiomindre er den dog meget 
ncermere ved Sandhed end de af Huygens antagne 10 Timer; og den faacr 
en hoi Grad af Rimelighed, naar man betcenker, at den er bekræftet ved at 
fere Regningen paa tvende fcer^ilte Maader, ved at gaae ud faavel fra Jorden 
fom fra Jupiter, og begge paa disse forffiellige Maader og af gandffe forffiel- 
lige givne Ting fundene Omdrejnings Tider, dog stemmL overeens paa nogle 
faae Minnrer,

Aninocrk-
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Anmærkninger og Oplysninger 
tu

M. Porcius Cato de re ruftica>
Af

Consercntsr. Christen Friis Rottbsl.

£,'nft at erfare, hvorvidt de gamle Fcedre have banet os Veken i Ager- og Ha- 
vedyrkningen, bevcrgede mig forst til at lcese med Agksomhed de latinske under 
Navn af Scriptores R. R. bekiendte Skrivter. Den celdste Cato's gamle 
og haarde Sprog og korte Skrivemaade nedte mig mange Gange til ar standse, 
at lcese om igien, ot holde det ene Sted mod det andet, ot sammenligne de for
skellige Udgaver og nt vcie og prove efter min ringe Evne Fortolkernes Anmcerk, 
ninger, hvorunder jeg hist og her bragtes paa andre Tanker, som jeg ril mit 
eget Brug bragte paa Papiir Ved Sprogkyndige og det Slags Undersogelse 
elskende lcrrde Venners Opmuntring blev jeg bevceget al udgive dem, og be
stemte, efterdi de hore for en stor Deel under Natur-Videnskabens Fag, der
til Vores Selskabs Skrivter, ikke troende at de hist og her om Texten og 
Sproget forekommende Stroe-Tanker skulde deri giere Hinder; da bande vores 
Kundskab om Tingen beroer paa en rigtig Text og dens rette Forstand, og 
Landbeevceftnct elskende Lcesere kunne overlade de dem mishagende Sprog-An- 
mcerkninger til Sprogelskere, hvilke heri maaskee ville finde mere Smag end i 
Hovedsagen selv.

Ff 3 Afhand«
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Afhandlingen har kostet meere Umage, end jeg forcstilte mig; da jeg hav 
uddraget de forskiellige Lcesemaader, som jeg tilbageholder kil en anden Leilighed, 
ikke af G es ners Var. Lectiones oöeaie; men af felgende Udgaver: den 
Regifk. 1499. Bonon. 1504. Aid. 1514 og 1533. Bafil. 1521. Tigur. 
1528. Afcenfii 1529. Parif. 1533. Hervagii 1535. Gymn. 1536. Vict. 
nf Rob. Stepb. 1543. Gryph. 1549. begge Popma? 1598. 1620. Come- 
lini 1595. begge Ges neri og den Zweibrüchske. Ved disses Sammenligning 
har jeg fundet, at mange Var. Leet, de Gesnerie kunne tillceggcs; og adskillige 
af hans derefter rettes, og desuden samlet folgende Bidrag kil den littcraire 
Kundskab om disse Skribenters.

Ved Regii af mig paa den Vcberjke Auction i Kiel kiobte Udgave sindes 
et Index eller Repertorium i alphabets Orden skrevet paa 20L Blad in 
Folio, 3 Pillere paa hver Side med net og teet Skrivt og smaae dog låselige 
Bogstaver, fuldstændigere end de som forhen ere trykte, hvilket efter en les Be
regning henviser omtrent til 6200 Steder i samtlige Script. R. R. uden For
klaring; det svarer ikke kil Udgavens Sider men til Afdeelinger, som dcrudi 
for Registerets Skyld i Bredden ere tegnede, og synes at vcere giordte til et 
MSS., i det mindste passe de hverken til den Reg. Udgave af Script. R. R. 
1499 eller til Columella i den Bonon. af 1482 *). Der begynder saaledes: 
Repertorium in opera agraria? rei Catonis Varronis Columella? Palladii, 
og stutter: Confumatum Anno Domini 1505. 16 menfis Octobris 
per Magiftrum Georgium Dotterman Meiningenfem pro laude Dei 
omnipotentis ; derefter folger: Index annotationum Phil. Beroaldi in 
Cat. Varron. et Columell.; og bag efter samme: finitum Anno Chrifti 
j 505 in Vigilia Luca? Euangelifta?; foran i Bogen er skrevet: liber ille 
legatus eft collegio Principis per eximium Dominum facrarum litte
rarum Doctorum Georgium Dotterman Meiningenfem collegii Prin
cipis collegam obiit autem die S. Margaretha?. 13 Iulii 1587.

Iblandt de forhen opregnede Udgaver er den Zürchiske af 1528 lidet 
bekiendt. Den anmeldes af Gesn, Ed. 1 pag. XLIV. ad Aid. exemplar,

Denne fik Kongens Bibliothek af den Thottisse Samling, men den er meget nfurö» 
stcrndig; jeg har derfor funv kundet sammenligne i LolumeUa, som synes at v«re 
uden Mangel.
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qvod in fine dicitur, exprefla, nefcio zibi, hvilke to Ord, hvormed allene 
er rilkiendcgiver, at Trykningsstedet var forgierret, have misledet Zweibrücherne 
i deres Udgave 1787 Vol. 1. p. CXXXV. urigtig at anføre £ 1.; da dog bag 
iBogcn,fom jeg eier,er vedrrykr: excufa funt operaTiguri apudlacobum 
Mazochium Ao. falutis MDXXVI1I, og derunder: .TsÄof xoü (dew 
Ovenfor Chalcographus, lectori - - cxcusfimus hæc ad aldinum exem
plar et vigilantisfima cura cum aliis qvoqve exemplis contulimus------
proinde errata qvæ recognito libello deprehenduntur fic corrige etc. 
Han har dog allene rettet i Cato een Trykfejl augerem for augurum; cnd- 
ffionl jeg har sundet mange flere og tillige, at den ikke allene har et Udtog af 
Codri Schol. ad libr. Palladii som Gesn. melder; men endog et andet af 
Pomp. Læto over Columell. L.X. de cultu hortorum, -med en kort Fortale 
p, 137. Denne P. Læti og Codri Forklaring findes allerede i den Negifike 
Udgave af 1499*),  og ikke, som det heder i Ed. Bipont. p. CXXXV. i lunt. 
Ima 1515. men forst i nda 1521 efter Catal Biinav. Vol. 1. pag. 255, som 
formodentlig haver giver Anledning til denne Vildfarelse.

Gesner har Ed. 1. pag. XLIV saa stcerk tvivler om den Aldinske Ud
gave af 1513, at han fast negker denS Tilvcerelft, hvilket ovenmeldte Zweibr. 
Udgave Tom. 1. pag. CXXXIV. saalcdes har modsagt: raram vero hane 
editionem de qva dubitat Gesnerus deferipfit Freytag app. litter, pag. 
1336. Til Gesners Forsvar behoves vel ikke at erindres meere, end at Pave 
Leon. X. Privilegium i Udgaven af 1514 cr daterer den 28. Nov. 1513. Til 
at udfcerdige der i det pavelige Canccllie, trykke det ferste Ark, og fordele samt
lige paa Exemplarerne, behøvedes vel udi Bogtrykkerier een Maaned, og alt- 
fa a kan denne Udgave ikke vcere udkommen førend 1514, og dersom Aldus end 
paa nogle Exemplarer har sat 1513, maae de vare af samme Udgave med dem, 
hvorpaa staaer 1514. Dog kan tillcrggcs, at Freytag paa der angivne Sted 
langt fra at have modsagt Gesner, tvertimod har beviist, at der stak en Feil i 
Catalog. Hulf, og at Udgaven af 1513 ikke er ril. Men Gesner (eller 
jeg vil snarere rroe de, som han har overdraget at samle sine Leet. Var. og sam
menligne Udgaverne) har i Henseende ril AldiUdgavsr af 1514 og 1533 stiler;

naar

*) Mcmskee i celdere af mig ikke ftete Udgaver.
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naar han skriver om sidste: nulla qvam obfervaverim differentia a pri*  
ore, da dog Titlerne allene viise en mcrrkclig Forfficl. I Aid, I. er Leonis 
X.^priviL, Iucundi Veron. Præfatio ad Leon. X., P. M. Gcorgii Alexan
drini Brev til Petrum Prial. M. filium, og ct andet til Bernard. Iuftinian., 
fem savnes t Aid, II. Videre har Aid. I. Merulæ enarrationes og an
notationes efter Beger og Kapitler; i Aid. II. ere samme Oplysninger; men 
i alphabetic Orden og efter lunt. 1515 Forbedringer, tre« bedre ordnede. 
Udi Aid. I. gaaer index Capitum i en Rcrkke til Enden af Columella; da 
siden ved hver Bogs Begyndelse i Palladio fremsattes en Fortegnelse over 
sammes Titulos. I Aid. II. folge indices Tit ul. Palladii umiddelbar efter 
index Capit. Columellæ. Aid. II. har er blot index eller repertorium 
(uden Forklaring) for st over latinske siden over grosske Ord og Steder i disse 
Scriptores, det forste af dette Slags, som ec trykt, hvilket savncS i Aid. I. 
Da disse Forfkiclligheder mode allene i Udgivernes Tilgifter, uden at ramme 
Texten felv, hvilken Trykfejl fraregnet, er een og samme i begge de aldinffe 
Udgaver, kunde det have verrct ligegyldigt, at Gesner til sin Udgave af 
1735 har bedeut sig af Aid. II. 1533 (fem sees tydelig at ti cere skeel da han 
1) Cap. i o, 2. har iblandt variant. Aid. afferri, som er en Trykseil i Aid. IL 
da i I. findes efferri; ligeledes i VII, 5. A. og G. pyrea, hvorudi A. I. er 
pyra, 2) tilskriver luntina: Lcesemaader, fom Aid. I. tilkommer VIII, 2. x. 
fer tilisfim um og CLI, 2. c maturum, og saaledes paa utallige Steder. 
3) anfører lectiones variantes stedse i fa ad a« Orden, at 1.1, anfører Trop
pen, og Aid. kommer bagefter den baselffe og andre Udgaver førend 1533, 
hvilke dog ner sten alle, saavelsom LI. selv af 1515, nedstamme fra Aid. I. 
1514) dersom han ikke ved at sorgielte Aid. I. Alder havde forringet baade 
dens Fortienester og fine egne Variant, leet. Tilforladelighed, som ved denne 
anachronismo henvise kritiske Lossere til en falsk Kilde; ja Geölter synes 
endog selv derved at vcrre bleven miöleedt, da han ellers i Fortalen pag. XX 
ikke ffulde havt Aarsag enken at rose meget Angelus for hans nye Text-For
bedringer, eller at frygte for, al han dertil manglede Grund; eftersom de 
paa nogle faa non*  ere tagne af A. I. 1514, hvis Udgiver efter eget og Budcn 
af Geölter anførte Vidnesbyrd dertil havde brugt gamle Bøger, det erHaaud- 
ffrivtrr, siden han har veget fta de fer ham udkomne I. R. B. Udgaver. Denne 

for-
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sortkcrffelige Udgave *)  har saaledes havt det Uhceld, ot vcere blevet ukicndt af 
MeurftO, som tilskrev dens anden Datter, udkommen i Basel 7 Aar efter, 
dens Fuldkommenheder, og vcere blevet miskiendt af den store Gesner, som 
ikke allene tillagde dens fsrstefodde LI. 1515. de fleste (ot jeg ikke ffal sige 
alle) dens Forbedringer og Erindringer men endog misbilligede det hos Aid. I. 
at To. xotÅMcr t-flt, vare forandrede NB. ester HaandjLrivter, som han bifalder 
at vcere skeet ved 1.1, (det er Aldiui) Forbedringer af Victorio.

Omendffient Victorii store Fortjenester saavel af andre latinffe Skriben- 
tcrc som vores landlige, give ham Ret til alle Efterkommernes Hsiagtelse; 
laa troer jeg dog, at hans Udgave havde opnaaet stsrre Fuldkommenhed; der
som 1) hans Indsigt i Sproget havde varet ledsaget af en stsrre Grad afKund- 
skab i Landvascnet, end hans Text'Forbedringer og Anmerkninger paa ad
skillige Steder give nt formode. 2) Dersom han havde havt lidt mindre Troe 
eil hans Haandffrivter, og ikke for deres Skyld foredraget en (lettere for en 
meget bedre La fe, Art, som mine Anmarkninger ville vise adskillige Exempler 
paa; hvori han endog undertiden er gaaet saavidt, at han i Skeden for sam- 
menhcrngende Perioder og forstaaelige Ord har givet os af begge dem, fom han 
selv tilstaaer ikke at kunne forklare; da det dog vel havde vceret rettest paa disse 
Steder nt beholde Texten uforandret med Anforsel af de udi hans Haandskrivter 
fundne Afvigelser. Men som jeg har anmcerket disse Ufuldkommenheder, saa 
har jeg paa den anden Side saa lidet overseet denne store Mands Fortjenester, 
at Afhandlingen vil viise Skeder forsvarede, som af andre ere angrebne, endog 
saadanne, hvor han af sine troeste Tilhængere ncesten er forladt, som: C. XXX. 
lavito paulatim; andre oplyste, som have vceret Efterkommerne merke: con- 
licito in malum CLVII, 15. ja endog det Sted beffiermet i det LXXVII: 
fimpli cibus completo, hvilket har vcrret en Ansiods» Skeen for alle Fortol
dere, og som Victorius selv har tilstaaet, ot han ikke har vidst ak forklare. 
Da Tydelighed, Rimelighed og Overeenstemmelse i Catonis Text have vceret min 
Hovedsag, har jeg uden Persons Anseelse og Forgunst sogt samme, hvor de bedst 
ester min Skionsomhcd fandtes, og ikke taget i Bekamkning at foretrcekke Aldus 

for
*) Uagtet I. Ä. Ernefti Fab. bibl. Iat. Torn. I. 33. dommer saalcdes: feqvitur novi nec 

optimi Generis editio Aid. 1514, 4. 1533.
.. Saml. IV. B. G g
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for Victorius, ja endog de crldste Udgaver I. R. B., for begge disse; naar 
dette Hiemed derved blev opnaaer.

Mod den fortrceffclige Gesner har jeg, naar jeg enten afvigcde fra hanS 
Meeningev, eller berørte hans mindre lykkelige Skeder, strcrbt at vise den 
Beskedenhed, somen Skribent af den Størrelse sortiente, der har viist saa 
ftor Billighed og Skaanscl mod andre, som han har vceret nødt til at bedømme, 
og den TErbødighcd, som jeg skylder Mandens Fortienefter af disse Landhuus- 
holningens Fcedre, ja af mig selv, som ved det af ham antcendte LyS igicnnem 
dcrcS mørke Steder er bleven veiledet.

Plinii Textes Overeenftemmelfe med Cato's, bør vel give en stor For
modning for sidstes Rigtighed, og giøre os meget varsomme i at misteenke den; 
men da vor Cato har havt (ja har endnu) faamange Brystfaldigheder, og Pli- 
nitts ikke fcerve; og disse Skribentere af de gamle Afskrivere og Udgivere eve 
bmgtc til at rette hinanden; saa cr dere-S Liighed og Overeenstemmelse paa 
tvivlsomme Steder ikke altid et uimodsigeligt Beviis for Textens TEgthed, 
hvilket af Gesner forhen anmerket, kan saameget mere ti ene mig kil Forsvar, 
yet»Umbram C. XXXIII, 3. Glutus C. XLVI, 1., etc. som Schwartz *)  her
udi har vovet langt mere end jeg; og af mig C.CLVI. 1. ved aliqva V. folia er 
viist: at efter al Sandsynlighed de adskillige Udgivere have hver ifar stråledes 
indrettet Texten i Varro, at den passede til den af dem antagne Laisemaade i 
Cato.

Da G. Fefti Udtog af?. Diacono ikke har ben Vcrgt som Plinii Tert, 
ei Heller, dersom det end havde dcn i Henseende til Sagen o: til de gamle Ro
meres Skikke, Ofringer re., som enten i hans Levetid eller fort tilforn have 
vcerct gcrngse, kan det efter min Tanke beholde ben , naar han forklarer sieldne 
og mange Aarhundrede førend hans Tid af Brug komne Ord **),  behøver jeg 
ikke at undskylde mine Tvivl mod præfamino CXLI, 2. og endnu mindre mit 
Forsøg, at bringe Strues og ferctum CXXXIV, 2. i Overeenestemmclse med 
cultro facito liru em CXLI, 3. og begge Steder med HanS Forklaringer over 
Strues, Ferctum, Ianual, som ingen Fortolker, saavidt jcg vced, for mig 

har 
*) Gesn. Ed. 1. 1735. Epift. II. p. 1028-32-
**) Hans Forklaring over benna C. XIII. har 11 ben Tvivl skaffet bette Orb for storffe 

Decken bet Mebholb, som bet efter min Tanke saa uforskyldt har faaet. Gronovius 
har forladt hans Forklaring over fectarius, see Anmarkningerne til C. XXIII og CL.
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har. provet. Bebrejdelser eller Utak venter jeg mig i det mindste ikke for min 
Umage; da det ellers havde vceret lettere her alleene ar anføre Fefti af den ccne 
ester den anden igientagne Forklaring end uden Forgiengere at bringe samme i 
nogenlunde god Forstaaelse med cultro Catonis*

Alle Gisninger kunne ikke bringes til een og famine Sandsynlighed. 
Ved nogle, for Exempel C. LXXXIX. aqva fita fiet coram. CL. arietes 
in oves denas fingulos pafeat. CLVI. aliqva B. o: brafficæ folia.; 
ffulde der meget til at fa ae mig til at troe, at jeg ikke havde truffet Ca
to's Meening; andre fa a fo ni LXX. Forklaringen over Lægemidlet for Qvcv- 
get. CXXVII fextarium o riga nit i , have i mine Aine ikke den Vand 
og Styrke. Eengang tankte jeg nt lade trykke de første med curfiv og 
de sidste med sadvanlig Skrivt; tuen fom det var en Dom i min egen Sag 
og en Forgribelse mod LccserenS, som af mine egne Grunde vil finde Aarsag 
nok kil at falde sin, undlod jeg det faa meget niere, fom jeg maaffee snarest 
heri kunde feile. Naar man i øvrigt sammenholder mine med Scaligers ved 
adskillige Steder i Varro, s. Ex. kil lib. IL 4. 5; med Schwartzii; med 
de, som Morgagnius har forcsiaaet ved Vegetius og ColiimélL; at jeg ikke 
ffal tale om Urfini og Pontederæ; og af Sammenligningen, fom af Morg. 
er giort imellrm Columella og Vegetius erfarer, hvorledes Ord og Meenin- 
ger ndi disse Skribentere ere bleven vanffabte og fordærvede, haaber jeg, at 
man ci aldeles vil fordomme mine Gisninger. Vel har jeg allene ved Sam
menligning af Forffiellige Udgavers Lsefemaade: Af Catonis Orb paa et Sted 
ni ed det andet; Og af de øvrige Script. R. R. med ham, uden Hielp af gamle 
hidtil ubekiendtc Haandffrivter vovet disse Gisninger; men jeg har havl For- 
giengere i lignende Arbeider, fom have troet, at ved Brug af sund Menneffe- 
Forstand og lidet Sagkyndighed kunde hine Hielpemidler erstatte disses Mangel; 
Og mig kan vel tillades at henegne det paa Cato, som Morgagnius har sagt. 
Gesn. Ed. I. Ep. III. p. 1232 om Vegetio, non me fugit qvantum ve
tuliorum codicum autofitati atqve confenfui----------tribuendum fit;
hic tamen fiepe menda funt ita evidentia, emendationes antem occu- 
runt ita faciles et necefiariæ ut nifi Vegetii ipfius produ
catur, nemo fit, qvi perfvadere posfit, codices non e fle corruptos. 
H or fore ffulde jeg og vente mindre Skaansel cnbDavifius, som ester egen Til-

G g 2 staaelse:
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staaelse: aut MSS. aut ingenii fubfidio Ciceronis fætum pluribus libera-- 
verim vitiis, qvam omnes omnino qvi præiverunt fcriptores, har 
Letient sig af samme Hielpemidler; eller den store Bentley til Horatius, font 
i Fortalen udlader (iß saaledeS: Plura - - - ex conjectum exhibemus, 
qvam ex codicum fubfidio, et nifi me omnia fallunt, plerumqve cer
tiora , cum in variis lectionibus ipfa fepe autoritas illudit et pravæ 
emendantium prurigini abblanditur; in conjecturis vero contra om
nium librorum fidem proponendis, timor pudorqve aurem vellunt, 
et fola ratio ac fententiarum lux necesfitasqve ipfa dominantur. 
Helst da formedelst Textens Mide, Uvished øg Vanskelighed ; og fanvel Af- 
skrivernes som Fortolkernes knappe Indsigt i Landhuusholdningen, her maae for
modes siere urettede Feil, og felgelig tilstaaes større Frihed'end hos tydeligere, 
lysere og bekiendtcre Emner afhandlende Skribentere; hvilken jeg dog formoder 
med Sparsomhed og Undseelse at have brugt i det Haab, at densaalcdcö skaante 
Læsere igien kunde bevæges til at skanne en Forfatter, som i det kritiske Fag 
gi øf sin første Prøve; lykkelig! dersom jeg, som deri har vovet lidet, kan stippe 
med Iani Dom over to langt dristigere Forfattere; audacia eft fed illa me
lior profecto aliorum nimis anxia modeftia. Frem for alle andre maatte 
jeg skielve for Grammatici, i hvis Fag jeg med saa siet Udrustning og liden 
Erfaring har vovet mig, dersom det ikke trøstede mig, at vores Tids Lærde af 
Scioppii, Scaligeri og Burmanni Indsigter og Anseelse asffye Deres onde 
Luner og dictatoriffe Forhold.

De lcerdc Venner, som have givet sig Umage at læse min Afhandling og 
derover meddeelt mig deres Anmærkninger, ville tilsidst modtage min ærbødigste 
Taksigelse, besynderlig Hr. Stiftamtmand Thodal, som til nogle Steder er 
anfert, og haver ved fiecre ja endog de, hvor vi ikke aldeles have været cenige, 
givet mig fortræffelige Vink. Derefter min og min sal. Broders gamle og tro
faste Ven Hr. Iusticeraad Worm, og hans værdige Systerføn Hr. Retter 
Ole Worm, hvis grundige Anmærkninger ved Medicamentum pro bobus, 
Vinum Fæniculatum, liceto, Strues, Præfamino, prohibeftis etc. jeg 
haver nyttet, saa at i Fald nogle af disse Steder finde Læserens Bifald, er jeg 
skyldig at decle den med disse brave Mænd, uden at forlange, at den mindste 
Dadel over de Feil, son; jeg mod min Villie kan have begaaet, dem skulle til
skrives. — Nu til Anmærkningerne selv. naD
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Cap. IV. Vcd bette Capitols Begyndelse bor enten tiltoenkeS parato, facito, 
eße oportet, Cap. Ill, 5., c Hev efter Pontederæ Anmoerkning CapitletS 
Overffrivt: uti bene ædificata habeas, tages til Hielp, eller og niet) Aldi- 
nerne lcrses: bubilia bona beneqve ædificata, bonas præfepes, fali- 
feas habeant clatratas. I denne Autors afbrudte og meget korte Skrive
rgade findes paa flige Constructioner mange Exempler.

I Stedet for Clatros intereffepede, findes i de crldre Udgaver forend 
Victorium: Clatros inter fe oportet pede di fbare. Hvorledes end Cato 
har udtrykket sin Meening, saa viser det folgende tydelig nok Aarfagen til 
denne Hækkernes Bygning: Si ita feceris, boves Pabulum non ejicient. 
Men kunde dette og forekommes, dersom der var en halv Alen eller en Fods 
Asfland imellem Spolerne i Hcrkken? Denne Vanskelighed maae have for
voldet, at Hr. Vonnetrie har forstaaet her Afstanden mellem Vwggen og 
Hcrkken, da han har oversat Stedet saalodes: des rateliers d? un pied de 
diftance entre mur et barreaux. Da Texten ikke synes at tillade denne 
Frihed, har jeg forestillet mig, at i de fsrste Haandffrivter kan have staaet 
alleens et P., som ffulde betyde Palmo *)  en Haandbreds Afstand, hvilket her 
gandffe vilde fyldestgisre den angivne Hensigt, og udgisre omtrent det Mellem
rum , som Spolerne i vore Hoe-Hakker endnu have, hvilket P. af Afskriverne 
er udfort pede, fordi samme Maal ellers pfeicr saaledes at betegnes**).  Frons 
occipitio prior***),  ar af ovenmceldte Hr. Boimett'ie givet saaledcs : P o eil, 
du maitre etant toujours plus profitable qve fon eloignement, med 
bon Anmærkning: il est facheux. qve notre langue ne nous permet 
pas de traduire ce paflage litferalement, le front marche avant Pocci
put. Vi kunne i vores Sprog ved at omvende et Ordsprog af lige Bemær
kelse, oversætte Stedet saaledes: Vend din Gaard hellere Taacn end Hælen.

*) Et Maal, fem af Cat. C, XLIII. v. I. er brugt.
**) Jeg har fundet dem, som ikke troe denne Forandring nsdvendig; en Prove vilde ' 

bedst afgiore Sagen.
***) Pallad. lib. I. tit. VI, I. udtrykker det saaledes: Prælentia domini provectus eft agri,

Cap. V. Hr. Poutedera har gjort denne efter min Tanke rigtige Anmcrrk- 
uing, at ved det 5. Vers's Slutning hos Gesrter holder Cato ep med Reg
lerne for hans Avlsmaud, og at det ovrige indeholder Forholds-Regler til 

G g Z hans 
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hans Son, hvilket oplyser Stilens Forffiellighed fra dette Sted af V. 6. bo
ves maxuma diligentia etc. Iblandt disse er denne sarrdeles meerkelig; Ter
rana cariofam caveto, neares, neve ploftrum, neve pecus impellas, 
fi ita non caveris, qvo impuleris, triennii fructum amittes. Da 
Cato ikke selv har forklaret, hvad han forstod ved terra cariofa, maae det 
seges hos andre; Plinius udlader sig i sin i7. Bogs §. Cap. saaledes: Qvid 
putamus hac appellatione (terra cariofa) ab eo tantopere reformidari, 
ut pæne veftigiis qvoqve interdicat? Redeamus ad ligni cariem , et 
inveniemus illa, qvæin tantum abominatur, vitia: aridæ, fiftu lo fæ, 
fcabræ, canefcentis, exelæ ct pumicolæ. Plus dixit una fignificati- 
one, qvam posfit utla copia fermonis enarrari, eft enim interpreta
tione vitiorum q væd am non ætate, qvæ nulla in ea intelligi poteft, 
fed natura fua anus: et ideo infoecunda ad omnia atqve imbecilla*  
Plittius har allene fortolket Cato efter sin Formodning, nt terra cariofa 
niaatte ligne raaddent, trydstket og ormstukket Tra', uden at forvisse oö, at 
Jord af saadanne Egenftaber var virkelig til, og hvorfor der aldrig mnatte 
tankes paa at forbedre den. Columella har i sin 2. Bogs g. Cap. 5. 
Vers skrevet om denne Jord saaledes, at man kan see, at han har dette Cato- 
Ms Sted i Sigte: Sed qvandoqve arabitur, obfervabimus, ne lu to fus 
ager tractetur, neqvc exiguis nimbis femimadidus, qvam terram 
ruftici variam cariofamqve appellant; ea eft, cum poft ficcitates levis 
pluvia fuperiorem partem glebarum madefacit inferiorem non atti
git. Nam qvæ limo fa verfan tur arva, toto anno delinunt pode 
tractari, nec lunt habilia fem en ti, aut lationi, at rurfus qvæ varia 
fubacta funt, continuo triennio fterilitate afficiuntur. Saa vist, font 
det er, at vi af delte Sted leere*),  at der var en Jord af langt anden Be
skaffenhed end den Plinius har tillagt den, som de Romerske Jordbrugere 
have i Col. Tid belagt med det Navn cariofa eller varia, saa lidet begribe
lige er c saavel de alvorlige Forbud mod dens Dyrkelse, som den af ham giorle 
Forssicl imellem terra cariofa og limo fa, hvilken sitste, skisnt igiennem-- 
trukkcr af Vand og gandske dyndet, ved et Aars fornuftige behandling siges at 

kunne

*) Pallad. har med andre Ord sagt det samme lib, II. 3. 2. obfervandnm eft ne lutofus 
ager aretur &c.
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kunne blive bekvem tit Seed, da terra cari o fa etter varia derimod, font 
var tor neden under og oven kil allene noget fugtig, eller fom det heder: exi
guis nimbis femimadida, if fe i de ferste 3 Aar kunde giores frugtbringende. 
Jeg har talt om denne Sag med tvende af vore kyndige Landmcend; begge 
vare derud! ecnige: at de ikke kiendte nogen Slags Jord, fom fvarede til Pli- 
nit Beskrivelse; men i Henseende til Cdluw.ellcr sagde den cene, fom var cit 
studeret Mand, ar der var en Jord, hvis everste Lag var grovt Sand, font 
lod Vandet som en Pimpestccn gaae igicnnem sig til det ander Lag, som beholdt 
Vander i sig as den Aarsag, at en Sreengrund, fem ikke tog rmod dets Veed- 
ffe, var det underlagt, hvilken synes mig ar kunne behove den as Catone fores 
skrevne Tid til Forbedring; den anden ustuderet, men meget vittig og vandt 
til Agerdyrkning fra Ungdommen as, sagde: at der gives Agre, hvis overste 
Lag er fedt og smorrigt, visende sig stedse i ftttede Klumper og Trillinger, hvis
ken grader, fom Bonderne kalde det, alrid; men Laget derunder er sandige 
og magert, hvilket Slags Jord giver ingen Seed, er seerdes vanskeligt ar for
bedre, og ligger i Pletter hist og her street imellem anden frugtbringende Jord: 
en Beffaffenhed, fom mcest fynes mig at narrme sig Columcllw Beffrivelse. 
Hr. Stiftamtmand Thodal har om denne Jords Beffaffenhed meddeelt mig 
folgende: ”T. C. er formodentlig det Slags, fom haver grov Sand eller Sin- 
^gel, lidet lcerblandet vverst; derunder lgien mere Leer end Singel, i Dybet 
"fast Grund af den Beliggenhed, at Vandet bliver staaende, hvoraf Leerer 
"bliver fuml; om Foraarer, naar Teelen **)  tefer, aser den gierne op, hviket 
" foraarsager, nt der overste Jordlag aldrig bliver ret sammenhcengende, nteit 
"oftest luuvet, feer morken og kraftlos ud. De Svenffe kalde faadant staa- 
"ende Vand Kald-Kelda. Der overste Jordlag barer kuns tyndt Gras. 
"Naar Vandel blev udgravet paa det Sted, hvor Astobet bedst ftp Luft, kunde 
" faadant et Sted ved Giedsel blive Eng, men ikke uden efter lang Tid Ager." 
Maatte mig engang tillades at giere Forstag til en Priis«Materie i Agerbru
get , ffulde det blive over dette Sted, da Forfatterne ffulde paakceggcs, ar 
fammenholde Cato med Columella og Plinius; ak viise, hvad Slags Jord
bund vi havde, som kom mecst overcens med den cene eller anden af dem, fom 
de tale om; al anmcrrke, om deres S retning angaaende stige Jorders mislige, 

ja
**) Kladen eller Jis - Kagen«
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*) Under Trykningen af denne Afhandling er mig laant af Hr. Prof. Moldenhauev 
den i Sominer fra Engelland til det Kongel. Bibliothek ankomne: the Husbandly of 
the ancients in two Volumes, by Adam Dickfon. Vol. II. iyßg, hvor Forfatteren 
Vol. I. 2i. p. 426-400 udlader sig saa gandske overcenstemmcnde med mig, som om 
vi havde aftalt Sagen og ouster samme ligeledes ved For sog afgiort.

**) Fra en variant eller' Randforklaring er det efter min Formodning blevet indrykket i 
Texten hos junceus ctler juncews-, da det ikke synes rimeligt, at begge Ord samlede 
ere af Cato.

ja fast umuelige Dyrkelse til nogen Fordeel stemmede overeenS med vore Tiders 
Erfaring; at leere paa hvad Maade og ved hvad for Midler en Jord kunde 
tabe denne fortrcedelige Egenffab rc. *).  Cato har endnu paa 2 andre Steder, 
Eap. 34. og 37. talt om samme Jord, hvorom noget siden herefter.
ife Cap. VI. 2. Mufcus ruber molertus erit; det foregaaende ferundo arbor 
peribit tillader ikke ae tvivle om, at jo ved denne saakaldte Muss er af Cato 
forstaaet de fmaae kngledannede Knuder, som i Begyndelsen cre ly S rode, siden 
morkere og morkere, og undertiden paa nogle Trceec ncesten sorte, da de ind
finde sig sædvanlig paa Trceer, som enten allerede cre udgangne, eller noer der. 
ved; og fornemmelig sees hos os paa faadanne Lindctrorcr. Linneus anforer 
to Slags i fit Syrtem, den eene under Navn afTremélla purpurea, den 
anden Lycoperdon variolofum. DilleMtts kalder den forste, Licheno
ides tuberculorum amæne purpureum, bcffrivende samme saaledeS: nec 
cruftam nec folia, fed mera tubercula habet, nunc rotunda etc. fun
gis propius qvam mufcis accedere videtur, med Tilleeg af Richardson: 
-e cortice Populi nafcentem olim vidi, e juglandis pruniqve putridis 
ramulis byerne: og den sidste med fastere, sterre og msrkcre Knubbe, Li
chenoides tuberqulofum compreflum nigrum lignis putridis adna- 
fcens. fee Tab. XVIII. 6. 7. Altsåa kan Lcrse- Arten M. tuber stride om 
Fortrinet med ruber, den sidste fom har Hensigt paa Farven, passer sig kun 
paa den ferste Art allene, dcn forste taget af Formen, derimod paa begge, hvis 
sidste Art er anseeligere og storre end forste.

3. Locus humect us erit. De forste Udgaver I. B. R. have junctus: 
Varro, som i I. 24. har an fert Catonis Mcening og ikke altid de samme Ord, 
har V. 4. humectus, hvilket enten umiddelbar eller middelbar har givet An
ledning til Victorii humectus**)  og Pol. umectus, som de have sat i Texten 

for
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for junctus. Aldus har feiet det lil junctus, og uden Tvivl taget j. bu- 
mectus for et vaadt Sted, somdaae tet vcd det ovrige (terre) Land. Kan 
ikke i Cat. Haandskrivt utydelig have flaact junceus eller juncetus? som han 
har forstaaet: et af Siv gandjlke giennemgroet Land. Da nu denne Plante 
elsker fugtige Steder og Rerets Naboeskab, er baade Meeningen den samme 
som hos Varro, og de celdste Udgavers Lcesemaade kan ved eet eller to Bogsta
vers Forandring beholdes.

V. 4. Disse udi Hr. Geslldl's Udgave indsirklede Ord: (nam conve
nit arundinetum cum corruda, eo qvia foditur et incenditur, et um~ 
bram per tempus habet') ere misteenkte afUl'ftN, fordi de ikke findes hoZBaN'S 
i Lib. I. Cap. 24. V. 4. anforte, men da denne i deres Sted har: aptam 
utriqve eandem fere culturam, som sige i Henseende til Meeningen det sam
me, og savnes paa dette Sted hos Caw, troer jeg ikke, at de cre en Tilftet- 
ning. Hr. Gesner erindrer ellers herved: Coeterum qvi me docuerit, 
qvid fit h. 1. umbram per tempus habere, ci gratias agam. (EutO vil 
efter min Formecning hermed sige: Roret passer sig til den vilde Asparges, fordi 
begge omgraves, afbrceudcs og beffygge hinanden for en Tid; thi AfpargeS 
faavelfom Ror kunne ikke give Skygge, saalcenge de cre uden Skud, eller 
ikkun rette og opstaaende enkelte Stammer; men naar de ud paa Aarct greenes 
og blades, faa give de Skygge, besynderlig gier Reret, (som efter Columelicr 
t hans IV. Bogs 32. Cap 2. Vers, skyder paa kortere Tid end eet Aar faa hei 
en Stamme, at den kan tiene til Stcenger for Viinstokken) Asparagen denne 
Tieneste. confr. Vårr. I. 23-5. *). Hr. Bonrtetrie har overfat dette Sted 
saaledeS: le rofeau ne donne de 1’ombre, qve lorsqve elle ne peut 
qve lui etre favorable.

Cap. VIL 3. Uti flabilia mala fiant. Mig fyneS, at Victorii fabu
li m malorum eller pabulum malorum (hvilket lsber ud paa det samme som 
flabilia mala) viser hverken mere eller mindre, end at disse Haaudskrivter ikke 
udi alle Stykker fortiene at antages som Troens Artikle; da den forste i alle 

Udgaver

•) Columellae libr. III. ro, 12. Umbrae fcilicet non vindemiae laborabimus, hvor um, 
bra rageö i famine Meemiig som her.

N'se Smnl. IV. B, H h
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Udgaver almindelig antagne Leeftart er faa begvem og passclig *),  at med Grund 
mod den intet fan indvendes; men alle Fortolkernes Klygter efter min Tanke 
her ere spildte. Punica mala eller de i det sydlige Europa voxende Granat- 
'2Ebler ere store, rige paa Saft og Kierner, fem forlange god Naring ti! 
deres Fuldkommenhed. Et stark - barende Træ maatte i en mager Grund ikke 
allene af Mangel paa Næring tabe cn stor Deel af LEbkerne, men de evrige 
maatte blive fmaa og mindre tienlige til Brug. Cato, som har vildet fore- 
kommc dette, raadcr derfore til nt giede Stammen: et Middel, hvis Gyldighed 
den daglige Erfaring ved andre Frugttrceer bekræftr. En lærd Mand har 
formodentlig bemcerket i Bredden af sit Haandsikrivk til lotium ct ftercus fu- 
illum, at de vare pabulum malorum , hvilke Ord man siden har villet ind- 
rykke, for at fordrive Calouis egne.

*) Ja Catoniff da i Fortalens V. 4. pius qvæftus, flabili rfimusqve,. Ordet har samme 
Demarkere som her.

**) I den reqiffe og bolognssiffe Udgave findes Dni. Dum. Dno. for Domini, Domi
num, Domino trykr paa dc Steder, hvor de forekomme i Texi n, som vel saaledes have 

aaet i Haand strivkerne.

Udi det IX. Cap. findes disse Ord: Et id videto, uti aut domum 
opus fient, aut ut venire posfint. I Stedet for dette domum har de 
ældre Udgaver domui. Jeg veed ikke noget Sted, hvor Cato har brugt 
det Ord domus om Bygningen paa hans Landhuus, ikke heller er Piil ct 
Troe, fom Robur, Pinus, Cupreflus, Ulmus, Fraxinus etc., der af 
de gamle Landmand af Cato's Formue og Stand blev anvendt til Hnuses Byg
ning og Boeffab, men til Vimsiængler, Kurve, Tondebaand eller Qviste at 
binde Treeer op med, og deslige. Jeg vover derfor den Gælning, at det 
Ord Dominum eller Domini har været i MSS. skrevet forkortet **),  og der
for er mistagct for domum eller domui. Dette Steds store Lighed med VII. 
Capitels Begyndelse har H06 mig frembragt denne Formodning: arbuftum, 
heder det der, maxime convenit habere, et ligna et virgæ venire pos- 
funt, et domino erit, qvi utatur. Jeg vilde derfor med liden Forandring 
læse saaledeS: uti ad Domini opus fient, aut uti venire posfint; eller 
dersom jeg turde gaae videre: uti ad Domini opus fient et uti venire pos
fint; thi saa svarede delte bande mere til det auferte Sked, og Cato's Pile-

Have
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Have blev des herligere, hvis Traer ci offene enten kunne bruges til Herrens 
Nytte, eller salges, men baade vare nok til at forsyne Huusbondcu selv og 
fremmede.

Cap. X. Mig synes det vcrrdt at anmcerkc: at Cato har anført til bubul
cos: boves trinos, til afinarium 11 num: afmos III. et unum af num, til 
opilionem: oves C., og ikke til fubulcum det Antal af Sviin, han skulde 
paapasse, hverken her eller i det folgende Capitel. Siden det paa begge Ste
der savnes, er det at formode, at det ikke nogen Tid har vævet i Texten.

Cap. XI. i. Saavel i Begyndelsen af dette som forrige Capitel bor babere 
oportet eller noget lignende, dersom ikke tillægges, dog under forstaaes (fte IV. 
Cap.). I Stedet for tectoriapriva, have nogle af de oeldre Udgaver tec
toria parva plura, som vel giver en god og rimelig Meeu' g, men da baade 
Aldus, Victorius og alle nyere eenstemmig tæfe priva, som og er sorstaae- 
ligt, og har gode Codices for sig, bliver det sikkersi at beholde samme. Ved 
disse tectoria fdrstaacS Dcekfler at leegge over Karrene, og et Kalk eller Gibs 
at overtrække dem med, som Hr. Bouuctt'ic efter Ordets ftvdvanlige Bemeer- 
kelse har troet, da hau oversatte dette saaledcs: avec couvertes pour cha- 
eune et de qvoi les enduire toutes.

V. 2. Iugum vi nar i um. Udeladelsen af disse to Ord i de celdre Ud
gaver for Victorii; as Varroue i I. Bogs 19. Cap. 3. V., hvor han an
fører dette Catouis Sted; og Mcursri Erindringer have giort dem mistcenkte. 
Beviset af deres Udeladelse i Varrouis I. Bogs 19. Cap. V. 3., som er 
forekommet DAcurfto faa vigtigt, siger efter mine Tanker aldeles intet; thi 
Varro har paa dette Sted, hvor han allene afhandlede inflrumenta femi- 
vocalia, ikke havt mere Anledning til at an fore dette inftru mentum mutum, 
end alle de ovrige af Cato her anførte, fom V. i dette korte Capitel har forbi- 
qanet *)♦ Da jugum molarium ligesaalidet som vinarium findes hos 
Varro, faa afboder ikke Gcsucrs Forandring til molarium Me ursli Ind
vending: AagetS Brug har efter al Sandsynlighed varret til at hornge Spande 
med Viinbcrlgerne vinaceis eller Musten i, hvortil kan ligesaavcl have vcrret 
fordret en scrrdeles Skikkelse, som til juga molaria. Det behøves og ikke at

2 antage,

*) De cre af Varro faa løselig i samme Bogs 22. Kapitel anførte, hvilket, og ikke det 
19, svarer til dette Sted.
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antage, ak dek haver vcrret til Kxne eller Asener, da det kan have vcrret et Aag 
lagt over Halsen paa deres Troelle, for at bcrre Spande i, som ikke allene endnu 
paa Landet hoS os er brugeligt, men og her i Skaden hos Brcrndeviinsmcrnd, 
Bryggere og deslige. Som Feil i Afskrivter ingensteds lettere indlobe end ved 
Vcrgt og Tal, faa ere og mange af det Slags at formode hos vore Skriben- 
lere, af hvilke Pontedera udi sine Anmærkninger ril delte Capite! har opdaget 
og rettet nogle.

Cap. XIII. 3. V. Claves cum clostris III. cellas duas. Antager man 
I. R. B. Lcrsemaade: claves cum clostris in cellas duas, undgaaes den af 
Gesner IZ. 3. indsectt og rettede Vanskelighed. Vel skulde det synes ret- 
rettere her at laste in cellam, som bedre passende til samme Ord i dette 2dek 
VerfeS Begyndelse, men mig tykkes dog, at ceUam oleariam ikke formeenec 
at troe, at in torculari have vceret 2 cellæ, hvilke hver iscer have havt de 
ovenfor opregnede Kar og Redskaber. Cüto kunde vcrre kort, da han skrev 
for sin Tids Mennesker, for hvilke disse Indretninger vare bekiendle.

Cap. XIV. V. i. Uti jusfitur, som Gesner anmcrrker i dcr Breslauske 
Haandskrivt at vcrre udeladt, sindes i alle Udgaver. LcrseS ved Forandring af 
eet Bogstav ubi, bliver een Period mod Slutningen af Capitlct mere passende 
med det øvrige. Det kan saaledes overscrttcs: Bygmesteren skal, dersom 
Herren saa vil have det, opscrtte alle Vcrggene af Kalk og Brudsteeu, Pillerne 
fif huggne Stecne.

2. V. Luminaria VL, paululum latam pilam, er af Aldo anført, 
og af Vietono forandret til paululam pilam i Stedet for de crldste Udgavers 
luminaria VI paululum lata, pilam &c. At Cato paa sit Landhnus ikke 
Vilde have fine Vinduers Skover eller Luger, faavelfom Lysningen i Vindu
erne (thi det eene maatte nødvendig passe med det andet) saa breede som paa Hans 
Huns i Rom, forstaaer jeg bedre, end at han skulde foreskrive, at en Korn- 
Morter til en Huueholdning af 16 Mandfolk foruden Omvinderne Cap. XI. 
V. i. ikke maatte vcrre stor og rummelig. Dat er desuden rimeligt, at faa# 
danne Mortere i de gamle Romeres Huusholdningcr have havt en bestemt Stør
relse, som Haandqvcerne hos os paa Landet. Vinduernes Størrelse derimod 
mere varet underkastet Huus> Herrens Indfald.

3. V.
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V. Z. Hæ rei materiam, et qvæ opus fint, dominus præbebit 
ad opus dabit, fuccidet, dolabit, ferram I. lineam I. materiern 

duntaxat fecabit facietqve. Conductor lapidem, calcem, arenam, 
aqvam, paleas, terram, unde lutum fiat. Si de coelo villa tacta 
fiet, de ea re verba uti fiant: har Victorius fundet i sit 1VISS., alleneste 
at bce rei var eet Ord, fom han adskilte. I ds Aldinffe Udgaver sindes 
Sredel saaledes: Herns materiem, et qvæ opus lunt, domni præftabit 
et ad opus dabit, fuccidet, dolabit, lineabit fecabitqve materiem 
folam duntaxat. Conductor vero lapidem calcem, arenam paleas- 
qve parabit, et terram unde lutum fiat. Si de cælo villa tacta fiet, 
de ea re divina verba fiant procuret, hvormed Regii Udgave af 1499 og 
den Bolognesiffe af 1504 stemme overeens, undtagen at de lcese materiem unam 
for folam, for paleasqve allene paleas, og fette ligna imellem Conductor og 
lapidem. Enhver, som ei forud indtaget for Victorills og hans Haandffriv- 
ter, sammenligner Victorii med Aldi Lceseart, vil neppe rage andet Partie end 
Meursitts, d. e.: erklcere sig for den sidste, som er baade i Cato's Smag og 
mere forstaaclig og sammenhcengende end forste. Dog nndtagcr jeg Ordet 
Hems, som syncs hev aldeles upasseligt til Forholdet imellem Bygherren og 
Pagtercn, og er afCato paa intet Sted for eller siden brugt. Ordet bujus, 
hvilket til de foregaaende Perioder uden Tillceg af rei eller noget andet Ord er 
passeligt, kan i et ulceftligt Haandffrivt let vcere taget for berus, og det folgende 
dominus forkortet og i Hast revet saa meget hellere vcere giort til domui, som 
dominus nu efter berus ikke passende afgav en oversiodig forvildende cafus 
rectus i Perioden. Til bujus kan vel maaskee og i Exemplarets Rand vcere 
fF’revet rei, vel og i Texten af Cat0/ som tidt-har andensteds ea re, ejus rei og 
her V. 3. huic operi, vcere sat huic rei, hvis forste Ord saaledes forkortet hc 
let kan vcere sammensmelter med rei, og blevet ti( Victorii bæ rei hærei. 
At ellers Memsius, som til det CLIII. Capitel af Cato har giort samme An- 
mcerkning over De Gamles cafus obliqvi: illæ, ipfæ, iftæ, som Victories 
her, ffulde af Uagtsomhed have ladet hans Rettelse af Hems til bæ rei vcere 
ubenyttet, forekommer mig mindre lrocligt, end at han ni aae have tam ft at Ppft 
fctani af Victorio anforte Regel om foeminina in a af den forste declination 
ikke passede paa hæc, som ei havde sin Endelse paa a in cafu recto, og pac»

hvis
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hvis Dannelse i anden og trebie cafus til bæ, han intet Exe m pel hos Romerske 
Sklibcntere havde fundet; hvilket bliver mig ncestcn vist, da han i Udgaven 
of 1620, hvor han overalt ellers har beholdt SBictOtii Lcescmaade ligejom 
i Udgaven af 1590 , har forandret delle eeneste bæ rei til eæ rei *).  
Det øvrige er vcl uden al Forandring antageligt, men bliver dog ved For- 
flytningen af ♦ for Conductor ** ***)) og Forandring af vero efter famme, 
tit porro efter min Tanke meget lyfere, naar saaledes lcefts: huic rei ma
teriem et qvæ opus fint, dominus præ flabit , et ad opus dabit 
(fuccidet, dolabit, lineabit, fccabitqve materiem folam conductor) 
porro lapidem, calcem, arenam, aqvam paleasqve parabit et terrAm, 
unde lutum fiat, fi de c. v. t. f. de ea re verba divina uti fiant, prbcu- 
ret. Ved denne () Indlukkclft og Forflytning af punctum, bliver faber

*) Grammatica cr indrettet efter Romerste Skribentere, og diste maac ikke indrettes efter 
i)iin, naar Exempler, som berettige dertil, savnes.

**) Af Gesners anden Udgave, fom jeg har faget til Laans, efterat have strevet dette, 
seer jeg at pontedera saaledes for mig har tcenkt. Porto kan og her efter Victorii 
Text uden Skade for Meeningen udelades.

***) Verba ferram I. et lineam I. som Gesner kalder plane importuna (hvilke maastee 
have veeret Rand-Gloster), kunne saaledes beholdes; Mig synes, at Virtorins hav 
havt alt for overdreven Tillid til sit Haandstrivr, da han har ladet saa usammenhæn
gende en Text forjage den langt forstaaeligere, som Udgaverne tilforn havde.

undværlig, materiem folam faaer Eftertryk ved Conductor, og HunsHer
ren tillcegges Anfkafning af Kalk, Gruns rc. tilligemed Ofringen af ftt af Lyn
ild flagne Huns langt rimeligere end det forhen til Anstød for C«ferne og For
tolkerne er bleven paalagt Conductor. Victorius har ftlv uden Forklaring 
overladt fln Lafemaades Oplysning til efterkommende critici. Den af vore 
8. faa meget forkiente Gesner har forsøgt det ved at indtage i Texten Faber 
efter det Breslauske MSS. ved ak udkaste de Ord: ferram folam facietqve, 
og ot omskabe lineam I. til lineabit, hvorved han er kommmen tilbage til Al- 
dinernes Text. Mig fynes dog, at den kunde med mindre Saar helbredes, 
naar man lceste: fuccidet, dolabit, per ferram juxta lineam duntaxat 
fecabit Conductor, og indfluttcde dette imrllem (), derefter fatte lapidem 
c. a. a. p. t. u. lutum fiat, og til Slutning facietqve, fi de coelo villa &c. 
fianC**)  per ferram juxta lineam, kan da forklares: han skal ni ed en Sav 

efter
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ester en stagen Kvide-Streg stcrre Trcret; Da per, font plcier at skrives p karr 
kan vare udfaldet af Texten, ct 1 nlev en Streg over betegnende stixta verret 
taget fori, og dette enten forfort til at scene ct I bag ester lineam, eller cn 
overflodig Streg i sidste m dertil givet Anledning. Forflyttelsen af fncietqve 
vil ikke synes dem for dristig, fom have bemcerket, at i dette Capitels Begyn
delse, de Ord: ahena duo, fom i de celdste Udgaver stode bag ester opus 
funt, cre ved Nedstytning afAldo satte (mg orbem, og Calcarius i Cap.XVL, 
som i Udgaverne for Victorio stod bag dant, er af ham nedstyrtet bag eximet. 
Huic operi — fol vat. Her maae vel flatuatur, ponatur eller noget 
saadant under forstaaes, og vil (dersom den ved Tal bestemte Priis ei afTerten 
er tabt) sige; at pretium (Arbeidslennen) paa den neden for angivne Maade 
stal bestemmes, og paa Tro og Love redelig betales.

V. 4. In tegulas fingulas — numerabuntur kan deels ester de crld- 
ste, deels Ald. Udgave låses saaleves: in tegulas fingulas II: id tectum fic 
numerabitur. Tegula (fe. eft) integra, qvæ erit, qvæ non erit, unde 
4ta pars abierit, duæ pro una. Deliciar es (conliciares) qvæ erunt 5 
pro binis integris putabuntur: in aliis qvot erunt (fc. partes deficien
tes) in fingulas qvatcrnæ numerabuntur. Ordene vise, at Stenene udi 
delte Tag have teeret af forstiellig Storrelse; da nu erfares 1) af Vitruvio 
Ed. Amft. 1649. lib. VII. i. p. 128 , at Romerne have havt Tagsteen paa 
2 Fod. 2) Af de forsticlligeLcesemaader (da nogle have duo, andre II med 
Tal, andre igien N duo, og det Breslauste Haandstrivr bipedalia) at her 
i Texten er Uvished, forstaaer jeg med Bonnetrie II om Stenenes Storrelse 
ogMaal, og ikke om deres Priis, hvorefter Meeningen vil blive saaledes: 
Tag-Stenene stulle beregnes overalt ester deres Forhold ril 2 Fods - Steen. 
For en heel Steen stal den regnes, font har det fulde Maal; af de, som 
heri feile ^Part, regnes 2 til een. Een huul Steen eller Rende-Steen 
regnes for 2 flade. Af alle de svrige, hvor meget de end savne meere end x 
Part i Maalet, regnes 4 til een heel 2 Fods Steen. Ester denne Beregning 
anseres V. 5. Prisen paa en fuldkommen 2 Fods Steen N. S. eller N. IIS. *).  
Saaledes forklaret falder Vanstcligheden ved Tallenes Forstiellighed i 4. 
og 5. V. bort: Maastee og Perioderne i dette Capitel efter Bonnetl'ieö 

Meening

*) Sidste synes for hoi og mindre passende. 
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Meening ere bragte af deres rette Orden, og Cats kan have skrevet strax efter 
qvaternæ numerabuntur: pretium in tegulas Cingulas NS. cdcr IIS. Kunde 
ni an end foriuode, ar Tagets hele Bygnings Omkostning (Tommeret iberegnet) 
var indbegrebet af Cato under Tagsteenencs Priis, faa lod det sig dog ikke vel 
efter Gesners Meening formode, at hele Bygningens Arbeidslon dermed var 
afgiorr, da ex figno manupretium erit modsiger det, som mig synes efter 
Popmcr Forklaring al have meget, mere Rimelighed for sig end Gesners For
andring til ex ligno.

V. 5. I Steden for Victorii: ex figno manupretium erit, have 
Udgaverne for ham havt: ex figno inani pretium erit. Maaskee at Cato 
har skrevet det ferste; dog holder jeg det ikke for ganske afgiort; da 1) Plinii 
og Cieeronis Brug af dette Ord ikke forbinder os til at troe, at Cako her har 
brugt det, og 2) det af Fortolkerne forkastede figno inani, som sindes i de 
gamle Udgaver, cr ei saa urimeligt, at ingen sund Forstand deraf kau faaeS. 
En fornem Romersk Borgere har vel til et Huns i Byen, ladet sig af en Byg
mester give en fuldkommen efter Kunstens Regler inddeelt og udmalet Tegning. 
En tarvelig Landmand og skarp Huusholdere, som vores gamle Cato, derimod i 
lige Tilfcrlde meder Stykke Kul eller Kridt tegnet Hoved-Stregerne, og der, 
efter siuttet Kisb om Bygningens Arbeidslon mcd en Landsbye-Haandveerks- 
mand, hvilket er fignnm inane. Saaledes treuste vi i Botaniken Cigna 
plena et perfecta, i Linnei Horto CiifFortiano, Oederi flora Da
nica &c., og figna inania af Linneo kalet figuræ fundamentales i 
Tragi, Fuxii Varker ogUuunnanni plantis Americanis &c., hvor Omkred
sen eller contouren fom det kaldes, allene er tegnet, og det vorige er toml *).  
Villa lapide — cæmentis: Dette sammenholdet med Begyndelsen, uti 
jusfitur, synes mig at viise, at ikke Vaggene i alle Landhunse vare lige 
stcerke og bekostelige: man opsatte dem i nogle (hos de Bemidlede), af Brud
stene lagde i Kalk med Pillere af hugne Stene; i andre af raae Muurstene 
uden Pillere; sidste Maade som den mindst bekostelige var den almindeligste, 
hvorfore ved forste er tillagt ubi jusfitur, som jeg laser det. At Taget og 

øvrige 

*) Skulde end manipretium ved fin Lethed og Understottclse af store Critici vinde Bi, 
fald, bliver dog vel et forste Gang, saa vidt jeg veed, forsogt Forsvar for en Lase» 
Art, som i saa lang Tid har hersket, ikke ilde optagen.



C. F. R. Anm. og Opl. Lil M. Porcius Cato de re rulHca. 249

ovrige Indretning har vceret eens i dem begge, fees af cætera lex. Zee. 
At Peftilenti ubi &c. et allene er rigtigt, men endog med Flid valgt af Cato, 
viser det ovenfor modsatte loco falubri. At Cato *)  ikke har handlet daar- 
ligt, lcere mangfoldige Exempler af flige Steder, som ved Beboelse og Dyr
kelse have aflagt deres usunde Beskaffenhed, f. Ex. St. Croix. Varro be- 
fræftcr det i hans I. Bogs Cap. IV. 3. 4. som er det bedste Forsvar for Cato, 
dersom han behevede det.

Cap. XV. Maceria ex calce &c. Gesner har i sit store Lexicon og 
andre tgien efter ham **)  forklaret maceria: in muri formam ordinata 
congeries lapidum fine calce aut alio genere ferruminis, og foruden an
dre Beviser anfsrt Varro de R. R. Bogs II. Cap. 14. 4. Een af de 4deri op
regnede Slags af maceria var giort e lateribus coctilibus (brcrndtc Muur- 
fleeu), som upaatvivlelig for at tiene til GierdekS ^iemed medKalk, Leer, Mergel 
eller noget ander Forbindingsmiddel maae have vceret sammenholdle; endskiont 
Varro, som anforle ikkun Hoved -Bestanddeelene, derom ikke har udladt sig; 
folgelig kan af dette Sted saa meget mindre fluites; at maceries ab hoc ipfa 
dicta eft, qvod macra eft, et NB. ni bil habet, qvo devinciantur par
tes, som b a ad e Varro i den III. Bogs 12. Cap. 3. har: qvis enim ignorat 
fepta e maceriis ita ede oportere in leporario, uti tectorio tacta fmt, 
og Cato, som er den forste Romerske Skribent, der bruger Ordet maceria i 
dette Capikels Begyndelse, anforer Kalken forst iblandt sammes Bestanddele, 
paa samme Maade som til VceggeneS Opmuuring Cap. XIV. 1.

Longam, p. XIV. eller XV. har Bonnetne, i Tanke at det var en 
Tilsætning ***),  forbigaaet. Maalct synes temmeligt ubetydeligt, og kan 

friste

*) Gesners edit. p. 35. XIV, $. Qvid igitur? Paterfamilias ita infaniet, ut loco ita 
peftilenti ædificet, ubi reflate aedificari non poteft ? Non puto. Sed neqve qvid 
aliud libi velit hic locus, comminilcor.

**) Calep. Lex. Basel 1627. Har allerede sagt det samme; men han har dog anfort 
begge denne Meening modsigcnde Steder af (Lato og "varro ; jeg indseer ikke Aarsa
gen, hvorfore de af Gesner erc forbigangne; J rores Nucleo Latiuit. er denne 
Jndstrcrnkning rettelig udeladt.

***) Da Tykkelsen og Hoiden af en Munr lader sig bestemme, men ilke Leeugden, font 
Beliggenheden og den Plads, fom indsiuttcs, bestemme.

^r>-e Saml. IV. B. J <
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friste enten til at trot, at nogleTal ere tabte, eller efter Hr. Stiftamtmand Dho- 
dals Formodning at tage P. fer perticas. De gamle Udgavers fublimut er 
afAldo forandret tilmig forekommer fublimat eller rettere fub>li
met *)  her bedre passende, da det var Hovedsagen at opfere Munren, og en 
Bisag at overstryge eller kalke den. Denne Lceseart passer og saave! med Ud
gavernes Text, som beholde, font deres, der udelade conductor, da fublimo 
er baade et verbum tranfitivum og intranfitivum. Libellis- in P. V. et 
perticam unam p. vic. vil vel sige: en 5 Fods pe-rpcndiculair Linie udgisr, 
naar den multipliceres med en Stangs Linie af 20 Fod, en Grundstade af 100 
Qvadratfod, ligefom forhen Leengden 10 multipliceret med Horden 10. Geö
lt er har erindret, at et . fat for ved calcis, vilde gisre Meeningen forstaae- 
ligere, den forekommer mig og mere Cakoniff, naar efter det Brcslauft'e 
MSS. id femes imellem ad og opus faaledes: ad id opus præbeat. Den 
Svcerm af mangfoldige og meget forftiellige Lcefearter, som i dette Capitel her- 
siker, lover liden Sikkerhed for Cato^ö egne Ord.

Det XVII. korte Capitel har foruden sit Hoved-Aiemed: at lcere den be- 
qvemmeste Tid at feelde Trceer til Bygningstommer, ogfaa dette at vift: hvor
ledes modent og godt Froe samles af CuprcStrceer, hvis Formering man kan 
siutte at have lagt Cato fcerdcles meget paa Hjertet, da han paa 3 forffiellige 
Stcedcr, nemlig her, Cap. XLVIII og Cap. CLI behandler den Sag. Dette vil 
bedre indftes, og den Morkhed, hvorover fal. Geölter i fit store Lexicon han 
klaget, forsvinde, naar i) Skielnings Tegnene mod Slutningen af det 1. V. 
omfcettes, og Perioderne blive anderledes; Da Meeningen ellers bliver morkog 
omfvcevende. 2) Victoni Lcrfemaade forandres efter den gamle Ianftniffe og 
Wdinfke, fom her have ndmcerket Fortrin. Jeg adskiller derfore faaledes: 
Ea, qvæ femen viride et maturum habet uti femen de cupreflo, de 
pino, qvidvis anni legere poliis, item qvidvis anni matura elt et 
tempefliva. Ibi dum lunt nuces bimæ, inde femen excidet, et ani- 
culæ eæ ubi primum incipiunt hiafcere, tum legi (id) oportet, tum 
primum per femen incipiunt maturæ eile. Po fte a usqve adeo plus fu nt 
menfes VIII. Llornotinæ nuces virides lunt. Det er: Trceer, som paa 
een og samme Tid have gront og modent Froe, faaledes som Cypressen og 

Fyrren,

*) Dette Ord er af Lato -rugt l hans Origines lib. 2. 
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Fyrren, kunne, ligesom man til alle AarelS Tider kan plukke deres Flee, og- 
saa paa alle Tider være rienlige til ar fceldes. Paa disse falder del gamle Free 
af, naar det er 2 Aar, og Free- Husene begynde, naar de ere gamle, at 
gabe; og da kan man begynde ar samle Frse; thi da modnes de fersis Frse- 
Huuse, og siden alt flere og flere efteahaandeu i de 8 paafelgende Maaneder og 
derover. Da Cato her saaledes taler om to Slags Modenhed, baade Træets 
til Fældning og FroetS til Indsamling, seer enhver hvad Ziirlighed der er i 
Udtrykket: tum per femen incipiunt maturæ efle, modsat maturitas per 
materiam, hvilken tabes, naar tum per femen forandres til per ferne nt im 
incipiunt maturæ efle. Pontedera giver derfor kun det halve af Cato's 
Meening: naar han saaledeS foresiiller den: Senfus eft: his arboribus bi
nas nuces adhærere, alteram anniculam, alteram hornotinam, illam 
cum hiafcure incipit, hac viridi manente intelligi arborem tempefli- 
vam efle ad caxiendum; det er jo tvertimod Ordenes Meenig, og det Cato 
strap ovenfor har sagt: qvidvis anni matura eft et tempeftiva: hvorfor 
skulde vel Cato lade os vide, naar der gamle Free affaldk, og hvor lang Tid det 
kunde plukkes, og at det nye fra sidsie Aar var grent og umodent, uden for at 
forebygge, fit ikke det fersie skulde assalde, og det sidsie til utide aftives, og 
Træets Formerelfe hindres. Hr. Bonnetl'ie har tildeels indseer dette, og saa- 
ledes oversat Steder: or il faut les cuellir des qve elles commencent a 
s’entreo uVrir, mais comme elles ne font qve commencer a m o urir 
aux premieres femailles, il faut attendre a plus de huit mois par 
dela. De gamle Udgaver have Slutningen af Capirlct saaledes: Ulmis t 
eller Ulmus, cum folia cadunt, tuna utvaqve tempeftiva eft, hvor utra- 
qve grunder sig fuldkommen paa Sagens Natur, da Columella i hans V. 
Bogs 6. Cap. V. 2. Icerer os ikke allene, at 2 Arter fif dette Træ vare bekiendts 
hos Romerne, den eene den romerske og den anden den franske Elm, men end 
mere, at Trcmellius Scrofa havde foregivet, ffionr urigtigt*),  fit den 
Franske ikke fætter Free, hvoraf vi og indsee Aarsagen hvorfor Cato har be- 
dommet dette Træes Vcqvcmhed til Fældning paa anden Maade end de andres, 
nemlig efter dets Lovfald, da det af Blade skmlte Free intet Kiendemærke for
hen kunde afgive. Iterum, som Victorius har sat i Stædet, har intet at

I i 2 svare
*) Eftersom ben satter Froe, men lidet, som ssiulcs af Bladene.
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svare til, og cr her ganske orkeSlest; dog undres jeg mindre over, at utraqve 
af Victorio er forjager, og ikke af Mcursio forsvaret, end at delte iterum 
har beholdt sil Skad for Pontedera i rorlig Besiddelse.

Udi det XIX. Cap. V. 2. mod Slutningen har Bouuetrie efter al Sand
synlighed opdaget og rettet en Feil i Tallene, da der staaer tertios pedum XV. 
son, efter dec arithmetiffc Forhold imellem de ovrige foregaacnde og efterfølgende 
Tal maae være XIV.

Cap. XX. Gesner har baade i sin Udgave af Scriptores Ruflici pag. 
1194, og i Thefauro holdt cupa for eet med miliario; endskisndt der efter 
Beffrivelsen af begge synes , at de maae have været for ski ellige. Miliarium 
beskrives Cap. XX. som Grunden, hvorpaa Columella ferrea hvilede, og 
hvori den var indkiilet. Cupa t det XXL Cap. som en vagina eller cylin
drus veriatilis, hvilken som et Fonteral omgav columella, og lsb om samme 
fem o nfen Axe, f Ex. som et Hiul-NaM' om Vogn.Axelen.

Cap. XXIII. V. 2. Bennæ emant nr. Denne Lceseart fc. bennæ er 
indfort af Aldus, og siden blevet; Ordet har al sin Styrke af dette tvivl
somme Sted og Festi Forklaring, at det skal være et Slags i Frankerige bru
gelige Vogne; Scheffer vil have det til en Kurve-Fading eller stor Kurv, og 
soresiaaer at læse vieantnr for emantur. Udgiverne førend Aldus have
mena emantur, som synes at hive meget Fortrin for lennæ. Vi vide ikke, 
om (SatO har kiendt disse, rnenæ har han selv anført i bet LXXXVIII. Capitcl at 
prove Lage med. Var bennæ en stor Vogn eller Kurv, behovedes den ve! 
ikke til enhver Vnnhest ar kisbes, som rnenæ, der vare et Slags smaae Sild, 
fom vore Anchiovis, de holsteei.ske Sprillinger, eller de italienske Sardeller, 
der kunde hver Gang behoves fom Suul kil Hostfolkene, og have mange Vid
nesbyrd for sig af adskillige launffe Skribenters *),  at de som vors terre Jyder 
afgave et for en ringe Priis anskaffeligt Levnetsn idde! for den ringe Almue. 
De findes og anførte iblandt Fsdevarene, og ikke efter Pontederce Anmærk
ning blandt de Redskaber, som Cato andre Steder har henført til Viinbierg- 
ning. Endelig har Victorius fundet det i sine gamle Haandffrivter, og dog 
imod Sædveene blevet ved den Aldinske Læsemaade af den Aarsag: at han ikke 
vidste, at rnenæ betydede noget, som hertil kunde henføres; mærkeligt ex det,

at
*) Een Decl af samme findes indførte i Gesners store Lexicon. 
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at det LXXXVIII Capitel af vores Autor ikke siden bragte ham til at betænke den 
Sag neicre. Meursi.'ls er bleven sin Bafelffe Udgave troe, og viist, at han, 
hvor net) ii) han end vilde modsige Popma, dog foretrak ben næ emantur, 
forcsiaaende for at afbede Indvendingen mod dets upasselige Plads mellem flir 
molatut og olcæ caducæ falliantur, at der fkulde rykkes foran far molatur, 
da det faaledeS kom at sia ae im illem inrtrumenta r urtica. BottlleLrie over- 
fcettcr Oct og manneqvins.

Strax i Begyndelsen af det XXV. Cap. findes i Udgaverne for Viktd- 
yd t facito uti fervetur familiæ primum , ficqve facito findens bene per
coctum ficcumqve legere, ne vinum nomen perdat. Vtdtoni uhel
dige Forandring i denne Lafemaade ved at indfcette fuisqve facito i Steedet for 
ficqve facit o har givet Meursills Anledning til at sperge : Qvid hoc ert ? 
familiæ fuisqve. Numqvid hoc ert inepte Her maae jeg
erindre, at eet eenesie Bogstavs Forandring opklarer saavel i fersie som i sidste 
Lcescmaade Stcrdet, og forjager en unsdvendig Overflodighed, som de Ord fa
cito rtudeas indfore, ved at giore det sidste til rtudeat, hvilket da har Hen
sigt paa familiæ; Ved denne liden men nodvendige Rettelse feer jeg i min gamle 
Cato vel en clffvcerdig og from Huusbonde, da han vilde, at hans Tyende ffnlle 
vcere de fersie, som han tcenkte paa ved at hcnloegge sin nye Viin, hvilken havde 
kostet dem saa mangen en troet Arm at rygte, samle og presse; Men tillige en 
klog Landmand (fem efter sin sædvanlige Tcenkcmaade *)  ikke glemte sin egen 
Fordeel) i det de ved denne Godhed paa den visse sie Maade, forbandtes til at 
giere sig al mm li g Flid med hans Viinhest. Overfcettelscn bliver da faaledeS: 
lceg forst og fremmest af din Viin hen til dine Hunsfolk, derved vil du giere, 
ot de lcegge Vind paa, at indsamle de modneste og ksrrcste Druer, og du selv 
undgaae, at din Viin ikke kommer i Vanrygte. Setter man fuisqve i Stn- 
t)-?t for ficqve, tabes Blandet imellem feiste og sidste Sortning; Den af ham 
selv angivne Hensigt med denne Behandlingsmaade; Tilligemed Aarsagen til 
Ordet primum, og man fa aer et tomt og erkeslest i Steden fer ct kiernefnldt 
og uundvcrrligt Ord i Texten. I de Aldnrff'e Udgaver lcefeS Slutningen af 
dette Capitel faaledeS: lavito paululum, et lorea erit familiæ, qvod bi- 

Ii Z bat,

*) Hvor liia er denne Regel ikke den anden Cap. V. 7. bubulcis obfeqvicor partim, qvo 
libentius boves curent.
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bat, i hvis Sted Victorius har givet os: lavito paulatim, lorea fa-
miliæ, qvod bibat, som, uagtet at MeM'sttls endog ncesten med Gesners 
Bifald har igien vildct forandre det ril paululum, synes mig at have Fortrin, 
filten punctum sect te s for eller bag efter paulatinn Der behovedes vist ikke 
lider Vand ril at treekke nogen Kraft af denne 2 eller 3 Gange udpersede Viin- 
Mask, og til mange Tjenestefolk vilde en liden Deel af denne Spoleviin ikke 
forstaae; bryggedes den eflsrhaanden, faaledes at, naar et Fad af vinaceis 
eller Viinbcrlger var forbrugt, ft andet blev taget og anvendt til famine Bi ug, 
Mev bcr paulatim lorea familiæ; lavedes den ganske Forraad paa eengang, 
og blev drukket cfkerhaanden af Huusfolkene, blev der lorca familiæ, pau
latim qvod bibat; i ferste Fald behoves ingen Omsætning i Texkrn, i sidste, 
at familiæ blev foistyttet, og fat foran qvod, hvilken Frihed finder Exempel 
og Forsvar, idet at Victorius stråledes har baade udelukket Aldiuernes et, 
og ladet lorea erit omtufke Plads.

Cap. XXVII. Tum oleas per fementim ferito. Gesuer har i sil Lex
icon rufticum viist Forfflellen imellem fatio og fementis, og indffrcenket 
stdstes Bemeerkelse ril Korn- og Vcelge Seed, ligesom vi forstaae Sced og at 
saae uden tillagt Bestemmelse om Korn; men da Romerne paa de fleste AaretS 
Tider *)  have saaet forsikiellige Arter afviste Slags, og man finder hos Scrip
tores R. R., at de have betegnet en vis Tid afAaret ved fe/tientim; pri- 

a • media; ultima femeuti Gesuers Lexic. ruli. Ubi patraveris fe- 
mentim, Cat. L. I. bliver det til at forstaae dem, fornoden at vide, hvad Tid 
de egentlig herved have bestemt **).  Thi dersom vi skreve, ae en Begivenhed 
varskoet i Seede Tiden, vare vi tvetydige, siden det var uvist, om Tildra» 
gelfen var indtrussen under Vaar-, eller Vinter-, eller som vi pleie at sige. 
Byg- eller Rugfcrden ; og Romerne maatte ligeledes have vceret det for deres 
Landsmcend, Verfem de ved diste Bestemmelser ikke havde forstaaet et vis Tids
rum, som upaatvivlelig har vceret Efteraaret. Thi 1) modscetter Cato det

tem-

*) Cato XXXV. Varro I. 32, I. 2. Coll. II 9, 6. - 8- 16 -18. I o, 9, 15. 11, 4, 
6, 10-12. Pallad. Lib. II. tir. 4.g. III. 3-7. IV. tit. 3 6. V. 1-4. VI. j. X.
XI. i. XII. i. XIII. i. hvoraf vil secs, at undtagen Junii, er saaet af Noinerne 
eet eller andet af Korn- eller Boelge - Frugt.

**) Ges,rer har i sit store Lexicon udeladt Sementis Bemerkelse af et vist Tidsrum, 
fem findes i Calepini Lexicon»
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tempus vernum Cap. LXL 2) Siger Coll. II. 9. 8.: neqve enim eft 
ullum) ficuti multi crediderunt, natura trimeftre femen, qvippeidem 
jactum automno melius refpondet. 3) Cal end. Farnefianum anfører 
allene for Nobr. Sementes triticar: et Hordiar; og endelig 4) vare Romer
nes fa a yndig af Ovidio i Fail. 1. I. 659-705. beskrevne fementinæ feria? 
sidst t Januar: Seminibus jactis eft ubi fartus ager. Men da den Tid 
ester Plinii XVIII-56. er heel forskicllig, saasorn negle have fom Varro I. 
Z. 4. forlanger, andre efter Virgilii Georg. I. 219-25. forkortet den, bliver 
det Sporgsmaal, hvad Partie man bør at tage, for ar fastsatte dens Greendser 
i Overeenstemmclse med vore Scriptores R. R. Jeg mecner da, ar vi sikker st 
felge Columellæ II. g. 1. 2. *)  paa Hefiodo og Virgilio grundede Bestem- 
melse: abfconduntur virgiliæ XXXII dic poft autumnale æqvinoctium 
- - - IX. Cal. Octobris, propter qvod intelligi debet tritici datio 
dies 46 ab occafu virgiliarum, qvi fit ante d. IX. Cal. Novembris ad 
brumar tempora, hvilket nee sten er, hvad Palladius Lib. XI. tit. r. siger : 
jufta fatio eft a decimo Calendarum Novembrium usqve ad fextuin 
id us Decembris **).  32 Dage fra arqvinoctio kil virgiliarum occafum
IX. Cal. Novembris (21. Octobris) met) 46, som c nd les VI. Idus eller 6. 
Decembris, og 15 Dage, føm udlobs førend brumam confectum IX. 
Cal. Ian. (21. Decbr.) ud g i øre (Ievndøgns og Sselhvers Dagene udelukke) 
Varronis I. 3. 4. bestemte 91 Dage; Og 46 Dage deraf ere6Uger og 4 Dage, 
hvilke declke ved 3, udgiere 15} Dag i Slutningen af Octobri og Begyndel
sen as Novembri for prima \ ct lige Tidsrum midt i Novbr. fer mediay og 
den overblevne Deel i denne MaanedS Slutning og Decembris Begyndelse foc 
iiltima fernen ti. Dette Tidsrum er, fordi Romerne i samme saaede deres 
adelste eg meest agtede Kornarter triticum, Far adoreum fortrinlig kaldet 
tempus fementis, hvorfore og Plin. Lib. XVIII, 7. kalder dem femina fe- 
mentiva , og Palladius XI. 1. Octobri menfe adoreum feremus ac tri
ticum ; jnfta fatio eft a X. Cal. Nov. etc. J øvrigt indsecs let, at Jordbun

dens

*) Som ogsaa i den XII. 50 har bestemt Olicpresnings - Tiden saaledcs: media elt oli
vitas plerumqve initium Decembers.

■**)  (Lato ftes og at have lcrrt at faae fruges sidst paa Aaret, da efter legumina og pa
bulum, kommer: deinde alias fruges ferito.
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dens Beskaffenhed, Vejrliget og Huusbondens Indfald kunne have foraarfaget 
nogen Afvigelse og Forrykkelse i de ovenanforke Grandstrs Bestemmelse, helst 
i den ferste, hvorfra Regningen begyndte; Og at per fe men dm maae have 
varet ligesaa los en Bestemmelse af Tiden hos dem, fom i Hoe-Hosten, Korn- 
Hesten, Rug Saden og Byg-Savener det hos os *).

*) Ad. Dickfons Husband, of the ancients. Vol. II. pa g, 1-3. har adskilligt vvereens- 
stemmende med ovenanførte.

**) Malleolus ordinariis vitibus interferendus eft.

I det XXXIII. Cap. V. 3. sindes umbram ab fulcis removeto uden 
Forandring i alle Udgaver af Celti) f og er af ham siden anfort hos Plin. Lib. 
XVII. Cap. 22. Dalecampius har i Bredden af sin Udgave fat herbam eller 
liorbam i Staden for umbram, temere siger Harduinus i sine Anmark- 
ninger. Ferend jeg havde sammenholdt Skadet med Plinio, og vidste Dale- 
campii Forandring, indfaldt mig Tvivl mod dette saavel befastede Stad, og 
jeg blev af mange mig vigtige Grunde bragt ril at troe, ar der stak en Feil i 
umbram: Thi r. Om For og Efter-Aarek, da Viinens Plantning skeer, 
vid. Cat. Cap. XL. 1. Colum. Lib. III. Cap. 14. V. 1. kunne, da Traerne 
ere bladlose, ikke gives Anledning kil Frygt for Skygge.

2. Det Stad, hvor denne Viin plantedes, var allerede et Viinland, var 
derfor efter Cato's Regel Cap. VI. Verf 4. oftentus foli, og efter CotUM. 
Lib. III. Cap. 13-16. frie for Tracr og Buffe.

3. Dette Land var vinea calva, og altsaa stode de unge Planter end ikke i 
Fare for at beffygges af de gamle Viintraer.

4. Viintraet fordrager i alle Aldere Skygge: a) Dets Poder behove Lae 
for Vinden og Skygge for Solen, indtil de faae fastet Rodder, b) De unge 
Skammer taale den meget vel, fom fees af Colum. Lib. III. Cap. 16. i **).  
c) Den fuldkomne frugtbringende Viinstok siynger sig in vinea arbuftiva om 
den grene- og bladefulde Elm, fom maae beffygge den.

5. Strap efter siger og Cato selv; in vinea vetere ferito ocymum, 
som vist gav Skygge, naar del opvcxte.

6. Har han hverken selv andensteds eller nogen af de vorige Scriptores 
R. R. givet denne Regel. Da nu umbram i et Utydeligt Haandffrivt let kunde 
lasts, og ved at tilsiges Afffriveren af cn librario formedelst Overcenstemmclstn

i Lyden 
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i Lyden imellem u og i saavelsom a oq e, ligesaa let Drives imbrem, faa mis- 
tankte jeg det her at vare ffeet; Thi 1) Passer det sig godt med AaretS Tid, 
da store Vandskyl pleie ar komme. Virgil. Georg. Lib. II. 325. 6 *).  Lib. I. 
324-6, **),  2) Denne Sammenparring af imbrem removere og fodere fo
rekommer og i Henseende til Meeningen i der folgende Cap. XLIII. sammenlignet 
med Cap. XXVIII. og Cap. CLV. Og 3) Ordene fulcus og imber passe 
bedre sammen end fulcus og umbra. Hvad Plinii Anforfel angaaer, da viser 
den i det hoieste ku ns, ak denne formodede Text-Feil har varet gammel, dersom 
den skriver sig fra Plinius ; men hvo lover os for, at det ikke er eet af de Sta
der, som i Plinio er indfort efter Cato's Text af hans Udgivere. I det mindste 
troer jeg, at af alt sammentaget vil sees saameget, at man uden at paadrage sig 
Bebrejdelse her kan have Lov at tvivle.

*) Tum pater omnipotens foecundis imbribus æther 
Conjugis in gremium lætæ defeendit.

**) Om Ho-si - Regnen: ruit arduus æther 
et pluvia ingenti fata læta boumqve labores 

. diluit etc.
Nte Saml. IV. B. K k

Cap. XXXV. Rapinam et coles rapicii, unde fiant, et raphanum — 
ferito. Gcslter i hans Lexic. ru (tic. og store Lexic. ligesom og andre Lex- 
icographi efter ham have givet Rapina et Noe-Land, som mig ikke synes 
passende hverken paa den Forbindelse, som det paa de for den Bemarkelse an- 
forte Skceder staaer i med andre Ord, eller paa det Hoved - Ord o: verbum , 
hvoraf del styres. Disse ere foruden det ovenanforte, Cap. V. 8- ‘ rapinam, 
pabulum lupinumqve ferito. Paa begge Stceder samles det med andre 
Planter, som Cato befaler at saacS; Dersom raphanus paa det forste Stad ikke 
cr Rcedike-Land, men Rcedike-Froe, og pabulum og lupinum paa det sidste 
ikke Foder- eller lupin-Land, men disse Vcexters Froe, maa jo og rapinam 
forstaaes om Frset og ikke om Landet; videre siges ferere overalt om plantæ, 
femina plant., men jeg tvivler paa, at Exempel kan vifts paa ferere agrum, og 
skulde rapinam vcere Roe Landet, saa blev jo Meeningen af: rapinam et raph. 
in 1. f. b. a. i. 1. c. ferito: saae Roe-Laudet o: i et ve! dynget eller stcerkt Land. 
Merula har i sine enarrationes vocum obfcurarum Catonis, givet Op

rindelsen 
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rindelfen og er Bemcerkelscn af rapina, fom forsi er skeer i 1.1, ed I. 1515. fa a» 
ledeS: Napinæ et rapinæ pro femen ti naporum et raparum, hvilken Be
rn cerkelse og passer sig paa Colum. Lib.XI. 2. 71. og dersom end dette sidste 
Skad lader sig forklare om Roe-Landet, eller hvad fon? meere er, dersom andre 
Stceder jTnUe findes, hvor Napina, Rapina, Porrina, alle ne sie passede derpaa, 
Weener jeg, at dette lader sig saalcdeö forklare, at nap. rap. por. etc. cre 
adjectiva, satte i fubflant. Sted, som blive ester Sammenhcengen at forstå ae 
nu om Sementi, nu om Area R. N. P. og saaledes har og Calepin i sit 
Lexic. Bast! 1627 forklaret der. Et coies rapicii unde fiant er endnu af 
ingen fortolker; udelukkes et, bestemmes allene eet Slags Froe, som j?ulde 
saaes; beholder man bette et, saaledcs som vi nu have det i Texten, maa man 
siutte her at vcere en ellipfis, og ar Cato vil sige: rapinam communem 
eteam, unde coles rapicii fiunt, - - - ferito. Der er ikke rroeligt, 
at Cato her allene vil sige: og der Slags Roer, som gaae i Stengel, thi det 
giore disse ikke allene som andre Roer, men og som alle andre Planter, hvor
for man maae antage, at han forstaacr under caulis eller colis en vis Slags 
Stengel; da nu de gamle Romere have i Besynderlighed tillagt Kaal en coiis, 
hvoraf og dens Navn i vores og det tydfke Sprog har sin Oprindelse, maae han 
rueene der, som vi kalde Ree-Kaal eller Knolle-Kaal over Jorden, hvilket jeg 
wed desto storre Vished kan antage, som C. B. i hans Pinax til denne af ham 
kaldte Brasfica Gongylodes an forer iblandt andre Synonyma: colis rapi
cius Catoni. Vi see saalcdes heraf, at Romerne allerede i Cato's Tider 
have kiendt denne Mad Urt; At den er kommen fra Italien til Tydssland, og 
siden lcrngere i Nord til os; Og at der Navn Kaal- Rabi, under hvilket den 
rmomstnnder er bekiendt, er dens gamle Catonisse colis rapicius afkappet.

Cap. XXXVII. Da Cato i det V. Cap. har sagt, at man hverken burde 
pleie terram cariofam, eller grersse Qvcrg derpaa, fordi man ikke i 3 Aar 
kunde vente nogen Nytte af dens Dyrkelse, og i det XXXIV. Cap. paa ny 
fraraadet dens Behandling, kunde det synes, at han ved dette: fi terram 
cariofam tractes, modsagde sine forrige Forbud, hvormed jeg dog kroer, 
at dette vansikelige og for de forskiellige Lcesemaader meget tvivlsomme Sted, 
lader sig foreene ved folgende Forklaring eller Omskrivning: vil du ikke paa- 
see, at du i 3 eller fiere Aar, uden ak i den Tid din Msie lsnnes, arbej

der
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der paa terræ carriofæ Forbedring, men bliver ved i Haabet, at du dog 
eengang skal overvinde dens onde Natur; da tag dig vel i Agt, at du ikke for 
forste Gang bcfaaer den med cicer, fem ved sine onde Egenskaber fordcrrvcr 
det Land, hvori den saacs, hvorved du igicn vilde komme tilbage, og skaffe 
dig nye Fonrcvdelighcder at bestride. Dette Sled fortiener at ligneS med Co
lum. IL 10. 20. — I Henseende tit lupinum, faba, vicia, meencr jeg 
at dersom Plinius Lib. XVII. 7. havde fundet dem paa dette Steed i CatO, 
vilde han vist ikke have skilt dem fra ftercus, unde facias, og sak dem saa 
langt bag efter, og Cato kan vel ligesaa lidet troeS til at have anført lupinum 
2 Gange strap efter hinanden. Megen Rimelighed har Hr, Schwartz's Gis
ning *)  om denne Uordens Oprindelse og det Steed disse Ord anvises i det XXXVI. 
Cap , som da saaledes ff'ulde begynde: Segetem ifercorant lupinum, faba, 

' vicia etc. Circum falicta h------ulvamqve. Efter de ferste Udgaver,
som savne ulvamqve, befaler Cato at afff«re de hoie Urter til Stroelse for 
Faarene, hvori intet An stod er; I Victorii Lcrsemaade derimod dette, at et cit 
almindelig Eaenskab betydende prædicat ved og forbindes med et andet, som 

indeholdes allerede under det forste, og derfor var gandffe nndvcrrligt. Plinii 
Anførsel af CutblNs Sled XVII. Cap. 6. har forvoldt dette Tiling, og hans 
auctam giort Fortolkerne ueenige, da nogle have valgt i dets Sted actam, 
og andre igien altam: ja derfom de medici, som vare stcevnede til Turnebii 
lcrrde Mode **),  havde vcerek Urtekyndige, vilde de vist uden al have forlangt 
Udsoettelse forøget Tallet ved nt foreflaae de Herrer Sprogkyndige endnu 2 af 
gamle Skribenters brugte Ord algam ***)  og caltham****),  at vcrlge imellem.

K k 2 Piil

*) Gesners Edit. 2. Tom. II. p. 420. og Edit. 1. pag. 1030.

**) Turncbius Ad verf. Lib. XI. Cap. l 3 Conventus egere Grammatici, ut qvae fit 
herba acta decernerent, et ad conventuum Illorum vadimonium medici adfuere, fed 
nondum conditui, qvid e fiet, potuit, atqve non in perindinium, fed in laxiorem diem 
delatum eft: ego herbam mactam legendum crediderim.

**•) Sec Cæfalpin Lib. XVI. 25«

****) Nogle Botanici have holdet Plinii caltha for vores Calendula, og Virgilii caltha 
Bucol Lib. II. V. 50. Mollia luteola pingit vaccinia caltha, og Ovid. Faft. Lib. II. - -- 
calthaqve Pæftanas vincit odore rofas for caltha paluftris. see Bauhini Pinax I. et IX. 
sidste passer bedst baade til Ovid. og dette Sted.
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Piil voxer faavel ved salt fom fedt Vand: i forste fandtes alga *),  i stdste 
ulva**),  efter det bekiendle Vers:

Alga venit pelago, fed na feir ur ulva palude.
Den af Virgilio og Ovidio anførte caltha, som tioqle mecne ar have verrer 
vores caltha paluftris, vox er just paa de Slcedcr, fom Pillen elff'er, hvorfore 
mig synes, at een af disse to fortiener Fortrin for altam eller auctam etc. 
med mindre man vil troe, ar en Klosse af en medico, fom i Bredden afPlinio 
havde anmeerket, at herbam altam vel maane have varet ulvam, har forvol
der, ar den er kommer i Texten tilligemed herbam altam, ligesom efter min 
Formodning humectus paa samme Maade i det VI. Cap. er foiet til junctus c: 
junceus. Ridicas et palos, qvospridie in tecto pofiieras, ficcos do
lato. Omendffiont alle Udgaver her ere eenige, bliver det dog vanskeligt at be
gribe, at ridicæ og pali paa eet Dogn kunde vceret blevne tørre og beqvemme 
til at høvles og forarbeides, helst da Cato udfordrer en fuldkommen Torrelfe, 
og strax neden for paa nye faa omhyggelig indfkierper den: omnino caveto, 
ne qvam materiam doles, neu cædas, neu tangas nifi ficcam neu ge
lidam, neu rorulentam confr. Cap. XXXI. V. 2. Skulde det derfor ikke 
vcrre meere passeligt at lcefe pridem i Skeden for pridie, fom skrevet enten for
kortet eller utydeligt let kunde forvexles med sidste.

J tM XXXVIII. Cap., fom aiver Forskrivt til en Kalkovns Bngning, 
lcefts i Aldinerne ***)  og deres Familie: fornacem bene ftruito fircitoqve 
foras, ut totam fornacem infimam complectatur. Victvl'iuö forlader 
her Aldi og crldre Udgaver, og indkører det Otd/o-'^æ, som han tilstaaer ikke at 
kunne forklare. En Aarsag, fom efter min Tanke burde virket her det famme for 
fircitoqve foras, som den i det XXIII. Cavitel havde giorl for ben næ. Den 
nye Loefeart: facito fortax totam fornacem infimam complectatur, har 
havl den Lykke at blive saa almindelig yndet, at alle til Popma og MeM'sllls 

(fom

*) Al Slags Hav- eller Strand - Grces, som voxede enten ved Strandbredden eller lcrn- 
gcre ude, og blev af Vander opskyllet som vores Tang.

**) Ulva Soppe- eller Stararces. Typha vorer vcl holt, men Phalaris arundinacea, 
Poa aqvatica, Scirpus paluftris, Butomus umbellatus, Arundo phragmites etc. ere 
vg beic Vexter, hvori en Karl kan |Tiu!e sig. Virgil. Æneid. II. V. 135.

***) I R- B- saaledee: Fornacem, bene ftrui facito. Foras totam fornacem infimam 
complectatur. Foras kan her betyde over Jorden.
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(som ellers pleie fit holde sig til deres gamle Codex) have fulgt ham. Vü'lS- 
rius kalder Aldinernes inanem commentitiamqve, eftersom intel Spor 
til samme fandkes i hansHaandskrivtcr; Mer, fordi disse ikke vare den gunstige, 
var det ikke afgiorl, at jo Janfenii eller den Aldinjke Textes Udgivere paa 
andre, som de have fulgt, havde grundet deres Lceseart. Havde den endog 
den Mangel, ar man ikke deraf kunde fuldkommen begribe Ovnens Indretning, 
faa kan ei heller endnu fuldkommen fattes Bygningen af Catonis Torculari
um, Cupa Trapetum, hvis Beskrivelser dog ikke forkastes; Da det samme 
som tiener de lcerde Sprog Forskere til Undskyldning for gamle Ord, at man 
ikke maae undres over, at mange af disse fimnc vorre saa aldeles tabte, at man 
11 u ikke kan forklare dem, kan og ticne for adskillige Beskrivelser o tn deres Huu- 
seS Anstalter og Indretninger, som vi af Mangel paa Kundskab om deres 
Skikke og Instrumenters Dannelse ikke kunne i alle Poster forklare. Imidler
tid synes mig, at Aldinel'lieö Text paa dette Stad ikke er uforstaaelig: Ovnen 
bestaaer as to Stykker, Grunden, hvorpaa Kalksteenene, der skulle ndbrorndes 
sattes, og Hcetten, eller Kalotten fornix, som hvilede paa Omkredsen af denne 
Grund. Udi denne Ring var Com mi il liren eller Forbindelsen imellem begge 
Stykker, svigtede den, maatte Hvelvingen styrte ind, cg da Grunden af disse 
Ovne var i Jorden, og Hvelvingen ridt ovenfor, raader Cats udeini! saaledes 
ot stue eller forsce denne Ring, ak fornix *)  sikker kunde hvile derpaa, og ikke 
under Brcendingcn ncdstyrtc. Turnebius har meent, at fortax var heeke 
Omfangen og Skeengulvet i Ovnen, og ak ligesom fornax nedstammede af 
fornix, saa lede 6 fortax a fortitudine, hvilken Mee ni ng baade PopMa , 
Nteursius og Gesner i sic store Lexicon tiltråde. Pontedera derimod 
gier fortax i den nederste Deel af Ovnen, til der samme som fornix i den 
everste, og udleder det af det grcefke Ord (porres, hvoraf Latinernes porta og 
porticus nedstamme. Rimeligere end alt dette syntes mig ved forste LeeSning 
de gamle Udgiveres Text, men endnu mere, da jeg siden saae, hvorledes efter 
de samme Haandskrivter Aid. ficqve facito og ulmus utraqve saa uhoe.'dig 
vare forandrede til fuisqve og iterum. Med mere Rimelighed kan jeg troe, 
at i det archetypo, hvorfra Victoni Haandskrivt nedstammede, har staaet 

K k 3 facito

*) Foras kan let wc blevet lcest for fornix, eller sidste udladt af Texten som dobbelt; 
da det kan wc taget for foras.
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facito vortex totam fornacem infimam complectatur, hvis vortex enken 
efter nogle Gamles Viis, fee SDiClU’fli 1620 Anmærkning, p. 240» ssrevet 
med f, eller maassee af en Tydss Munk, der udsagde v fom f, tilsagt en Ita
liens, ©panfF rc. Ordens - Broder er blevet til fortax *). Det kan da enten 
forstaacs faalcdes, at vortex fornicis Overparten og zenith af Hvelvingen 
passede saaledes til den underste Deel af Ovnen, at samme stod fast eller sikker 
for Indstyrtning, saaledes rundet eller huulet, at Luen overalt traf focos, 
hvorfra den, som i vore Rcverbecr- Ovne, blev tilbagestaael paa den under 
samme til Brænding opsatte Steendynge; eller at vortex Furni, det er at sige 
Overdeclen af Furno o: Ildftædct (fom formodentlig har vceret giennemboret af 
Huller, hvorigiennem Luen kunde giennemtrcenge til Steendyngen i Ovnen oven 
for) sinktede og passede til den underste Deel af den egentlige Kalkovn **).

Cap. XXXIX. V. i. Virificca alligato, andre have viti ficca, nogle 
nifi ficca, Turnebius vil have lcest vere ficca eller viridi ficca ***).  Da 
i det sydlige Europa voxer et Tree eller en Stub, fra Oldtiden asbekiendt under 
det Navn vitex eller agnus caftus, paa græss eller cryvcf, med hvis Blade 
de Alheniensse Damer, som sandt hos sig selv, at de behovede denne Styrke 
for at overvinde de Fristelser, fom den mennesselige Skrøbelighed er underka
stet, bestroede deres Senge, og hvis Troe er saa seit og smidigt, at det med 
storre og vissere Kraft efter Plinii Beretning Lib. XXIV. Cap. 9. Cæfalpi 1 
de plantis Lib. III. Cap. 2. lader sig bruge fom Piil eller Vidier, (altfaa lige
så a beqvem til ar forbinde Fade, som vore Tondebaand) troer jeg at samme 
Tree her er sorstaaet, og at man kan antage denne Læsemaade, som nærmer sig 
faameget til de ældste Udgavers viti ficccr. Dolia plumbo vincito, vel 
materia qvernea, viticina alligato, og vil neppe en rimeligere uößnöeö ****)♦  

Cap.

*) Saaledes er i den Baselffe Udgave 1520. bipalio vortito — blevet til bipalio fortito, 
og imdt den ?Ere at blive forsvaret as kNeursio.

**) Ad. Dickfon Vol. II, i 3. p. 333. overfætter fortax ved grate en Rist; Men denne 
Bemærkelse er ligesaa ubekiendt fom Orbet fortax. Dikf har givet mig Anledning til 
at ttoe, nt den rimeligste Lcefeart er furnus, som stemmer overeens med Indretningen, 
og let kan være last af de forste Udgivere for/'or<n og af Viet. MSS. Afstrivcre for fortax. 

*** Pouted, i Gesn. Ed. 2. vel ridica.
****) tTidaß har i sin Udgave af Geoponica Tom. I. Lib, II. 4. p. 74. gjort denne 

min Forandring overmande bestärkende Anmærkning : inde factum c ft, ut Xu'yoS 
generatim omnes fruticum et (arborum ramufeulos lentos ac flexibiles dixerint, unde
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Cap. XL. V. 4. Lingua bubula obtegito. Plinius anfører detke Sked 
faaledeö: lingva bubula (herbæ id genus eft) in fuper obtegi jubet. 
Ikke allene Popma i sin Anmeerkning til dette Catonis Sted, men endogsaa 
den lcerde 01) ffarpsindige Oronovius har i sin Udgave afPlinio modsagt hans 
Tilsatning: at lingva bubula var et Blad af Urten Buglofla eller Oxe-Tunge, 
og foregivet, at her forstodes lingula bovina, en Lap af en OreHud, mee- 
ncnde, at et Blad af en Urt var et alt for svagt og utilstrækkeligt Forsvar mod 
Regn; jeg maae tilstaae, at samme Aarsag forførte mig til at formode, at 
(herbæ id genus eft) i vores Udgaver af Pliuio med [] indsirklet, maasPee 
kunde vare en Rand - Forklaring tilsat af en ur te kyndig Liefere i det Haand- 
skrivt, hvorefter Plinius har vceret udgivet. Hr. Gesnel's Aarsag: at Ind
podningen vilde kommet Eieren for dyr, dersom Oxe, Huder dertil skulle vceret 
anvendte, som har giert Bonnetrie betcenkelig, synes mig ikke aldeles fyldest- 
gisreude, da Lapper af gammelt Lceder, afffaarne Ender af de til andet Brug 
anvendte Huder, vel og Oxe-Blcerer (thi jeg indfeer just ikke, hvorfor det 
sikulde vevre Huder) til dette Hiemcd vare brugelige ; faadanne Stumper kunde 
og i mange Aar anvendes hertil, følgelig vel betale den eengang derpaa gierte 
Bekostning. Men det er Slutningen af det XXVIII. Cap. i Cako, fom al
deles har overbeviist mig, og fom jeg formoder vil giere famine Virkning hos 
alle endnu i deres Meening om dette mistcenkte Sted vaklende mtckyndigeSprog- 
Elffere, og bcfwste Plinii rigtige og ham felv veerdige Forklaring. Cato siger 
der: arbores crasfiores digins V, qvæ erunt eas præcifas ferito, obli- 
nitoqvc fim o fummas, et NB foliis alligato : har nu Cato f lv der an
givet, at han vilde, at Stumperne af de affPaaruc og til Vext nedsatte Trceer 
sikulde besmøres med Giodnittg fim o, som han og her ved Indpodningen har 
brugt, og tilbindes med Blade foliis, som der ikke kunne forstaaeS uden om 
Blade af Urter, faa er der ikke mindste Aarsag til at formode, af han her kan 
have forstaaet andet end den Urt buglofiæ eller Oxe Tunges Blade, hvilke 
derfom de end let af Regn fordcervedes, lig c fa a let ved andre nys plukie kunde 
fornyes*);  hertil kommer det af ham tillagde: poftea ftramentis circum

* dato, 

in opere ruft ico vincula fiunt, utqve idem fignificet, qvod latinorum vim211 et Ger
manorum cine Wicde: idem q vodam modo accidift"e videtur tco aryVto > qvi proprie 
qvidem vitex eft, fed pasfim confunditur cum fruticibus aliis fi mili bus etc,

*) Biiglofta veterum holdes for at have varet veres Borago officinalis.
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dato, alligato; da Straael ombundet paa en vis Maade font ved vore Bies 
stader, godt udeholdte Regnen. Ved dette Sted har Plinius anmærket: ex 
eis, qvæ commentatus eft Cato, facile apparet, illa ætate inter lig
num et corticem, nec alio modo inferere folitos etc. Da nu Cato i 
det følgende XLI. Capitel fFriver om ViinstokkenS Indpodning faalcdcs: vitem 
teneram præacuito, obliqvo inter fefe medullam cum medulla libro 
obligato. Tertia in Titio eft: terebra vitem, qvam inferes, pertundito 
etc. har den berømte Geölter*)  troet, ak af de af ham selv og Pontedera an
førte Steder ikke allene kunde fees, at noget nu fattes i Cato, som før haver vceret 
der, men at der og er noget vor nuværende Cato i de seenere Tider tilfoiet, nem
lig dette XLI. Cap., som indeholder flere Indpodnings Maadcr end de, som Pli- 
MUs, der anfører det XL. Cap., i Cato's Tid siger at have været bekiendte; 
men den godePlinitts indfører i sin XVII. BogS næstfølgende i§. Capitel under 
Cato's Navn dette hele af Gesner mistænkte Sled, og endnu mere i sil 16. 
Capitel de emplaftratione af samme Cato hans XLII. Cap., som lærer ino- 
culationen eller Jndoiningen paa samme Maade som den endnu bruges; ja 
Plinius gaaer endnu høiere op i Tiden, og siger, at denne sidste Maade har 
endog længe før været Grækerne bekiendt: Hoc genus non pridem reper
tum volunt, qvi novis moribus favent, fed id etiam apud veteres 
Græcos invenitur, et apud Catonem, qvi oleam ficumqve fic inferi 
jusfit. Spørger man nu, hvorledes Plinius da har kundet sagt det oven
anførte om Cato , bliver mit Svar bette: at han mage ikke have anseet Viin- 
stokken for at være et Træ, ligesom og Colum, har afhandlet sammes Indpod
ning for sig selv, og at Stedet vil ikke sige andet, end at i Henseende til 
virkelige og haarde Træer findes ikke, at anden Indpodning end den imellem 
Bark og Træ i Cato's Tid har været brugt.

I det XLV. Cap. V. i. Locus bipalio fubactus fiet (ben eq ve terra 
tenera fiet) beneqve glutus fiet. Beneqve terra tenera fiet har alle 
Mærker af en Rand-Forklaring, som siden i Terten selv er indrykket; findes 
et hos Plinius, som anfører dette Sted i hans XVII. Bogs 18. Cap. favnes 
i adffillige Udgaver, og er af Meursto udgivet for hvad det er, nemlig For
klaring over bet Otb glutus, hvilket og findes glitus, glittus, og glictus.

Neppe

*) Præfat. Ed. 1, pag. III. Ed. 2. pag. II. et III.
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Neppe tøv jeg for Plittii Textes Overeensstemmelses og Festi Forklarings 
Skyld vove at troe, end siden at sige, at her af en Skrivefejl i Texten er giørt 
et nyt Ord, fom Cato, dersom han opstod, maasikee neppe vilde kiende sig ved; 
De adskillige Skrivemaader give mig dog Dristighed til at tvivle, om ikke i Cato 
Stædet har været an fort enten : beneqve politus eller beneqve cultus, 
det første Ord kan maaffee ved at være tilfagt en Afffriver, eller og eet af begge 
udi et utydeligt Haandsikrivt, hvori g for po, eller g og lu for c og ul ere 
blevne læste, være ombyttet med glitus eller glutus. Da Plinitts er rettet 
efter Skribenterne, som i ham findes anførte paa de Slæder, hvor hans Text 
har været utydelig, og man ikke veed, om dette Stæd har været blandt de mange 
1000, som nogle foregive at have forbedret i hans Læfemaade, hæver hans 
Overeensiemmelse med Cato ikke al Tvivl. Efter de Forandringer, fom Fe
stus har lidt, er den vel ikke saa gandjlke canonists, og Forklaringen (den maae 
være Festi eller P. Diaconi) grunder sig allene paa dette Catonis af Plinio 
anførte Stæd. Gronovius har i sin Udgave af Plautus veget fra hans For
klaring over Ordet feetarius.

V. 5. Ubi liber fe vertat, kan enten udlægges faaledes: naar Barken 
har begyndt at forandre sig til Træ, dersom man vil tiltroe Catonis Tider 
denne Kundskab, eller: naar Barken har forandret sigtil $ir.e og Skud. — 
Oculos ferito har frembragt adMlige Fortolkninger, hvilke kunne sees hos 
Gesner, hver især mere eller mindre forandrende Texten *).  Jeg har tænkt paa, 
om ikke Texten kunde blive gandsike uforandret, da Cato her maafkee kan have 
havt Hensigt til sit XLII. Cap. **).

Cap. XLVir. Harundinetum fic lerito etc. Man har vildet beskyldt 
Cato, at han har i dette Capitel blandet harundinetum og vitiarium saa- 
ledes sammen, at det er uforstaaeligt, hvad der hører kil det eene, og hvad til 
det andet; ja man har forkastet det gandsike som Cato faljlketigen tillagt Gesn. 
edit. i. p. 1289. 47« Da han i sit VI. Cap engang tilforn udførlig nok har 
beskrevet Rør-Plantningen, og gandffe uretteligen her skal have sagt, at man 
paa samme Maade skal anlægge er vitiarium som el arundinetum d: plante 

Viinen

*) Ponted. 2. Editio. Gesneri Hat' occultos ferito meget sindrigt.
**) Maaffee ferito her ev sat for inferito, eller Stavktsen r» er udfaldet afTexten.
pt'se Saml. IV. B. L l
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Viinen ved Aaer og i fugtig Grund. Men betcrnker man, at Cato ei selv 
har afdeelt sin Text i Capitler; at Slutningen af det forrige hccnger sammen 
medBegyndelsen af dette, og at ikke mere end een Linie horer til arundinetum; 
saa ftes den bedste Sammenhcrng, og intet, som g i ør Sicedct Cato uvcrrtzigt. 
Han har i det forrige sagt, at man sikulde s«tte Olie-Stikkerne i£ Fod fra 
Hinanden, og (Tuttet: ad eundem modum alia femina ferito, strax dcrpaa 
hgr han giort denne Undtagelse, at femina arundinis ikke ma a plantes saa tcet, 
Men maa staae 3 fulde Fod fra hinanden, og derpaa begivet sig til Viinstokken, 
som han har villet skulle baade behandles og saacö paa samme Maade, det er 
at sige ikke som Ron, men som Olie-Stikkerne: Om Harundinetum har han 
allene sagt: fic ferito, ternos pedes oculos difponito, om Viinstokken 
eodem modo NB. jacito, behandle dem paa samme Maade nemlig som 
Olie - Stikkerne, ferit o q ve, og fa ae den ligeledes, ikke vil han sige 3 men ii 
Fod fta hindanden: Bonnetrie har rigtig indftet dette, og derfor oversat Slce- 
det fortrcffeligt: Exceptez — en ncanmoins les oeilletons de rofeaux, 
qve l’on plante a trois pieds de diftance les uns des autres. Pour les 
plantes des vignes c1 eft abfolument la meme methode. Hvad fi pecus 
pajcatuv angaar, da siger Columella i sin IV. Bogs 16. Cap. i.: at in 
feminario licet trimam atqve etiam qvadrimam vitem cuftodire, qvo- 
niam non confulitur vindemiæ. Altsaa ere der Tilfalde, hvor Viinplan- 
terne kunne blive staaende over 3 Aar, for at blive desto stärkere; men da 
Eieren i saadant et Land- eller en Plante-Skole kunde have behov at saae ocy- 
mum, farraginem, eller med et Ord, hvad Romerne kaldte pabulum, 
eon fr. Cap. XXXIII. 3. eller ogsaa der af sig selv kunde voxe Gras, som 
han kunde nytte, saa troer jeg Cato vil sige: behøver du for at fore eller grcesse 
dit Ovceg at benytte dig af Grunden, hvor du har dine Viinplanter, saa sor- 
flyt dem i det 3. Aar. Dette er efter Gesners Skielnings-Tegn. Pontedera 
derimod vil have lcrst Stcrdct saaledes : fi pecus pafcetur, ubi vitem ferere 
voles, hvilket efter mine Tanker ikke passer, thi aflukker man Stceder, hvor man 
vil frede almindelig Skov, forQvceget; saa vilde vel ingen fornuftig Landmand 
lade Ovceget grcrsse i det Viinland, hvor han nys havde plantet ungeViintrceer*).

Bon-

*) Plin. Lib. XVin. 17, greendum procul omne qvidem pecus - - . qvoiuam facillime 
auferat gemmas.
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Bonnetne har forandret i Texten Si til Ne pafcctur, og oversat: il fa ut em- 
pecher, qve les beftiaux ne la broutent, med en Note, som, undskylder 
det med Gesners Tilstaaelse, at Stadel ellers vac uforstaaeligt, som mig dog 
ikke saalcdcs er forekommet.

I det XLVIII. Cap. viser Cato sin Maade at faae Cypres Tracts Free 
paa. Vcd en Feiltagelse, font let fan holdes en med mange Arbeidcr ogSyS# 
ler bebyrdet Mand til gode, har den sal. Gesner anført dette XLVIII. Cap., 
ligesom det skulde vare det somGellttls i sin III. Bogs XIV. Cap. har anført, 
og derover i Henseende til Lasemaaderne angivet større Forskiellighed imellem 
Gellii Exemplar og vort nu brugelige af Cato end der virkelig er; da af det 
Ord dimidiatum tydelig sees, at det er Cato's CLI. Cap., som Gellius 
har i Sigte, hvilket og i Henseende til alt det øvrige, undtagen infternito for 
incernito , svarer til Gellii Sted. Havde Gtsner efterseet ved det CLI. 
Cap., hvad han havde til dette an ni ar fet, vilde han vist have forandret det, 
hvilket jeg, da det ikke er skeet i den nye Udgave 1773, har villet anmarke, 
at ikke paa den Grund skulde opstaae nogen Tvivl mod vores nuvarende Textes 
Rigtighed. Pontedera har afen anden Grund yttret Tvivl mod dette Stad, 
nemlig at det ci er troligt, at Cato skulde afhandle een og samme Ting tvende 
Gange; men og heri er Cato angerløs: I dette Capitcl viser han fin Omgang, 
i det CLI. Cap. den, som Manius Perccnnius Nolanus brugte, hvilken 
han maaskee, efterat han havde skrevet sin egen, kan have erfaret, og derer 
ikke mere Overeensstemmelse eller Forskiel imellem begge, end man kan formode 
af to fornuftige Landmand, som i Hovedsagen niaatte komme overeens endskiønt 
de i Bisager have varet forskicllige. Vi fee og hvor urigtigt det vilde vare her 
paa dette Sted efter Pontedcrcr Forflag at forbedre eller forandre Texten vcd 
Tillag af det sidste Capitel. Begyndelsen af Capitlet har giort, at Slutningen 
nifi tanqvam alium ferito, af mig er formodet at have varet: nifi tanqvam 
taleam lerito *). Nifi behøver da ikke at udkastes af Texten.

Cap. LI I. Det er fardeles markeliqt, at ikke allene fast alle vore nuvarende 
Maader at indympe og inoculere paa, men endog den nu brugelige Aiaade 

L I 2 at
*) Denne Formodning bliver nersten til Vished ved at sammenholdes med Vårr. Lib. I. 

41, 10. Oleæ fernen cum fit nucleusqvod ex eis tardius enalcebatur colis qvam e 
taleis, ideo potius in feminariis talcas, qvas dixi ferimus; hvad der er sagt om Olie# 
Tract/ giclder og her om nuces pineæ.



268 C. F. R. AttM. og OpL til M. Porcius Cato de re ruftica»

et gisre Affuere pa a for 2000 Aar, ja derover have vceret bekiendte. Det 
Kunstgreb at fylde Jord i en Urtepotte, og træffe cn Ovist der igiennem, som 
bliver siddende i Polten, til den har staget Redder, og da med sin Potte eller 
Kurv plantes i Jorden, afhandles i dette Capitel. Vi have en ncemmere Maade 
ot skille Jorden fra Blikkyssen, hvori den plantes, og jeg feer ikke, hvorfor 
Cato lsd Potten eller Kurven blive ved Poden, thi vcd.at vande Jorden stcerk 
kunde han have bevaret den om Podens Rod, og fra neden af let skudt hele 
Klumpen ud, og derved skaffet dens speede Redder mere Frihed at voxe. For 
ot give Roden Plads har han befalet: q val um incidito ex una parte perpe
tuum , forø det findes i Editionerne foruden den Iuntinstke, der har prope 
imum. Perpetuum har Victor, fundet i en af sine gamle Codices mcd en 
Bemcerkelfe, at i dette Sted stak cn Feil; maaffce den rette Lcefemaade stkal 
vaere: ex ima parte perpetuum, hvilken bedst fyldestgisr begge Lcesearter, 
vg fætter Aabningen for Roden paa det Stad, hvor den meest behovedcs.

Cap. LX. Præterea granatui videto, uti fatis viciæ feras. Fsrend 
jeg lcrste i Gestters sidste Edition Porttedercr Forsikring, at dette Ord ei er 
Catoniff; men en af det Italienske Sprog nedstammende Forklaring over pa
bulum, havde jeg troet, at man her kunde lasse granarioy hvilket mere ncer- 
mec sig dertil end andre Udgavers generatim.

Det udi det LXX. Cap. foreskrevne Middel mod Ovcegcts Sydgom er 
i Henseende til BestandecleneS nu for store, nu for srøaa, nu bestemte, nu ube
stemte Sterrelser saa vanskeligt at giere sig et rimeligt Begreb om, at det ikke 
skal forundre mig, om Dette Terentii: incerta hæcfipofbules, ratione certa 
facere nihilo plus agas, qvam fi des operam, ut cum ratione infamas, 
fotu faldt mig ind under Betragtningen, ogsaa vil indfalde Laseren. Da imid
lertid mange ville have fundet mere Spor til Overtroe end jeg finder, andre have 
sorstaaet et og andet Stcrd anderledes end je^ og Cato's Forffrivt, dersom 
end hans Meening og Midlets Deeles Forhold ikke saa note trceffes, maafkee 
ved nogen Forandring endog i vore Tider kunde komme til Nytte, vil jeg ftem- 
fcette mine Tanker. At alle Sorter i Forskrivten g Gange cre tagne, er ikke 
skeet af Overtroe, men fordi af disse i 3 Dage efter hinanden daglig skulde gives 
een og det fastende, paa det at Midlets Virkning ved at manges med det nylig 
forhen nydte Foer ikke ffulde svcrkkes. Salt har fra Alders Tid varet og er 

endnu 
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endnu et Hoved-Medikament mod Kreaturenes Sygdomme; hvorfor'det ikke 
er saa uventet, at det staaer ferst, som at deraf kuns forordncs en mica o: et 
Gran og det af ubestemt Storrelsc; sætte vi nu, at det har været fal gemmæ, 
kan ved mica forstaaeS een af sammes Kristaller, fom passer temmelig til det 
ovrige, men tillode de andre Ingrediensers Bestemmelse at formode, at mica 
var en Skrivefejl, foraarsaget af mi na, skrevet forkortet mna *),  hvilket Maal 
Cato i det CXXVII. V. r. har nævnet, saa blev det J Xll, eller et medicinff 
Pund af Salt **),  som jeg vilde raade pro dofi at give, dersom man hos 
os vilde forssge Midlet. Folia lauri III. og endnu mere folia rutæ III. ere 
af saa liden Storrelse og Kraft, at mig synes at have Aarfag til at formode, 
at de ikke efter Bogstaven maa forstaaeS, men hellere kages for 3 med Blade 
bevoxke Grene af begge Sorter, i det mindste maatte de, i Fald nogen Nytte 
deraf ffulde ventes, saaledes hos os bruges. Pontedera vil have forstaaet 
porri fibras III. om 3 af Purrens Blade; da mig dog synes, intet at node 
hverken her, eller i de hos ham afColttMessa anfsrte Slæder at afvige fra Ordets 
sædvanlige Bemærkelse; meget mere erdet haandgribeligt, at Columellcr For
bud (at hakke om Kornet, indtil det havde 4 eller ,5 fibras) forbinder os til at 
forstaae det: indtil det ved flere Sldcrsdder eller Trævler i Jorden var befæ
stet, og Palladius har i fibrarum Stæd sat folia eller Blade, fordi stere 
Blade gave Vished om en stærkere Nod, og vare et sikkert Beviis, at Korner, 
som noksom var befæstet ved Rod-Trævler, kunde fordrage Hakning og Spad- 

g uden at omkastes. I Folge heraf og i Overeensstemmelse med foregaaende 
tager jeg fibras III. for 3 Trævle Bundter med de dem frembringende Pnrre- 
log. Videre herbæ fabi næ plantas III. ere efter min Meening 3 unge nylig af 
Froe opvoxne Sevenboms-Planter; thi vilde man forstaae plantæ om fuld
komne Træer, blev Portionen for stor til et heelt Hollænderie, og vilde bryde 
06 her mere ved sin Overflod, end de forrige have giort ved deres Mangel. 
Det samme gielder næsten og om vitis albæ caules III, som jeg oversætter 3

Ll 3 unge

*) Romerne kiendte Sal gemmæ og foretrak det Sal in ar. Det har Cry stakler storre end 
Ledet af en Tommelfinger, maastee og mpls. cv blevet til mica.

**) En Landmand fra Fuen har meddeelt mig folgende: 3 Morgener i Rad, forend 
Qvæget udsættes paa Græs, tager man til ethvert Hsvede 2 Næver fulde af Lyne- 
borger Salt, indgiver Kreaturet samme fastende i Halsen, og strax derpå nedstyller 
Saltet med en halv Pot veen Vand
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unge Skud af Bryonia, hvilke i Begyndelsen ere bladlese, og kunne spises 
ligesom Asparges. — Fabulos albos III. og Carbones vivos III. udelades 
i begge Aldinerne, den Baselffe af 1521, i min Züricher af 1528, i Ascen- 
cii af 1529 og den Pariser Udgave af 1533, hvilket her anmcerkeö, siden det 
ikke af Gesner hverken i den 1. Edition , eller af den 2. Editions Udgivere er 
iblandt Varianterne antegnet, og da de ere kraftlose Midler, kunne vi spare 
Umagen med at bestemme deres Doles. Viinens Dofis synes mig passelig, 
fcnt enken kan have ureret blandet med Medikamentet, eller og bag efter hreldet 
i Halsen paa Kreaturet, for at nedskylle det ovrige: vi maatte i detS Sted bruge 
Vand. Ved jejunus fiet *)  qvi dabit, troer jeg vist, al jejunis er af 
Texten, fom har h av t jejunis jejunus fiet, qvi dabit, forloren, fordi det 
har saa stor Ligning med jejunus, at det af skiodeslose Afskrivere, i Tanke, 
nt forste af Forseelse 2 Gange var skrevet, er blevet udeladt. Omendskiont 
denue Faste paa Menneskets Side er det eneste i Capitlet, som viser Overtroe, 
kan jeg dog ikke troe, at Cato har tillagt den saa stor Kraft, at samme i Hen
seende til Qvreget kunde forsommeS, da han i det felgende Capitcl, hvor jeju
nus for den storre Forskellighed i Endelsen ikke saa let kunde af librariis forvex- 
leS, har forordnet jejunus jejuno bovi dato, og denne Gisning faaer i mine 
Tanker stor Vregt ved det BrcSlauffe af Gesner anforte HaaudffrivtS Lrefe- 
maade: dari oportet bubus jejunusqve **);  thi jejunius fiet, qvi dabit 
i min Regiske af 1499 holder jeg faameget mere for en Trykftil, som den for 
disse af Hr. Gesner i hans Liste paa Udgaverne beskyldes. Sublimiter fient. 
Da ingen Stilling var beqvemmere end den oprejste saavel paa Hovedets som 
paa Menneskets Side til Medikamentets Indgivelse, bliver det rimeligt langt 
hellere at antage denne Beqvemhed, end cn tiltroet magisk Kraft som den sande 
Aarsag til Cato's Forssrivt, hvilken anvendt paa fublimiter legi teriqve 
oportet ovenfor frister til den af Schoetgenw i Gesn. 70. 2. fublimiter 
tiltrenkte Forandring tilfubtiliter, da det bliver en Person af Vext mere van

skeligt

*) Ved Losningen blev i Videnskabernes Selskab erindret, at maaffee havde skre
vet: cui dabit, hvilket desto lettere kan være sseet, dersom Ordet paa de Gamles Maade 
var skrevet qvoi; ved denne Forandring faldt den Urimelighed bort, at Fasten forlan
ges paa Menneskets og ei paa Kreaturet- Side; men det folgende Cap. jojunus jejuno 
b. dato overtaler mig til at vedblive min Formeening,

**) Som formodentlig er en Skrivestil for jejunisqve.
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skeligt (at jeg ikke skal sige umucligt) staaende opkcist nt samle Log, Redder og 
andre smaae Planker af Jorden, end siddende eller liggende at indgive Medi
kamentet. At fublimeter flent 2 Gange forekommer siden, hvor det passer, 
bor ikke forlede os til at troe, at det nodvendig mane have staaet i Texten her, 
hvor Sagens Natur modsiger det; med mindre man faaledeS vil forklare det, 
nt det siger det samme som fubtiliter fe. fublimi vel fu fpen fa manu *),

**) Saaledes seer jeg og at Hr. Grosse i hans Overscettckse af 1787 har adskilt Perio
derne. Bonnetrie har fulgt Sesner og andre Udgaver. .

Cap. LXXL Dato continuo ei un um ovum gallinaceum crudum. 
Den Ma ade nt give Qvcrget et TEg, for at bevare det for Sygdom, brugtes 
endnu i min Barndom pan Landet, og man har feet en Proces, hvorudi Her
skabet iblandt andre Fordringer paastod af Forvalteren en Slud mere end hans 
Fortegnelse indeholdt, fordi han havde krcevet et TE g mere, end der vare Fcre- 
Heveder; Sagen gik til Hoiesteret, fem kiendte ham i denne og flere Poster fri 
for Tiltale. Id vafe ligneo terito fattes i min Regiffe Udgave af 1499, 
tren findes i begge Aldinerne, i den Basclffe af 1521, i min Zürcher nf 
1528, Ascensu af 1529 og min Parisiske af 1533.

Cap. LXXIII. Aqvam bonam et liqvidam. At forge for gode Vandsteder 
er en Sag endog hos cs afBctydenhed om Sommeren, naarVandet udterrcs, og 
bliver rert og dyndet; meget mere vigtigt maa det vatre i strå varm en Himmel- 
Egn som Italien. Efter PopMc?Anmcerkning synes Memstt Indvending uventet.

Cap. LXXVII. Det ferste, som jeg har at erindre vcd dette Capitel, er: 
at en Deel deraf ved en lidet forandret interpunetation og Forklaring over de 
deri foreskrevne Handlinger blev forstaaeligere. I den anden Linie i Gesnerö 
Udgave sattes efter tracta og forend farinæ et punctum ; fra dette punctum 
og til teflum lcerer (EatO Omgangen med tractis, og da har denne Sag Ende. 
Derpäa folger Behandlingen og Tillavningen af Bunden nf Placenta, forø 
endskiont kort dog er lcengere end i de ncervcerende Udgaver, og fluttes med 
tenue, hvor et punctum mane flane ferend Cafei **);  fra dette punctum 
til cafeo leerer han nt lave den Marmelade eller Belling, som han siden bruger,

og

*) Denne falsse Tanke om Koglcn'e kan maaskee have giort, nt Catonis fiibtib'ter j Tex
ten er forandret til fublimiter, og saaledcs forsi indfort Feilen, og siden hindret Ner- 
telfen. 
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og endec med cafeo forend p^oftea; herfra tit fingito vifer han, hvorledes 
Bunden og Belket om Kagen ffiHDc fattes, som jeg forstaaer saaledes, at Pla
den hvorpaa Kagen skulde staae enken var en Fod i Fiickant, eller rund af en 
Fods Diameter, og at Kagens Bund maatke beholde saamegek tilovers, nt deraf 
kunde rundt om opreises et Belte af den fornødne Holde, til siden at omfluftc 
tracta; derefter viser han, hvorledes de allerede tillavede tracta skulle scrltcS, 
hvilket varer til indito, hvor igien kan scctteS punctum. Jeg meencr, at 
det er tydeligt at'see, nt de have varet satte i 2 om ikke 3 Lag; thi han fatter 
før ft Tracta lingula in NB. totum-filum primum ponito, deinde de mor
tario tracta linito; Naar han nu ferst havde besat hde Bunden i Kagen med 
sine tracta, og overalt omlagt disse med sin tykke Marmelade, var det jo ikke 
mueligt, nt i det forste Lag flere tracta kunde rummes; derpaa kommer: tracta 
addito fingulatim , det mane da vcere det andet Lag, og der mader han 
igien at overstryge dem med Deien afMortercn, til intet af samme blev tilovers, 
og saa tilsidst: in fummum *)  tracta lingula indito, seek f det everste Lag 
alle de fra det underste eller de to ferste Lag overblcvnc Bakkclser; Omtrent 
saaledes som man tillaver en 'Mble-Tcerte af 2 eller 3 forskiellige Lag Mbler 
med en Dei etter Marmelade imellem hvert Lag : endelig flutter han med po- 
ftea fol um contrahito, som jeg oversetter : tilsidst har du at agte, nt Kagen 
indknibes, saa at den efterhaanden bliver smallere opad; og lav saa Fyrstedet og 
Panden tilrette. Tm'nebii Forklaring med Hr. Gestters Oplysning har forst 
givet mig Anledning til at forklare dette Stced om forffiellige Lag i Kagen, hvori 
jeg er bleven bestyrket ved at see Bonnetties Overscettclse, som lyder saaledes: 
il faudra commencer par couvrir tout le fond de P abaifle d1 un lit 
de tracta, qv’on pöfera Tun apres Pautre, et qv’on enduira de ce 
fromage incorpore avec le miel dans le petrin; puis faire un fecond 
lit fur le premier, et enfin repeter cette operation jusqv’ a ce, qv’on 
ait confommé tout le fromage incorpore avec le miel. Dennes Med
hold er mig des kierere, som Oversættelsen er uden Hensigt til en anden Periode 
i folgende Capitel, hvis Forklaring af mig bygges paa dette Stod. Saavidt 
om det hele Capitel i Almindelighed; nu folge et Par Erindringer om 2 fcerde- 
les Stader i samme. Det forste: ubi deplueris, panno oleo uncto tan

gito;

*) Nogle lcese fummam.
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gito; del synes mig ikke troeligt^ al Cato, som yttrer saa megen Smag for 
Reettlighed ved Bagveerk, fom byder Cap. CXXIV.: manus mortariumqve 
bene lavato - - - fubigitoqve pulcre; og her i dene: componito pu
riter; - - - in mortarium purum condepsito,------- cribrum purum
Rimito, - - - in tabula pura ponito, jfke have vidst beqvemmere 
og reenligere Instruntent end en ulden Klud dyppet i Olie til at overstryge sine 
tracta med; Jeg har derfor, endfkiont uden Anledning af Udgaver *);  tvivler 
cm Textens Rigtighed, hvilken fynes let her at kunne veere ford server faaledes, 
at af penna oleo uncta er a og 0 i forste og et Ende - 0 kommet i sidste Ord. 
Ved en Pennefier, dette eenfoldige LandSbye- Verkcoi, spildtes ingen Olie; ingen 
Haar kom i Kagen; vg Hernderne bleve ubcfudlede; Denne Maade **)  bruges 
og endnu paa Landet, og af det, al jeg i min Barndom i mine Fornldres Huus 
mange Gange havde feet, at TEgge-Blommerne eller Hviidcne bleve stagne i en 
Skaal, og Sigtebrodcne eller Bagvcerket ved en Fier dermed bestrogne, for
moder jeg, at de gamle Romere med samme Instrument kunne have bestroget 
deres Bagvcerk, paa hvilket Ordet uncta ogfaa passer sig bedre end paa panno, 
som inddrikker Olien. Det ander er: de ve primo temperatoqve, hvor 
Victorius har bemcerket at veere en Feil. Turnebli Rettelse synes meget an
tagelig; men da saa mange have boder paa delle Stad, troer jeg, at mig og er 
tilladt ar lcegge min Skierv ved at foresiaae, enten inde ignem primo tem
peratoqve, eller deinde igne parum, da af ignem primo eller igne parum 
kan vcere giort Aldinerues junipero.

Cap. LXXVII. Handler om en Kage, som kaldes Spira eller Kringle, 
Kage, hvilken bestod af de samme Spise-Midlcr som forrige placenta, allcneste 
at tracta blcve dannede somReeb***).  Til Slutning foreskrives: imponito in 
folo^fimplicibus componito bene arcte; forhen stod deimplicis, som Vic
torius har efter de gamle MSS. forandret ril fimplicibus, endjVionr han selv 
tilstaaer ikke ar vide dctö Meening. McurftUs vil have dein plicis. Poll- 
tedera **'*)  mcener, at her udkrceves en Oedipus til denne Sphinx. Gesuer 

gietter 
*) De celdste sorend 2lldinerne have dog parvo for panno.
**) 7if Gesners Anmcerkning sees og, ot samme Instrument dertil i hans Land bliver brugt. 
*** Som vore Trakt -Bakkelser. ****)  foresiaaer reftiin plicis usqve ester 

reftim plexibus j Geoners Ed. z. Tom II. pag. 441.
N'se Saml. IV. B. M M
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gietker fine plicis, fa a at denne Kunde er enten holdt for gandffe uopløselig, 
eller ikke uden ved Victorii Textes Forandrinq muelig at lose; men Victorii 
Text kan beholdes uforandret, og al Vanskelighed falder bort, na ar man an
tager , at i placenta stode tracta i et dobbelt ftrato (Lag) over hinanden, her 
derimod blev kun et enkelt Lag af tracta; Folgelig er fimplicibus tractis her 
modsat duplicibus eller triplicibus hisset, og dette Sted bliver en Prove paa 
Fc-ctrinel af den af mig i det LXXVI. Cap. amagne Meening. Vonuctl'ie 
har ikke indsect denne Sammenhang, og derfor overfat: puis vous les re- 
couvriez de tracta de la forme ordinaire, fans laifler aueun vuide 
entre eux.

Cap. LXXX. Endffiønt Varro Lib. II. Cap. VI. V. 2. skriver om Asener: 
omnibus partibus honefti, og i hans L Bogs Cap. IV*  V. 2. qvæ faci
unt honeftiorem agrnm. Virgil. Georg. IL V. 82. cm Hefte: honefti 
fpadices glauciqve, og Serenus Sammonicus Cap. XLVIL V. 860. 
Buurm. Poeta: min. har ft mærkeligt, endffiønt lidet tvetydigt og maaffee 
derfor ikke af Lexicographis anført Exempel:

— — — Sangvis poterit pro defle caninus 
Qvi facili potu antidotos imitatur honeftos.

Saa kan man dog tvivle om, at disse Skribemere vilde have betient ftg af Ordet 
t saadan Forbinding fom denne, fc. na ar de lignede et Dyr med det andet *),  
og endnu mere, at dcu jevne Cato ffulde have tillagt en Kage det; lader man 
ham derimod sige, at tracta ffulde gieres fo in globi, og dog ligne fpiræ, 
Kringler, forstå aes det første ret passeligt i Henseende til Materien, og det 
sidste til Formen, og giver i mine Tanker Aldinernes boc in reftim qvafi 
fpiram facito, confr. Cap. LXXVII. stort Fortrin for Victorii nu indførte 
Lasemaade. Hvad praftato her ffal betyde, viser det forrige CapitelS coctos 
eximito, og nvener jeg, at intet kan vare nt indvende imod, at Ordet pruo- 
ftato paa dette Sted tillages denne Bemarkelse. Skulde Forandring vare 
nødvendig, var vel prenfntoqve det narmeste og passeligste Ord. I colora- 
toqve stikker vist en Feil; da det hverken kan formodes, at Cato har villet 
have denne Rat freut for alle andre farvet, ei heller at han siger, hvormed den 
ffulde overstryges; og colorato stet ingen Sammenhang har med caldum ne 

nimi-
*) Saaledes honefla ovis qvafi afinus*
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nimium, disse Vanskeligheder undgaaes ved at lcrse collocatoqve, fom pas
sende til det felgende: c. n. n. og som det ncermests i Bogstaver og Lyd, med 
temmelig Viühed kan troes nt have staact iCatonis Text, fom ikke vilde have, at 
denne Reet ved at fatte 6 paa et for varmt Stad i Klokkenet, skulde fo rend den 
kom paa Bordet, tabe sin Fedme og Anfcclfe.

Cap. LXXXIIL Det tillades nüg vel i et fremmet Fag at giøre denne An- 
mcerkning: De flefleGrammatici, hvoraf jeg vil anføre to: Th. Bang in ob- 
fervationibus Philologicis. pag. 657. *),  og Schellcv Grammatica 2. 
Auflage pag. 2go. ** ***)) ere centge i, at verba imperfonalia qva talia 
mangle det egentlige imperativum****).  Vi sinde her imidlertid liceto, og der 
tvende Gange, fom mig fyneS vcerd ar antegne; Da det afFortolkerne overCakl) 
cr forbigaaer; Ikke findes i Gestters (ToreLexicon anført; Og Scaligers af 
Lipst'o biefaldte og af Vossto Art. Gr. pag. 146. paaberaabte Oporteto, 
som Festo ved occifurn og opima fpolia mod alle Udgavers Text cr tillagt, 
saner Selstab og Styrke af CaWttis uden nogen Forandring i alle Udgaver nu? 
tagne dobbelte liceto.

*) Conjunguntur imperfonalia ln omnibus modis et tompo ribus ut tertia per fona lin
gularis perfonalium, n-ifi qvod imperativo careant, et pro eo utantur præfenti fub- 
jectivi, ut poenitear pugnetur.

**) Alle diese unpersönlichen verba ßnben ritten infinitivum, aber keinen imperativum, 
wofür man, wo es nöthig, conjunctivum gebraucht, als: pudeat te.

***) De fleste af dem have forhen været perfonalia og findes hos Poeter og Comici, 
hvilket Tilfælde her ikke kan meenes endstiont vi vel endda feile herpaa Exempler.

****) Ikke det som gisres af 3., p- præf. conjunctivi, hvilket de antage tilligemed Varro 
de L. L. Lib. IX.

I det LXXXXIX. Cap. sindes: nec plus aqvafita fiet horam urram; 
Men forhen af Aldmei'tte og deres Familie: nec plus aqvam ante finat qvam 
horam ; nf I. R. B. nec plus aqvas: i ta fiet horam 1; font nanr fin et 
loefes for fiet er meget forstandigt. Det dunkle, fom Fortolkerne og Over- 
frctterne have fundet i Victorii fita fiet, falder ellers bort ved at tage det for 
er participium pasfivum nf fino, følgelig aqva fita fiet det famme fom 
perm i (fa fiet: Vandet skal ikke leengere vare dem tilladt end een Time i Mid
dags-Tiden. Men hvorfor siger Geslter her i Noten forte? Fordi han bag 
i Lexic. ruftic p. 131 har forklaret fita fiet ved fteterit. Udi hans derefter 

M m 2 udgivne 
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udgivne store Lexicon har han tillagt /itus under fino den af mig her anførte 
Bemærkelse, som han foruden Ciceronis der anførte ogsaa ved dette Exempel, 
dersom han havde erindret det, kunde bestyrket: I den anden Gesnerie Edition 
er der ufo rer udret, og i begge synes den over Skadet givne Forklaring tverlimod 
Skribentens Weening. Det falder mig dog betcrnkcligt og ei vel overeenöstem- 
mende med Catonis Skrivemaade, at horam imam er ffilt saa langt fra 
plus» Hvad om i Catonis autographo har staaet coram? og hans For- 
ffrivt har vceret: meridie bibere dato, nec plus: aqva fita fiet coram. 
En Streg formeget i sidste m og det forste c taget for en accent til oram*),  
kan ler have indført den nu brugelige Lcesemaade. Min Gisning giøres ved 
følgende Periode i n erste Cap. LXXXIV.: ex ore in ejus os inflato item 
aqvam, antagelige Der har han lcrrt at give Rmgelducrne Varidet af Mun
den: her at fatte det for Hønsene og Gcrffene, at de felv kunde drikke. Sita 
bliver saaledcs i sin fadvanlige Bemcrrkelse og Følgeffab med et adverbium 
loci, og Texten baade mere kort og Catoniff.

Cap. CIL Melanthii cætabulum. Acætabulum findes i Alditterne og 
i de gamle Editioner, fraregnet Tryk eller Skrive. Feil, som tydelig nok for- 
raade der rette Ord: acetabulum, hvilket og har vundet Gesners Bifald 
ril at indtages i Texten. Melanthium, qvod medici vocant Smyrnium, 
er efter C. Bauhin: Hippofelinum Theophrafli f. Smyrnium Diofcoridis 
og ester Linnæi og uuvcerende Botanikers Sprog: Smyrnium (olus atrum) 
foliis caulinis ternatis, petiolatis.

I det CVL Cap. udelukkes vel rettest coctum i Overeensstemmelfe med 
det LXXXVIII. fa ave l efter Meursii som Gesners Anmarkning. Det kan 
vare indført formedelst en utydelig Skrivt af gallinaceum, som er last: gal
lina coctum.

I det CVIII. Cap. Polentam grandem dimidium acetabuli. Maa- 
ffee Cato har ffrcvct qvantum d. a.

Cap. CXIL Her ere vist de Ord: qvo aqva dulcis non perveniet, for
rykke af derrS rette Stcrd, fam er strap bag efter fumito, hvilket, foruden 
at det er faa øjensynligt og med Cato's Weening overeensstcmmende (der paa 

den

*) I de første Udgaver findes horam i, oq de Gamle have skrevet ordeum, ora. Dex 
fanes og ikke at vare Aarsag til den Bestemmelse af een Time- 
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den Maade vilde undgaae at faae salt Vand blandet med sodt, som ved adffil- 
lige Brekke floder i Stranden tirer ved Landet) end ydermere bestyrkes ved denne 
Sammensretning i det CVI. Cap.: ex alto fumito, qvo aqva dulcis non 
accedit. Hvad siger det her bag ester vindemiam?

Cap. CXIII. Serta eller Sertula campanica meenes at have vreret Meli- 
lotus Italica: Schoenus, Andropogon Scho enant us; og palma, quam 
habent unguentarii Balanus myrepfica f. glans ungvcntaria C. Bau- 
hini, som holdes for Linnæi Guilandina Moringa. Mod Enden af dette 
Capirel findes: amphoras in fole ponito, ubi herba non fiet. Forffriv- 
tens Aarfag har maaffee vreret, at Krukkerne ci for Solens Straaler af heie 
Planter ffulde bedrekkes, og at de af alle kunde fees, for at forekomme Qmvelt- 
ning. Endelig tilsidst: in culleum componito et inftipato. Pslitiani 
Lrefcmaade og Ges ners vel grundede Anmrerkning har bevreget mig til den Gis
ning, at Cato maaffee har ffrevet cavum eller cellam*),  hvilke Ord let 
kunne vrere tagne for cuneum eller culeum, og meget vel passe sig med com
ponito og inftipato,

Udi det CXXVIL V. 2. Gisr eet Ord, font lrefeS i de reldste saavel- 
som Aldiu. Udgaver Origanum, og i de nye efter Victorium Origaniti 
nogen Vanffelighed; I forste Fald mangler det sin Vregt, er skilt fra det andet 
terre Middel thus, og sat bag efter Viinen, hvilken som det almindelige ve
hiculum eller excipiens enten bor gaae foran, eller folge efter de andre Lrege- 
midlets Deele, som den modtager; I det andel Fald ere der endnu vigtigere Grunde 
derimod: Denne Tillavning ffulde ffee poftridie, stray forend Midlet blev ind*  
taget; Og, foruden at Vregten af Origanum oq Tillavnings Maaden ikke ere 
angivne, kunde Vinen ikke i et Aieblik af Orig. tndtrrekke nogen Kraft, hvilken 
ikkun ved en langsom og af Varmen befordret Oplosning meddeles; Og vilde man 
antage, at een med Origano forud tillavet Viin her blev foreffreven, faa var 
det ferst ikke idem vinum, og dernrest havde Cato, som lovede ved ite con
cinnes, at leere öS denne Viinö Tillavning, for at tiene mod Orm, ikke meldet 
eet Ord**)  om denne vigtigeOmstrendighed. Dersom man vil troe det rimeligt, 

M m 3 at
•) Maasses caulam.
**) Skulde han være mindre nsiagkig veb et Lægemiddels Tillavning til Menncsser end 

til Q.v«g, for hvilke han har angivet Cap, CII. Vægt og Maal og Tillavnings Maa- 
den af vino melanthiti. 
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dt Origaniti vcd en Forseelse er kommet til at staae paa'ct urigtigt Steed i Tcx- 
ten*),  og at samme saaledes bør lceses: mellis coctiOriganiti eller mel coc
tum Origanitum drachmam unam. Gier det ikke mere Fortrcd ved Viinen; 
faaer sin Vagt ved sig; og passer ovcrmaade vel til Honningen, som bande 
Pllllii Vidnesbyrd og daglig Erfaring lave os, at faae forskiellige Dyder af de 
sarskilte Urter thymus, erica, rosmarinus**),  som findes i Ncerhcden af 
Viestaderne, og ***)  Gallenus, Scrib. Largus og Seren. Sammonicus, 
ar saavel ved blot Blanding som Oplosning eller Kogning L samme adffillige 
mella medicata ere paa samme Maade as de Gamle blevne tillavede, som de 
seenere medici af Sukkeret, der har afløst Honningen, have forsynet os med 
utallige Syrupos, Confervas, Electuaria, Eleofachara. Aldinernev 
Familie, som har Origanum bag Sextarium, har for ved samme praedicti, 
hvilket udeladt afVickono efter Haandffrivker formedelst det foregaaende idem 
vinum ci kan blive savnet. — Ved dato jejuno et puero pro ætate trio
bolum et vini hemina har Pontedera erindret, at i Steeden for vini bør 
lceseS vir o; Da han siger, at for ct lidet Barn, som ikkun skulde have et halv 
O.vintin af Medikamentet, en halv Pot Viin var en meget for stor Dofis, og 
jeg tilfeicr, at for cn voxen Dreng var Dofis af Lcegemidlet alt for liden, og paa 
viro var det følgende: fupra pilam infeendat et faliatdecies, ct deam
bulet. langt mere end paa puero i Almindelighed passende. Lcescmaadcn i 
I. R. B. Udgaver: in triobolum, og det Mellemrum fra puero til Pontf- 
dexce viro have endog bragt mig paa den Tanke, at Cat I) her maaskee kan have 
tcenkt paa det bestemte Tidsrum i Menneskets Alder, som kaldes Ungdommen 
eller juventus, og saaledes avlet den Gisning, at for ved puero ikke har 
staaet^^Mv; men juveni-, og Stcedet varet faaledeS: dato juveni y et puero 
pro ætate in triobolum, et viro heminam. Hvilket jeg saaledes forståaer: 
Giv unge Mennesker og Bern efter deres Alder mindre og mindre lige til et halv

Qvinkin;

*) Vaade Aldus og Victorius have giort flige Omsætninger. See Afhandl, pag. 247.

**) Det samme vilde flee, naarved Distaderne var plantet Origanum.

***) Gallen, de compof. medic Lib. IV. 7, Lib, VII. 3. Scrib. Larg. Cap. IX L. e. 
XIV. CXIV, Seren. Samm. V. 122- decoctum raphani femen cum melle vorabist 
150. bulbus mellis dulcedine victus. 1024 - 5 - - conditum meile fel agni.

Marubiumvve pari confufum pondere mellis.
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OrVintin; fuldvoxne cn halv Por. Den sædvanlige Laftmaade vil ticppc holde 
Prove, naar man betanker: i. Ar af Vino medicato ffulde laves 2 Porter 
for deraf at indgives et halv Qvinlin, hvilket var en ubegribelig Hdftlhed af 
den ellers saa sparsommeCato. 2. Ar der yngste og celdsteBarn skulde have lige- 
meget, nemlig: er halv Qvinrin, hvilker foruden ar der er usandsynligt, modstger 
endog 3. disse Cato's Ord: pro eet ate, som ikke allene blive overflodige; men 
det som vatre cr uraalelige. 4. Ar Sammensætningen dato jejuno et puero 
- - - et vini heminam, er stedende; da Cato, i Fald han vilde havt sit 
Middel indffranker allene til Born, formodentlig ffulde have ffrevet: dato 
jejuno puero etc. ' Laser man derimod efter Pontedercv og min Formodning: 
dato juveni et puero pro estate in triobolum et vir o hemminam cr tilli
gemed den mindste og siorste Do fis Bestemmelse givet Vejledning ril at afpasse 
Mellem-Doses efter Alderens storre eller mindre Afstand fra disse Grandftr, 
hvorved de under 1-4 anførte Indvendinger bortfalde. Man vil formodentlig 
indvende, ar Orfcet jejuno mindst maler Forandring, da Cato indffierper denne 
Faste flere Stader i lignende Tilfalde og besynderlig i det forrige Capitels Slut
ning ; Men herril svares, at jejuno her var over.fledigr og gandffe undvarligr; 
thi da han strax ovenfor har sagt: ineænatum jube eile, har han ritlige paa- 
budet Faste for den følgende Morgen, paa samme Maade føm han Cap. 
CLVL V. Z. i Forffrivken NB. ril er Laxer - Middel ffriver: cubet ineæna- 
tus, og derefter: poftea mane bibat fuccura. uden at tilføje jejunus. Po"- 
tedepLV , og dersom man vil, min Gisning favne ikke lignende Stader hos 
vores Cat0/ faaføm Cap. CL VIL-V. 5. et puero et puellæ. Cap. CLVL 
V. 6. ad eundem modum viro 3 mulieri et puero dato. Cx’vilCV har 
indvendet mod Pontedcl'ek vir o: 1. At triobolum brugtes til terre og ei ril 
vaade Sager. 2. Ar der var for stor Afstand imellem triobolum og hemi
nam. 3. Ar Cato havde navnet Bom allene, fordi den Alder af lumbricis 
og tamiis fornemmelig blev hiemføgt. Men 1. enten her la ft 6 vini eller vir o, 
ni aa triobolum henføres til den førhen beffrevne Urke-Viin, og altfaa ril et 
liqvidum. 2. Naar man efter min Forklaring falter, at den mindste Dolis 
af et halv Qvinrin var før en Patkeglul, burde famme før Viinens Skyld neppe 
varet storre, og i den Afstand mellem samme og en voxen Mand cre faa mange 
Trin, at sidste daglig vant til at drikke Viin, gierne kunde gives en halv Pot 

hemina, 
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hemina, fotu det var hoist daarligt at foreskrive uden Undtagelse Born i alle 
Aldcre. Hvad det sidste angaaer, giver CatO hverken her eller i det forrige 
Capitel nogen anden Anledning til at troe, ot han bestemte delte Middel i Be
synderlighed for Born og unge Folk. HansTidS Erfaring kan ogfaa ikke have 
vcrrct anderledes end vores: At fmaae Glutte mecst plages af Afcarides eller 
Syle-Orme; TEldre Bom og unge Folk af lumbricis eller de store runde 
og trinde ringede Orme; Og voxne Mennesker af tæniis eller Bomdel - Orme. 
Er da ingen Alder skaanct for disse Giester og ingen undtaget afCatO, faa fyneS 
mig ikke allene Pontedercv men og min Gisning (uagtet de forskiellige Grcend- 
ser og Bemcerkelfer af puero *)  og juveni hos de gamle Skribentere) at for
tiene nogen Betragtning; hans fornemmelig, fom frier for at tillcegge CatO 
mere end een Urimelighed **),  ved at kaste Skylden paa Afskriverne, mod 
hvilke formedelst saa mange foranderlige Loefemaader og oienfynlige Feil i Ting, 
hvorom de kunde havt Oplysning, ikke uden Aarfag saadan Formodning har 
Skad i en Sag, som de ikke kunne troes at have forstaaet.

**) At forordne for Born vini heminam, som Cap. LXXI. er foreskrevet en Oxe.

Cap. CXXXIV. Priusqvam hafce fruges condantur etc. Den Sprog
fejl, som findes i denne Sammensætning , er i den Parisiske Udgave af 1533 
hcevet ved det, a! condant er sat i Stedet for condantur, hvilken Afvigelse 
ikke er afGesner ankegnet. Popma havde altsaa nogen Hiemmcl for sig til at 
foresiaae condant, faameget mere som han angiver fom cafus rectus: operarii 
eller noget deslige derunder forstaaet, paa hvilken Eliipfis cre mange Exempler 
i CatO, og ligeledes mange Stceder af Pontedera anmcerkede, hvor den tredie 
Person seettes, da Construclionen dog udfordrede den anden. Mcn hans For
siag at lafe bafce fruges, udfordrer, for at undvige Gesners Antegnelse, 
al fabam, saaledeS, som det er forklaret af Pontedera i hans Anmcrrkninger i 

Gesners

*) Fordi puer bruges om fuldvoxne Personer afSkribentere, hvor visse Omstcrndigheder ikke 
udkrcrve en noie Bestemmelse af det menneskelige Livs Grcrndser, folger det ikke, at andre, 
hvisAicmeed har vceret henvendt paa disseOmstcrndigheder have brugt det i ligesaa los en 
Demcrrkelse. Varro har saaledcs I>ss>. II. 10. 1. giort Forskiel imellem pueros og juve
nes for deres Forretningers Besvcerli'gheds Skyld; og Lato havde ikke mindre Aarsag 
her at fastscrkte disse Grcrndser for at bestemme Portionen af sir Lcrgcmiddel til saa for-- 
skiellige Aldcre; At dcrre har vcrret hans Hiemecd, viiser det mcrrkelige: pro atate, som 
efter min Tanke tilligemed Stcrdet af et give stor Formodning for min Lcesemaade.
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Gesners 2. Edition, ligeledes forandres til faba. Delte undgaaes M, 
naar med den BreSlauffe Codex laseS condas; Men, eftersom baade condat og 
condas vige faameget fca condantur, er jeg falder paa den Tanke, at ma aske e i 
Texten utydelig og ved Forkortning kan have staaet conditum eat ur, som er 
blevet sammonstobt af librariis til condantur. Consiructionen med accufandi 
cafu, fom ved denne Lcefemaade beholdes, har ledet mig til denne Formodning. 
Iano, Iovi, lunoni præfato. lun o fyneü ikke her ot have noget at bestille; 
dog er icg ikke faa tilboiclig til at troe, at Cats, fom er fort og plat, skulde 
have tillagt lanus det Herders - Navn lu nonius efter Meursti Formcening, 
fem at en ukyndig Skriver m a a free kan have indfat luno for Iano, og at denne 
Feil fom en Variant kan vare tegnet i Bredden af et andet Exemplar, og siden 
Derfra et tilligemed Iano blevet indtaget i Texten. Dersom Bogstavet r ikke er 
tabt af praefator , maa Cats, fom andensteds har: utito. nafcere *),  paa 
samme Maade vel have brugt dette Ord som et verbum activum. Om præ
få min o siden paa sit Stad pag. 283 - 85»

V. 2. Iano druem commoveto - - - Ferctum Io vi moveto 
- - - Dersom Pomp. Fed. end ikke af V. Flacco havde sine Anmarkninger, 
ma otte han dog som en Skribent, der levede sga ncer den Tid, hvor disse Os- 
titißcr skeede, have fa a stor en Grad af Trovardighed for sig, at det vilde synes 
en Forvovenhcd om hans Beretninger at yttreTvivl; det eeueste, fom paa nogen 
Maade kan undskylde disse, er, at vi ikke have hans Varker selv, men allene 
P. Diacsni Udtog af dem, fom efter egen Tilstå ael fe i Fortalen baade har 
forklaret og forandret samme. Hvad som paa dette Stad er for mig betankc- 
ligt, er, at Fed. siger: at drues og ferctum vare genera liborum, af 
hvilke det forste stedse fulgtes med det sidste. Nu er det vel faa, at de begge 
sindes famlede ved dette Offer, men begge blcve dog ikke offrede til een og famme, 
men hver til sin Gud; Thi fom vi sinde her drues for Iano, og ferctum for 
lo vi, faa tillader ikke Gangen i det korte CXLL Cap. at troe andet, end at 
det famme faaledeö og faa er skeet ved Suovetaurilia. Vi fee af Ovldis **)  
Aarfageu, hvorfor ikke Ferctum ofrcdeS til Iupiter uden at lanus sik sin 

Strues,

*) Sidste er deg tvivlsomt. See Gesn. CLI. 4.
■“**)  Faftor. Libr. I. 174-7. Macrobius Sat. Lib. I, 9. giver cn anden Aarsag.

rrte Sanri. IV. B. N 11
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Strues; men Festi Forklaring over dette Ord fortinder os ikke at troe, at lanus 
jo pan sin Fest kunde faae Strues uden at lupiter tillige fik Ferctum, Sanr- 
rnenligner man fammes Beretning med den, som han paa et andet Sked har givet 
over Ianual, at det var: libi genus, qvod lan o tantummodo delibatur, 
og med vores Cato: Cap. CX.LL 4. item cultro facito ftruem; fyncs det, 
nt lan i Offer-Kage ikke har vroret kaldet Strues men Ianual, og at Strues 
maa have v ceret enten en Stabcl af eller et Stillads for disse lanu alia; 
Dette uagtet, lade dog Festi Ord : Strues genera liborum funt digitorum 
conjunctorum non diflimilia, qvæ fuperjecta panicula in transverfum 
continentur, sig med anforle Stroder ved folgende Forklaring foreener Iano 
ofredcs lkke en enkelt, men flere Ianualia, fom i en Stabel faaledes vare sam
lede, som man fammenfcetter Finger-Enderne^), over denne Kage,Stabel 
blev sat en med en Kniv lilffaaren Riis-Krone eller Hrotte **)  (saaledes fom vi 
frotte en Duff Dill - Blomster over Agurker), for at forekomme Stabelens Fald 
og Kagernes Adskillelse; Festus, fom har nrovnet ftruem og meent Ianualia, 
hvoraf den bestod, maa forstaaes paa samme Maade fom dette: at den tyrkiffe 
Sultan har givet en vis Bascha et Antal Punge, hvorved ikke haves mindste 
Hensigt til disse Punge, men til de deri indflnttede Penge.

Ved det CXXXV. Cap. 2. vg 6. Vers er afPontedcra giert adffilligr 
mrorkvcerdige Anmcrrkninger, besynderlig denne: at forandre vomeris indu
tilis ril inde utilis, som mig synes har stor Rimelighed for sig. Bonnetrie 
har med megen Sandsynlighed forcstaael i Stroden for labra crafla digitum 
- - - at lrose: digitos V.

Cap. CXXXVI. Victonus har i dette Capitel for de gamle Udgavers 
Poll i nt ion em og Pullinior sat politionem og politor. Ligesom Gesner forhen 
i Cap. V. har holdt sidste Forandring berronkelig, kan jeg ester min ringe Ind
sigt ikke, uagtet al min Hoiagtelse for Victorius og Gesner, ffienne den at 
vrore paa dette Strod mere antagelig. Catonis Ord: li NB. communiter pi- 
fiinty tillade mig ikke at tvivle, at jo saavel forst som sidst i Capitlet tales om

Moller-
*) Vi have for kort Tid siden havt Kager, hvoraf 3 sammenstillede oprejste i Form af en 

Pyramid eller et Prisma, bleve sacre paa Bordet for en Kage.
**) En Vcextes ovecste Ende - udspredt som et Riis i mange Grene, kaldes panicula; 

Naar Enderne afssiarcs og Ve mellemste af disse Grene udffi-eres, dannes af de overblevne 
yderste let saadan en Hatte eller Krone som F. kalder panicula fuperjecta..
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Moller-Arbeide, og om: ved en Regel ar fastsatte Lennen *).  Derfor bestem
mes i dels Begyndelse samme: naar Huusherrcns Korn allene blev malet, som 
uaturligviis maakte vare det almindeligste Tilfalde og det som mot)fattcö der 
stcldnere: fi communiter pifimt, hvilket berercS i CapitletS Slutning. Hvor- 
meget mere narurligr at forklare bet saaledes, end al troe, at Calo's Hiemecd 
her haver varet at fastsatte, hvad en Pagter skulde have til Bclonning for at 
dyrke Jorden, og siden for at tarfF’e og rense Kornet. Der vilde' neppe faldt 
ham ind ved deune Lejlighed at tanke paa falles Malning, som ingen Sammen
hang havde mcd det ovrige. Hele CapitlekS Forklaring maa derfor rette sig efter • 
denne Hensigt, som altid deels for vores Uvidenhed om disse gamle Fadres Huus*  
holdnings Skikke, Tolde-Kar og Korn-Maal, deels for vor Uvished om Calo- 
kNs egne Ord vil blive vanskeligt, men ikke i hoiere Grad end ved Vlktoril af 
Gesilcr oplyste Forandring. Paa denne Maade forstaaet giver der fol
gende Cap. uden at forbindes med dette, os Oplysning om de Vilkaar, paa 
hvilke Landnrand lode ved en Politor etter Partiarius deres vinea et ager fru
mentarius dvrke, o: efter Schoetgenii Mecning ved at overlade Pagterne den 
halve Afgrode, som fkeer endnu blandt vores Bonder **).

*) Cap. V. 3. Operarium, mercenarium, politorem diutius eundem ne bale at die, passer 
fig nl cn Mollere, som magelig paa ecn Dag kunde blive fcerdig med sit Arbejde; 
men ingenlunde ril en Pagtere, som bestandig eller i det mindste i lang Tid tu aat te 
vcrre paa Gaarden. Lato synes og nt have givet cn Mand, som for en vis Deel af 
Frugten eller Fordeelen paatog Arbejdet, Navn af Partiarius. C. XVI. et CXXXVII.

**) Dikfon har Husbandry of the ancients. Vol. I. 2. p. 50. etc. forklaret politor eller 
Pollintor som (Beeilet, og fundet samme Vaustelighed i nt giore Pagternes Fvrdeel 
rimelig.

I det CXXXVIII. Cap. satter Poutedera i Stadet for det forrige: 
qvod non datums erit, i Anledning af et Haandstrivt: qvod non datur 
iifurai; hvilken gamle Lucretianske genitivus jeg ikke har market hos Cato. 
Forend jeg vidste af denne Pontederss Forandring, giettede jeg paa non fatu
rus erit.

Cap. CXLI. Ianum Iovemqve vino præf amino, fic dicito. Mars 
var ecn af de Guder, som havde sin Flamen, og beter rimeligt, at denne 
Caremonie til ham, som har heedt Manes, har varet overdraget Ianum Io
vemqve vino, laser jeg uden verbo, som herunder forstaaes efter Catonis 

N n 2 Sceb- 
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Scedvane, ligesom i Cap. CXXXIV. Cereri porca præ eidan ea *),  con fr. 
Cap. XXX. et frondem usqve ad pabula matura. Cap. IV. Bubilia bona, 
bonas præfipes etc. og flere Skaden Da Festus eller £an6 Epitomator 
har forklarer famino ved dicito, og os intet andet Stced hos de Gamle for? 
riden dette er bekiendt, hvor Ordet er brugt, maa De vel have lerst præ og, 
famino adffilk; thi ellers havde de vel; givet os, præf amino, og famine 
«ar dicito, hvilket har givet mig Anledning ril at troe, ar denne i meere 
end een Henseende paradoxe imperativus har sin Oprindelse af en Skrivefejl, 
og at Cato har havt dette Sted sa a le de s : I. I. vino **).  Præ Flamine fic 
dicito, o: paakald lan. og lun. ved Offer- Viinen. I Overværelse afElmnen 
(Prersten) tal samledes til Mars. Den meget hsitidelige Overdragelse at lede 
Offeret, hvorledes og hvorhen han vilde, gier Gietmngen om Prustens Deel- 
ragelse udi denne Handling meget rimelig, og har maaffee den, fom bragte 
Offer-Dyrene, tilstillet ham samme med denne Formular, fom han med Cere
monier har igientaget for sin Gud. Jeg har til Forsvar for dette Præfamina 
feet at an ft res: i. At i et af Kamerar. meget agtet Haandffrivt af Plauto er 
fundet i Epid. Act. V. 2. 30. arbitr amino og udi Plead Act. III. 2. 70». 
progredimino, hvilket sidste LambiNUs og Parctts i deres Udgaver have ind
raget i Texten, og derudi fundet ToM'nevU og Meursii Bifald. 2. At Rut- 
Sersitts Venuf. Leet. Cap. XIX. p. 352. har forbedret et tvivlsomt Sted r 
de XII Tavlers Love ved at seette for anteflari atteftamino, og 3. at Bosstus 
in Art. gr. Libr. III. 14. p. 64. har formodet, at de gamle Romere havde at 
fut. 2dæ perf. fing, paa mino, hvoraf samme Person in plur. har faa et det 
sædvanlige endnu gcrngse minor. I Henseende til 1. er den omtalte Lceseart 
tilsidesat af ^ailU’rario selrr i hans Udgave af Piauto, i hvis Fortale han har 
anmcrrket, at dette for Resten vigtige Haandff'rivt, som gior en ny Tidsregning 
i Plauti litkeraire Historie, var fuld af Feil, og afffrevet af en ukyndig Per

son, 
*) Codex Wratv. har porcam præcidaneam.
**) Maaskee Præfa tor er udkastet, CXXXV. r,fordi man har lcest det folgende pr et famine 

præfamino.-
***) Jcg har sect forskirllige Luftarter til arhitvaminor B. Pii 1500: arbitra in me 

med nota., in prifeo codice additur nunc, de folgende Ndgaver til Kamer. arbitrare 
nunc.. 'Kame rari us og hans Efterfolgere arbitraminor. ptus og folgende til Kam., 
have progredimini, ^orn. MSS. Lambin og potetis progredimino. Kamerarius selv 
efterfulgt af Sruter, Tauhmann, Sronovius, Douse rr.. progrediminor..
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fon, fom let kan have lcest enten O for I eller udeladt en Streg eller Hakke ved 
O, som fful de betyde det feilende R. Herimod kan vel indvendes, ar Sammen- 
seeluingen og Forbindelsen med der cvrigc pan disse ro Stceder udfordre Nurn, 
fingu la rem ; Men cn komiff Poet af Plauti Lune in a ae man vel holde tilgode, 
ot han tvunget af Metro har indsat Nrum pluralem for lingulari,

2, 9?Ut$crfc$ attefamino er allene cn Gisning, hvilken, dersom den end 
var lykkelig, maa her tabe al sin bcviisende Kraft ved den af ham selv lilfoicde 
Aumerrkning: volebat folemni librariorum errore, fcribi: atteftamino.

3. Da nu Karnerarii Haandffrivt heri cr tilsidesat af ham selv, og det som 
mere cr til denne Sag frafaldet afBoss.l. cit_ ligesom og atteflamino taget for
en Feil af Rutgers, ftcö Festi paa Cato's præf amino sig grundende Fami- 
//o, allene ak blive tilbage, hvilket, ligesom der har ffaffck sig Tttl'nelm og 
LamAlliBifald, ogsaa har formaaetVossius til at udlede fut. impcr. piur, 
2 pers, in minor af en fercrldek imp er. fing. 2 p. in mi ro, som ester min 
ringe Indsigt ikke synes nodveudigt; eftersom amator, f. Ex. ligest,a let i pi. 
kan antages ar have amaminor, fom amare amamini, og forste lettere af sidste 
eller begge af 2, perf. pi. præfentis indicativi afformes. Og, at jeg ffal 
forbigaae dens pluralagtige Udseende, vilde vel saadan en Imper., som traf 
faa lidt Lejlighed at brugcS, ncppc veere blevet saa fremmet, at den ffulde behove 
at grundes paa faa merke og tvivlsomme Vidnesbyrd. Gesners liden Tiltroetik 
Venne usædvanlige Endelse kan uudffylde min, og hans Anmærkning *)  mitt 
Vidllofrighcd i ar an for c Grunde mod Bosses Formodning. Foruden ak For
andringen af præ famine til præ flamine er let, passende til det ovrige, og 
i mine Tanker sandsynlig met)ferer den og d n Fordcel, at den bevarer den evrige 
Text heel , og gier Tm'nebii For stag, ak udkaste det folgende: fic dicitq, 
unedvendig. Sammenhold Afhandl, pag. 234. 35.

V. 2. Prohibeflis------ fervaflls. Partiklen ut, saa vel som de tempora
defendas averrunces, hvormed p, f. c ve fammenfeiede, udfordre ak tage dem 
for præfentia conjunctivi modi**),  uden Tvivl sammendragne af prohibens

N n 3 fis,

*) Cat. 17 4. i. Sed nemo, qvod fcianr, inter imperativi formas hanc hi mino refert. „ 
minor folam omnes agnofeunt et pluralis q.videm numeri , cum hie fingularis reqvi- 
ratur,

**) Ilten man Héller oil kage dem for fzt. pariphr. conjunct, sammensmeltede as prohi
biturus fis, fer vacuius fis x hvilken Form mig ei synes Utrolig, da Gram, pe SchdL 
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fis, fervans fis, ligesom og Plauti negafflm in Afinaria II. 4, 96. Hvilket 
viser: 1. At disse gamle tempora ikke stedse efter Bangs ObC ph. 492. 
Vossr't Art. gr. Lib. 3. 15. pag. 64. og Schell. Gr. lat. p. izr. 9. ere 
fut. exacta; og Pl. negaffim, at de Endelser in im. creduim, perduim , 
duim, fom Bang 493 alifter for fut. exacta; Scheller derimod 1. c. med 
de fleste for præfentia con j uncti v. m., ikke ere den kredie conjugation egne. 
— Endftiertt nu disse prohibefils fervasfis efter foregaaende ikke paa dette 
Stced kunne licne til Beviis mod Schellers Reg. Præcepta fty li bene lat. 
171 (t), fo tn gier Fut. exacta til indicat, modi, fa a synes mig dog, atbaade 
Tingens Natur og styrertde Partikler tak for den modsatte Meening; Thi 
hvad den forste angaaer, formtene de Forftrivter, som Philologi ja Schel
ler selv give i Henseende til disse modorum Brug, udi mangfoldige Tilscelde 
at tage dem for indicative; da deres Soetningerikke ere fimplices eller certæ, 
tuen poffibiles, credibiles, optabiles, 1. eit, p. 153 ; fa a som Cic. Cat. m. 
fi qvid ego adjuro curamqve levajfo. Pl. Cat. V. 4, 22. fl aut amajfo 
Gafin am aut occæpfo. fi ego tale adtnifero. I a i de Schellerfke Exempler 
(dersom de end ikke vare tvetydige *),  1. c. p. 171: ubi pater venerit, ei di
cam — ubi librum mi feris, patri meo dabo, saavelftm de af ham an- 
sorte Eiceronske: qvod fi feceris magnam habebo gratiam, oß qvicqvid 
ftatueris, me placebit, stgeö venerit, miferit, feceris, ftatueris, ikke de 
re certa men de poffibili et credibili det er under Betingelser, sorn maaskee 
og maaffee ikke indtræffe. End mere i dette Exempel af Cicero Epift. ad 
Attic, cum tu hæc leges, ego fortalfe eum convenero, og Gell. Lib. 19. 
videbimus an tem poft de inimicitiis et qvadrigis , ac fortajfe an (for
tan) de qvadrigis autoritati conceffero. tillader vel iff*  forfin at tvivle om, 
at convenero og conceffero ere heel uvisse, ftlgelig og conj. modi. 2. Hvad 
Partiklerne angaaer: da findes dette tempus med ut og ne mod Schellers 
Paastand, saasom Plautus Perf. IV. 3. 9. nec metuo, ne qvis mihi in jure 
abjuraffit o: abjuraverit, hvor metuo som prætens; da der tales om re fu

tura ;

Gr. L. i. Th. Fr. Z. p. 151. giore in fin. prohibeffe til en Sammendragning af pro
hibiturum efle.

*) Derimod kan 'erindres, at de funne være perfecta, hvoraf de to sidste efter Scheb 
levs Regel p. 173 staae for præf, conjunctiv.
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tura; efter Schellers exe. p. 177. (b), fordrer futurum efter sig 03 Plant, 
Ep id. Act. III. 3.19. cave, fir is cum filia mea copulari hanc, hvor ne un
der sorstaaeö og Cato R. R. Cap. VI. familiam ne fiveris peccare. Plaut. 
Caff. 1. cit. nedum tit earn amaJJ'o 0: amavero. ForSammenhcengenS Skyld 
ma a jcg endnu erindre, at, emendsi^ient dette tempus in ro i de allerfleste Ti!« 
fcelde er et i Tiden «ldere fut.antececL, hvorpaa umiddelbar folger et yngere fut. 
confeqvens, i Forhold til hvilket dck forste er et perfectum; og sa a le des, an
se et som en Blanding as futuro og perfecto, har fanet Navn af futuro ex
acto ; faa synes mig dog, at det undertiden er brugt flet hen uden dette Fosgeffab 
af et seenere futuro, blot som et fut. fimplex eller infectum, faa som: Ter. 
Adelph. I. 2. 46fr pergis, ego abiero. Cic. Ep. fan. 16. 4. fatis qvoti- 
die videro, fi valebit. Ep. 4. fatis te maturum videro, fi plane con
firmatum videro. ad Atticum IX. 12. valde videro et confidcratius uti
litati noftræ conf iduer 0. de finibus Lib.T. qvæ fuerit caufa, mox videro, 
foruden en Deel af ovenfor auferte Exempler. End videre er ovenstaaeude rigtigt, 
og Vossii Lib. III. 15. Meaning, at tempora in rim undertiden ere fur. ex
acta 0: conjunctiva, grtuRet syncs mig ikke, at det behoves medSchekler lib.c. 
pag. 173.185- 340. at giore putaverim, dixerit, crediderit til perfecta med 
præ fen tis conj. Bemærkelse; da de paa nogle Steeder kunne tages for perfecta, 
og paa andre for futura infecta conjunct, efter deres forflkiellige Sammenhceng 
med det øvrige; faa meget mindre fom efter Gell. L. 13. 2. Vidnesbyrd in fat ur
nalibus ikke var Sporgsmaal om feripferim venerim vare præfentia c (lev dercS 
vicaria; men om de vare enten præterita eller futura eller begge Deele. 
Dette er mere end nok, ikke anført for at modsige eller mestre de brave Mcend af 
modsatte Meening; Men for at frembringe de Grunde, hvilke have bevæget 
mig besynderlig i Henseende til modum af dette futur, at vedblive Jer sills 
og Bangs/ hvorudi jeg er bleven op leert. Har jeg ndi eet eller andet feilet,
vil Sagens Vanskelighed og MeeningerneS Forskiellighed undffylde det; da 
Jer sin, Bang *)  , Perizon holde dem allene for conjunctiva , andre 
fa a fo ni Ur sin vid Periz. 1. L. Scheller og Lftersolgere allene for indica-

tiva;

*) Obf ph. 491 porter i ns futurum (fe. in ro) Verum erte conjunctivi futurum, conce
dunt omnes-

Ad Sauct, Min. Lib. I. Cap. XIII. not. 6- pag. 99 -102.
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tiva; igien andre som Littucer *)  og Vossiuö **),  for amphibia o: cftct 
Omstcrndighederne mt indicativa, mt conjunctiva. De fleste have antager dem 
allene for fut. exacta, nogle, undertiden for fut. infecta. Vosf. L eit. Og om 
Tempora in rim. er sidste p. 66. af den Meening, nt de undertiden cre fut. 
exacta; men de in ro aldrig perfecta, hvormed Bang 499. ffient, fom det 
synes, mod sin Regel 492. ***)  stemmer overeenS; Og hvo kan fortcenkeS sirte 
Tvivl og Fejltrin; naar efter Gellius Romerne selv kunde gisre tempus nf 
fc rip fe rim venerim til er mør ft Spørgsmaal. Havde Gellius behaget nt 
meddeele os Parternes Grunde og Stridens Udfald, ffulde vi havt i denne 
Sag mere Lys.

Udi det CXLIV. Cap. V. 3. findes in Ungulas deportationes SS.N. 
II. deducentur. Straffen har Ges ner holdt for liden, og meent, at Tallet 
II. efter det folgende Capitelö v. 2. kunde giøres til XL., hvilken Forandring 
og af Bonnetrie i hans Oversættelse er ffeet. Mig synes, at da Mulkkeu 
ruaa have vceret indrettet efter den Skade, som Hunsbonden kunde lide ved disse 
Tyverier, og sarnme maatte vcere langt større, naar Arbeidsfolkene borttoge en 
lige Størrelse af Olie end som af Oliver, maatte og Straffen i forste Fald vcere 
større end i sidste.

I det 4. V. synes, at foran de Ord: ne qvis concedat, qvo olea 
legunda etfaciunda carius locetur, extra qvam fi qvem foci um im- 
præfentiarum dixerit, noget savnes. Det sidste lader sig deraf begribe, at 
ved betinget Arbejde baade flittigere arbeidcs end ved Daglsn, og at Pagterno 
imellem sig ikke kunde formecnes at tilstaae hinanden, hvad Fordele de vilde, helst 
dersom de saalcdeS indsamlende vare Hevedmcendene i Pagten, der havde taget 
de andre i Selffab med sig. Det forste kan have havt til Grund een os ubckiendt 
Vedtcegt eller Politie-Anordning, hvis Formaal kan have vceret nt forhindre 
Daglønnens Overdrivelse til Skade for den stræbsomme Borger og Landmand.

Idet

De emendatione lat. ferm. p. 25. diverforum modorum commune.
**) Vosf. Lib. III. 13. p. 60.
***) Ved sidste Stcrd at anføre dixerim, reprehenderim, erraverim, som fut. conjunct.; 

ba han dog paa første siger: neceHum eft, ut futurum conjunctivum difiinctam a 
reliqvis terminationem obtineat»
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I del CXLVI. Cap. V. r. dato # iri primæ cotulas duas. Mig 
befalder Tufliebll Forklaring til dette med en Feil betydende Stierne betegnede 
Stad bedst, fora stemmende overeens m.d Plillit XXL B?gS 7. Cap., hvilket 
lcerer oö, at der vare adskillige Arter bekiendte af Iris Slcegt, og den illyrij^e 
eller Linnæi Iris florentina, fom i gien var 2 Slags, blandt alle den bedste. 
Maaffec i Manuskriptet har staaet iris illyricæ eller illyricæ primæ, font 
Pol. af Gesner an forte Text kan give nogen Grund til at formode. Maaskee, 
fom jeg har meeft Tilbøjelighed til ot troe, da det er Catonis CVIL Cap. 1. 
eeget: dato iri v. (iris) avid<£ cotulas duas. 1

Slutningen af dci CXLVIIL Cap. er: Locus vineis ad Calendas 
Octobris primas dabitur etc. Da dette Tillag stutter det ncest foregaaende 
Capites, kunde den sig ellers faa fort fattende Cato allerlettest og kortest stuppet 
met) efter ver urn fecifle at have skrevet: cætera lex, qvæ vino pendenti, 
dersom han her havde villet anbringe samme Forskrivt foiu der; hvorfor Pl)n- 
tcdel'E Formodning, at samme Tillag her i gien af en glemsom eller sig ved 
Hastighed overiilende Afskriver urettelig er anført, ikke synes -uantagelig. Ca
lendar Octobris synes og at modsige C alend. Ianuarii primas, med mindre 
man antager, at Kieberen var forbunden at annamme Viinen under sin Opsigt 
Calend. lanu ar. primas.; men Scelgeren at laane den Huns, dog uden noget 
Ansvar, og paa Kiob.renö Omkostning ved den Opfyldning, som den fordrede, 
til Calend. Octobris; da sidste uden Vcegring skulde vare pligtig at imodtage 
den. Bonnetrie har og holdt Tlllceget for upassende.

Cap. CXLIX. Prato irriguo, ubi fuper inferqve vicinus permittet. 
PopMcr Mectung, at dette skal saaledes forklares: naar den eene af Nabo
erne tillader at drive dit Qvceg ind, den anden ud, synes mig ikke antagelig; 
Da vel ikke kan formodes, at Eiere ns Huns og Grund vare saaledes befkaffne, 
at Qvceget et dertil i g tennem hans Eiendorn kunde indlukkeS og udlades. Mere 
rimeligt synes mig, at imellem Naboerne vare visse Vedtcegter indgaaede, i Kraft 
af hvilke deres fcelledS Tillad ffe Milde afgtøre, hvorlcenge der maatte grcesseS. 
Maaskee Naboerne knude have villet udlcegge deres Eng til Agerland, og at 
derfor med dem maatte aftales, hvorlcenge de vilde lide, at Faet grceffcde ved 
Siden af dem. Calend. Martiis. Aarfaaen til denne Bestemmelse sees af 
Colum. Lib. II. 11. 9. bedre end af MeM'sii Anmærkning.

Nxe Saml. IV. B. O 0 Cap. CL.
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Cap. CL. Til (it oplyse Lette lig e fa a korte som mør fe Capitcl, behsveS: 
1. Ar vide Størrelsen af Faare-Flokken, hvilken med temmelig Vished kan an
tages at have bestaaet af C Faar; da baade Cato selv faalcdes har bestemt den 
Cap, X- r, og han dertil kunS holdt opilio i, fom heraf faavclssm LVI. Cap. 
sees, hvilket Varronis B. II. Cap. 20. bekrcrfler : illud fere omnes in 
Epiro facimus, ne minus habeamus in centenas oves hirtas fmgulos- 
homines. Derncest 2. at erindre at vi ikke maae bedømme denne Kontrakt 
efterve, fom indgaaeS her til Lands om Leie - Faar, hvor Leieren foder Faa
rene paa sin Grund, da der hisset er ffeet paa Eierens, i hvilket Tilfalde det 
var efter min Tanke nok, ar hun blev kilstaact 30 Lam, og de andre med ovrige 
Aa ars Uld solgt til Fordeel for denne, fom deSnden ffulde have if Pund gren 
eller Pund ter Ost, den halve Deel af Melken paa Fest-Dagene, og en 
Urne afMelk overhovedet. At den overblevne Faare-Melk med anførte 30 Lam 
haver vceret for Pagleren en efter hans Vilkaar og Stand passende Fordeel, 
flutter jeg af Afgivten i Island, fom af dets forrige Stiftamtmand Hr. Thodal 
mig saaledes cr meddeelt: "Afgivten eller Leien af6 Malke-Faar i Island er 
" 20 Pund Smor, 3?- Pund *)  af hvert Faar; afen Koe gaaef ligeAfgivt som 
"af 6 Malke-Faar. Det er ligegyldigt, enten Leicn af Faarcne betales med 
"Koe-Smsr eller med begge Slags sammen. Var Leieren ikke i Stand kil 
" at ffafft Smor eller anden Mad af lige Vard og Gyldighed, ffnlde han bc-- 
" teile de 20 Pund Smør med 12 Alen Vadmel, eller og han ffulde foere 4 
" Lam Vinteren over. Anden eller mere Afgivt haver Leieren ikke at yde, dog 
"paaleegges ham at bringe Smørret til Eieren, men ikke längere Vd end han 
"kan reife i 2 Dage, siden maa Eieren selv besørge det til sig; End paaleegges 
"Ham at svare til O.veeget, cm det forkommer eller tager Skade ved nogen hans 
"Forsømmelse, hvoraf mange Tilfalde i den Islandffe Lov cre bestemte; og 
"endelig saavidt dette er fast Qvceg ved Jorden ut vaccæ ferreæP er han for# 
" pligtet bestandig samme at beholde, saa at han ikke kan sige sig af dermed, om 
"han end vilde." Agnus--------in fructum cedat forstaaer jeg, at ved Af

*) Hvormeget større ffnlde den ei blevet, dersom den var fastsat i Ost; da Melken giver 
langt mere Ost end Smør. Hall. Phyf. V- VII. L. XXVIII. p. 34. lac Ovillum 2) 
dedit - - - butyri fed molliffimi drachm. 14 Cdfei tenacisfimi Unc. 4. Heraf sees gt 
de islandste Leiere i Ost kande svare 7 Da disse nu fode Faarene; Men Lals

gangen e! Lam 24 Timer gammel tilhørte Eieren, de under Leieren.
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V. 2. Agnos XXX - - - promittat *). De som bifalde min oven
for yttredeMeening, maae enten l-rse promittas, etter unter forge, ne Dominus: 
De derimod, fem PagterenS faaledcs beregnede Fordecl fyncS fsr liden, kunne 
forstacre promittat cm ham saaledes: ot han skulde allene give 30 Cam i Af- 
givk til Eieren, men overlade samme Ulden af Fa arene, fom han tilligemed de 
30 Lam skulde foelge, og der Die **)  mod lang Kredit. Det mørfege Sted er 
uden Tvivl: porcos fe rar i os in o ves denas fmgulos pafcat. Victorius, 
fom selv kilstaaer, ikke ae kunne forklare hvad fer ar i os her vil sige, har dog 
efter sine gamle Haandskrivter indfort dcr i Stceden for det til hans Tid i Texten 
Icsfre feetarios, as Aarsag ar et faa dumt Kreatur ikke kunde efter hans For- 
meening v«re Anfører for en Flok. Omendskiønt jeg nit paa Svinenes Vegne 
ingen Panstand tør giere paa Vittighed, faa tvivler jeg dog om, at skaarne 
Vcedre eller Veder, fom han ikke norgler den Klogskab, have meget forud for 
dem, ei at forglemme, at det Ord feetarius ikke af Plaitto er tillagt vervex, 
men petro en gammel sei Varder, og forklares langt rimeligere af Gcouovio 
i hans Udgave af Piauto ved en Varder, fom forfølger Faarene, for at be
springe dem. Popma og Menrsitts have, uagtet det synes anderledes af 
Gesners Varianter, bifaldet Victorii L«semaade, og sidste efter Turue- 
blUs forklaret det ved Griise eller unge Sviin opfodte medFaare Valle, hvilken 
Gesner tro er at veers faa ringe, at den ikke dertil vilde forflaae; ja en Land
mand vilde maaske tvivle paa, at al Melken af 10 Faar kunde blive nok, naac 
Grusen noget tilvoxte. Ordet ferarius for fero nutritus, har og hverken 
noget andet Exempel hos de gamle Skribenters for sig, eller kundet af Gesner 
selv skaffe sig den Anseelse, at han har villet anføre det i sit store Lexicon. 
Heller vilde jeg for min Deel troe, at i Haandffnvtet havde staaet poreofera- 

Oo 2 rios,

selv sine, var Afgivten af ri N Ost faa liden, nf Pagteren, fom var nt anfec som 
enMeierfte hos os, havde Fordecl nok efter sin Stand og de Tiders jeunc Leve Maade.

*) Er her en Feil, som nogle have formodet, i promittat, gietter jeg paa fubmittat.

"**)  Dersom man adskiller commata efter Popnra, Gronovius og Gesner ved punc
tum for por. fer., og antager deres Forandring af Menfes decem til Menfe decimo*  
vil det her bctpbc die cæca, siden Pengene om io Maancder forst skulde indkravcs; 
men adskiller man efter de aldre Udgaver I-li. ö , bliver det d-'e oculata; da Pengene ved 
Kiobet skulde betales, som mig synes rimeligst, dersom porco8 ci forandres til pecumas. 
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rios, som burde vceret lcest for porcos aerarios, det er: porcos ære muta
biles eller ad ærarium vendibiles; Da det synes ikke urimeligt, at del No- 
merffe Skatkammer til Krigsfolkets Underholdning har lader disse Kreaturer 
iudkiebe ved Leverandeurer, fem det skeer hos os af See-Commissariatct til vores 
Soefolk. Thi da var man dog vis paa Sprogets Side; Endfkisnt Griffe og 
ungeSviin forekomme mig her faa uventede og upassende, at jeg aldrig kan tros 
e.l Cato har indfat dem; Men langt snarere at Texten maae vcere fordcervet, og 
meget skulde jeg feile, -dersom herunder ikke stak det Antal af Vadere, fem Jpuil 
paalagde Pagteren at rygte og passe ved sine Faar: Thi i. vare disse ham til 
fiu Faare - Avl ligesaa vigtige, som de vare Leieren, der skulde bfforge deres 
Foering og Vogtning bande ril Byrde, og, da hans Forpagtning siutledes 
med eet Aar, ligegyldige; hvo;fore denne Forpligtelse i Kontrakten var gandffe 
passellde. 2. Er Forholdet i Henseende kil Faarene og Vcederne her delt samme 
som Romerne pleiede al iagttage, hvilket sees af Varon. II. 3. 15. de ma
ribus et fæminis idem (Jc. ut in ovibus) fere diferimen, ut alii ad denas 
capras fmgulos parent hircos, og i samme Bogs 10. 13. Nec tamen non 
ut nos arietum decimam partem, af hvilke det forste Sted ligner saa meget 
dette Catoniske, at num skulde troe at Varro havde havt det i Sigte. Endelig 
oplyser dette (saaledeS forstaaet) fortrceffclig den felgende Period: Conductor 
II. Menfes paftorem præbeat, som ellers synes uforklarlig; da det ligesaa lidet 
sees, hvorfor Cats, som selv holdt en Faare-Hyrde C. X. i., ffulde have paa
lagt Pagteren denne Forpligt, som Aarsagcn hvorfor den allene til 2 Maancder 
blev indffromket, da det maatte synes, at den der vogtede dem i de 10, knude 
vedblevct i de 2 Maancder. Men naar man afVarros IL Bogs 1, tg. 2, 
13. 4, 7- 8, 4*  har lcert, at Romerne havde den Skik, at Hannerne ffulde af 
Faar saavcl som andet tamt Qveeg 2 Maancder forud ffilleS fra Hunnerne, 
og imidlertid fores vel, paa det at de kunde blive geile og dygtige til det Arbeide,. 
som forestod dem; saa begriber man, nt foruden Cato's egen Hyrde i disse 2 
Maancder behovedeS cn anden, hvoraf den ccne passede Faarene, den anden 
Varderne. Da releget udkrcever noget, som det ffal styre o: noget, som ffat 
samles, og alle Udgaver indtil Popmce have Libet porcos Sectarios v. feravios, 
slutte dette comma, treer jeg at del ferste af disse Ord ffrevet med Konsonanter, 
pens, der ffulde betyde pecunias> af en ernfoldig Skriver er giort til porcos, 

og 
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eq at Sectarios v. ferarios *)  er lev fl i et utydeligt Haandssrivt for Arietes, 
Fölgelig Texten verret faaledes: Menfex effer p Menfes x ab coactore releget 
pecunias. Arietes in oves denas fingulos pafcat. Ved hvilken Foran
dring releget faacr sin accufativum, Faarenc dereS Vcrder, og de II. Menz
ies komme lil at passe sig fortræffelig tit Vcrdernc, foni ellers tit heele Faare- 
Flokken vare meget for korte. Med eet Ord: hvorledes end p-- f-- have vKret 
i Haandssrivket, faa ere de folgende in o ves denas fingulos pafcat efter Kon
traktens ovrige Indhold og Sagens Narur faa passende til Arietes og Numerum 
ovium, few upassende ril porcos enten taft Je ct avios dierJer avios. Gronovllls 
Ed. Leid. 1662. Obf. Lib. I. 20. har ellers forandrer releget tit deleget^ fom 
Gesner IAO. 2.. har funder faa vel grundet, at han har givet det sit Bifald, 
hvis Vcrgt gier det nsdvcndigt, at jeg fremfeetter de Modgrunde, fom afholde 
mig fra at give denne Forandring (hvor liden og taalelig den ellers fynes ar vcere) 
mit Bifald. Forsis forkaster Obf. 1. cit. Popmce Meeurng (at ©algerne 

havde Fordeel af at fælge disse Vare med 10 MaancdcröKredit; da harr 
tvertimod har meent det fordeelagtigere at fcrlge mod Kontant, formedelst 
at Pengene da strar kunde giores frugtbringende), hvilken dog bekr«ftes 
af daglig Erfaring ; Da faavel her fom andensteds 6 Ugers Auclions-Kredir cv 
(Tabet af 10 p. C. foruden andre Bicudgivter uagtet) Scelgeren til Fordeel, 
hvilken voxer; derfom Krediten udstreekkeS til er halvt eller hselk Aar, fom her paa 2 
Maaneder nær var Tilfaldet. 2. Ncrgter han at relegere ab coactore, er 
rigtigt: eum relegere**) pecuniam (verba ft. Gronovtt) dicunt feneratores 
et coactores, cum a debitoribus illam exigunt. Qvomodo igitur hic re
legere a coactore ? a conduct ove vel ernt ove dicendum -erat, etc. Men 
na ar de Romersse Coactores font vore Indkasserere mod 2 eller 4 p. C. For
deel paatoge sigAnfvar for Kloderne, tran De de jo i fammes Stad i Henfeende

*; D'tte er let steet vcd det tteefr forregaaende f Fordoblima, da af de folgende Bogstaver 
i begge Arieres kunne væve forandrede til ectarios eller era rio s. Have Fortolkerne af 
Sectarios meent, ar Grisene still de veereAuforere for Faar var det jo larterligt. Skulde 
de væve det for Sviin, var det lidet bedre. Hvorfor stnlde de opfedes blandt Faa
renc? Maastee for at tilbringe dem deres fromme Natur og Eegenstaber.

**) Mig snues det fxi ameget mere passinde, som Coact. for st famlede Pengene afKiobe- 
ren, og Eieren siden modtog dcm af bo nt. At Ordet delegare er brugt i forrige Cap. 
om Pagterne, der over drog Penge tilErerne, hindrer ikke at j-o relegere^r j et modsat 
Tilfalde; naat Eieren modtog pengene af Indsamleren kan have Sted. 
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til EierneS Fordring, qvi Ac a coactore non emtore pecuniam religere 
potuit. Hertil kommer, at ab coactore ikke er gandffe sikkert. Min Regiffe 
1499 t>iir denne betydelige af Gesnei' og Fortolkerne (saavidt jeg vecd) ube- 
mcerkle Lcefeart: Menfes x coactare releget; hvilken giver Formodning, at 
den er den rettesie Lorfemaade, siden de forste lidgaver I. R. B. efter Gcsner 
have coactore uden præpofition , hvis Mangel de folgende, fom ci have 
vidst ar den reiste sig af en Fciltagclfe af Bogstavet o for a, have harvet ved at 
tilsoette det i dcreS Tanker forglemte ab.

I det CLI. Cap. indeholdes M. Percennii Nolani omstændelige For
skriv! til at besaae ct Land med Cypres-Trcrcr, som viser ved: per ver legi 
oportet, hvad Tid Freet skal samles: ved in fole ponito, hvorledes det 
skal wrreS: ved id aridum condito; uti aridum expofitum fiet, hvorle
des der, efter faaledes at vcrre terret, paa et tort Sted ffal bevares; Derefter 
ved femen purgato, at det skal renses fra andet Ukruds Froe: ved terram 
depurgato ab herbis gvaminibusqve, at Jorden, hvori det f-aaes, ogsaa 
skal renses fra dette Uf rub, saa at det hverken skal tage Nceringen fra Cypres
sen, eller, naar det oprykkes, tage samme med sig: veb Aramentis operiri 
oportet, at det besaacdc Land skal med Skraa bedcekkeS ikke allene for Kul
den, men og (som jeg meener) tillige for at UkrudetS og Gteessets Free ikke af 
Vinden ffnlde saaes deri, og al foregaaende Umage med FroctS og Jordens 
Rensning derved spildes. Og, naar alt dette, uagtet Ukrud viiste sig, faa maatte 
det ikke faae Tid til at befceste sig ved stcrrke Rodder, men ffulde varsomt, ime
dens det var speede, afpilles: Si herbæ natæ erunt, facito uti ab herbis 
purges, qvam tenerrimis herbis, hvilket sidste Ord, endffiont del er udeladt 
af de celdre Udgaver sorend Victorii, og forkastet afMcnrsms/ dog giver 
Reglen et Eftertryk i denne Sag, som af sin omstændelige Forffrivt secs at have 
varet M. P. Nolano saa vigtig, ak man kan tillroe ham denne Igientagelse 
af herbis^ hvilken mig enddog syncS ikke at vane uden Ziirlighed, ligesom han 
vilde sige: tuen erindre dig vel/ at det stal Deere det spcedefte Ukrud. 
Hvor vcl stemmer dette ikke overccnö med Catonis egen Regel Cap. XVII. 
fimul herbæ inceperint nafci, eximito, nam fi herbam duram-vellis, 
Cupreflos fimul evellas. Kunde end alt det c ve u anførte ansreS for en vidt
løftigere Forklaring over det, som i nys ansorte Capitel kortere er sagt, saa var dog 

for- 
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foruden Cato's egel Vidnesbyrd denne Periode: femen cupreili tarentinæ 
per ver legi oportet, materiem *)  ubi hordeum flavefcit, sammenholder 
mod hvad han Derom del XVII. og XLVIII Cap. har skrevet, tilstrerkke. 
ligt ril ar robe en anden Forfatter.

Cap. CLV. I de aldre Udgavers prima autumnitate cum pluvius (vel 
pjuvia) eft. er af Victorio pluvius ekler pluvia forandret ril pulvis efter ct 
Haandffrivk, som maaffee har varet skreven af en Munk, der har holdet plu
vius for ulatinsk, og derfor skrevet det i Bogstaver mer meste Ord p ulvis. * Af 
Mcursio er det blevet paaanket, og derinrod meget af Gesner bifaldet, neppe, 
som mig synes med Rette. Da 1. heele Capiklek handler om Regn, og den ncrfle 
Periode begynder: cum pluere incipiet. Da der 2. for Makker og Hore, som 
crc grcrSgroede, er ikke stor Fare for, at Regnen boriffyller Jordskorpen, uden 
ot det maatte vcrre paa StcrDer, hvor der vare Sandflugter, som savnede de 
Planter, hvilke ellers pleie at binde Sanden; Da 3. paa denne Tid cum mol
lior æftas Virgil. Georg. I. v. 310. for Sandcn var mindre Fare end ved hor 
Sommers Tid, da den er mere levende. Den Advarsel, nt man for st i Efter« 
a aret, naar det regner, har meest at tage sig i Agt for Vandet, kan ei an fe es 
Ca'to nvcrrdig, eller med feie ndlcegges saaledes, som om han allene vilde sige : 
forst i E ft era aret, naar det regner, er meest Fare for Regn ***),  men saaledes: 
du har for ingen Regn mere ar frygte i Henseende til den Skade, som Van
det kan giere Sceden eller Sorde-Landet, end for den, fom falder prima au
tumnitate forst i Efteraaret, eftersom ofte paa denne fremfor andre Aarers 
Tider heftige Storme, store Vandffyller og osende Torden-Regne falde, som 
ikke alleneste stemmer overeens med vore Tiders, men og med de celdres Erfa
ring. Det er om denne Tid Virgil, maaffee i Anledning af dette Steed, ffftver 
i hans Georg. I. V. 316:

Sæpe ego cum havis meflbrem induceret arvis

Omnia ventorum concurrerp prælia vidi
og Z2i feqv. Sä?pe

*j Aid. I og Familie bar maturum elk, ubi. hvilket ikke heller sicmmer overeens med 
<f cto’o Ord Cap. XVII.

**) See hvad tilforn herom er sagt S.25O. 5s. og 267.
***) Ad. Dikf. Husb. Vol. I. 15. p. 359-6?. er udi dennc Sag gandste overeensiem- 

mende med mig, og har forticrsselig viist ttsandsynligheden i Victorii Formodning,
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Sæpe etiam immenfum coelo venit agmen aqvarum,
Et foedam glomerant tempeftatem imbribus atris
Collecti ex alto nubes, ruit arduus æther
Et pluvia ingenti fata læta boumqve labores
Diluit: implentur fojfa, et cava 7 flumina crelcunt f forte flumine 
Cum fonitu, fervetqve fretis fpumantibus æqvor.
Og Cato Cap. V. 8- Pofl imbrem autumni etc. For at undgaae 

dette, raadex Cato: ikke at troe Freden, men strax cum pluere incipiet — 
incilia aperire, aqvam diducere in vias et fegetem curare oportet, uti 
fluat, hvilke to sidste Ord uden Tvivl ere forrykkede af deres Slced bag vias, 
og bedre og forstaacligere blive lceste: aqvam diducere, in vias uti fluat, et 
fegetem curare oportet.

V. 2. Per fegetem in frumentis. Gesnep har Not. 2. yttret 
den Meening, at ved feges forstaacs tempus; fslgelig skulde per fegetem 
her sige det famme som per fementim Cap. XXVII., hvilken Bemærkelse 
det og i Bonnetries Overscvtteise er tillagt; Men det vil blive vanskeligt en
ten H06 drsse Scriptores R. R. eller andre latinske Skribentere, at sinde ct 
Steed til denne Forklarings Bestyrkelse, og desuden ikke rimeligt, at Cato 
skulde strax efter toget eet og samme Ord in fegete i faa forskiellig en Bemcer- 
kelfe. Mig fyneö og, at det lader sig desuden forklare, enten r. uden mindste 
Forandring i Texten faaledcS: De Gamle havde deres areas Pladfe enten paa 
eller ved deres Agerland, hvor de strax efter Hosten tcerskede Kornet; i en skyl- 
lendr Regn kunde derfor Vandet igennem Scrde-Landet lobe ud over disse, og 
ved der at blive staaende fordcerve det aftorfkne Korn, hvilket bekrceftcs af Var., 
Lib. I. 51 *);  Men fom han og leerer 06 der, at disse Tcerffe-Pladser paa 
visse Stcrdcr vare bedcekkede, og han tilligemed Pallad. XXXVI. 1» 2. at ved 
Siden af dem vare bedcekkede Skuure, og faadanne Skuurers Dcekkelfer gjorte 
af Palme- eller Ror-Blade, eller og Hampe-Lcerred rc. kaldtes tegetes **),  
kan 2. dersom man maae forandre det Bogstav f til t, antages at have staact 
per tegetem, hvortil det foregaaende tegula mutetur paa Kornloftet giver 
et Vink. Cap.

og Svagheden af Gesners Forsvar for sammes Lcesemaade. Men hvad Kraft har 
ikke præjudicium Autoriratis ?

*) Hvor area synes saaledcs indrettet, at dette Uheld kunde forekommes,
**) Vårr. I. 22- I*  Columell, Lib. XII, 50. g.
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Cap. CLVI. Comedo aliqva V folia, reddent te etc. T. R. B. have: 
comedo aliqva. Vbi folia reddent etc. den Alvin ske: comefto alia 
qvinqve folia. Man vil vel neppe, ti aar man ret cvertænfer Skcedet, og 
betragter der stedende i aliqva og der staue i alia forbundne med qvinqve, 
modstå ae den mig indfaldne 'Tanke, at i Exemplarer, fotu har v teret Kilden til 
Cato's Text, ikke har staaet v men b o: (brafficæ) Hvilket Bogstav mundtlig 
tilsagt eller urigtig last *)  og mi o forst aa et af c ti Skriver, har indfort det forste 
V. De crldste Udgivere have fundet Sammeupaningcn af V med aliqva skur
rende, der fore gisn af V. Vbi, -og derefter indrettet interpunetationen : Al
di nernes Udgiver Har ikke allene beholder V, men udtrykt det med Bogstaver, 
for at giøre det sikkert for videre Forandring, og tillige, for at betage Stcedet 
det ubekvemme aliqva, forandret det til alia, Victorius har givet 06 Stce- 
det, fom den ferste Afstriver har efterladt det. Der hvor det er anført af 
Vårr. Lib. I. 3.28. er i de første Udgaver I R. B., V. udeladt; men alia qvin
qve med Bogstaver sal i Aldina; og aliqva V med Romerffe Tal af Victo
rio, hvilket all synes at bekrcefte min Formodning **).

*) U kan let være hort for b; og b i et MSS. naar dets forste Streg var kort og nasten 
udsieltet, last u.

**) Det er tydeligt, at dette Stad hos Varro er af enhver Udgiver indrettet efter hans 
ndi <£ato anragne Text, og viser, at Textens Overeensstcmmelse paa stere Stader ikke 
altid er Deviis paa, at den er uforfalffet, hvilket jeg safter erindret ved umbra, giutus.

***) mor Bruges af iLato paa andre Stader saavclsvm af plautirs med accufandi cedu.

Saml. IV. B. P

Cap. CLVIL V. 8- Hac fi uteris, omnes articulos poteris experiri. 
I Stceden for Ordet hac, som findes i begge Aldinerne af 1514 og 33, dcn 
Iuntinste af 1515, i den Baftlffe af 1521, minZurichffe af 1528, losses 
i den Parisiske af 1533 hic, i min Reg iste af 1499 hæc, den Bologucfiste 
af 15021 sa av el som Ascenstt af 1529 he,c, hvilke Forandringer ikke af Gesuer 
cre anførte; Lcesemaaden hæc, fom er den celdste, fvarer bedst til det foregaa- 
gaaende***),  som indeholder en dobbelt Forstrivt paa to afadst'lligeUrte-SlagS 
foruden Kaalen sammensatte Lcegemidler. For omnes articulares har den 
Registe articularios, og Aldinenie articulares morbos, o a disse snav el som 
hiine poteris expellere. Da strax foran staaer morbum articularium, 

er 
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er de gamle Udgavers articularios uden tilforet morbos, fom afRanden siden 
kan vcere indfort, eller for Tydeligheds Skyld tilsat, gandfke forstaaeligt, og en ret 
Catonisk Ellipfis. Gesllers noget for kunstige Forklaring over articulos 
experiri, giorde, at jeg kroede, at Slutningen af Ordet expedire, som jeg 
holdt for det rette, havde vceret utydeligt skrevet, og derfor af nogle blevet lorst 
for expellere, og af andre for experiri. Men ved nølere at betcenke Syg
dommens Natur og Cato's uindffrcenkede Tillid til sin Kaal, har jeg indseer, 
at intet Udtryk er paffeligere end dette: omnes articulos poteris experiri. 
De Forsøg, som man kan giere med sine Leeder, bestaae i at udeve de ved deres 
Bygning muelige Bevcegelser. Erfarenhed leerer, at et med nogen betydelig Grad 
af Gigt angrebet Lced langt fra ar kunne tillade disse Forsøg, indjager tvertimod 
formedelst de derpaa folgende maalelige Smerter den Syge Frygt for den aller
mindste Bevcegelse, ja endog for Noermelseu af enhver Person eller Ting. Et 
Middel derfor, som kunde fatte den Gigtsyge i Stand ikke allene ak bevcrge ct 
eller andel Lem paa Legemet, men alle i Almindelighed uden Undtagelse af et 
reneste, var vel det største, kraftigste og almindeligste Legemiddel, som Naturen 
formanede at frembringe, følgelig just saadan et, som Cats troede at have fun
det i sin Kaal **).

V. Et H polypus in nafum introierit, brafHcam erraticam * 
aridam, tritam in malum conjicito, et ad nafum admoveto. Mig 
forekommer her ikke den Vanskelighed, som af andre er fundet, tvertimod synes 
det meget overeensstemmende med den gamle Landsbys Enfoldighed i et udhulet 
2Eble**)  at bringe saadant ct Middel til Nossen. Var Forandring nodig og 
tilladelig, vilde jeg fatte: in calamum conjicito; thi en huul Ror,Stilk 
eller Pennefier er et Vcerkroi, hvis Beqvemhed ar stikkes i Næseborene, øg, 
uden at noget deraf spildtes, ved Opsnuning at indbringe det deri fyldte Kaal- 
Pulver, lige til Polypen, (Nosse-Vexten) ingen Landsbys-Dreng vilde mis

ki ende

*) Jeg seer at Hr. Grosse i Overscettelsen har indfeet Lette.

**) Hr> Grosse har herved forstaaet en Daase af Skikkelse som ct LEble. Frugten af 
Granat-Tract, kaldet malum punieum, kunde udhulet afgive saadan en Daase; lige
som hos os undertiden gisres saadanne af Citroner; hvilke paa den Tid ikke vare al- 
mindiige hos Romerne



c E A. Alim, og Opt. tit M. Porcius Cato de re ruftica. 299 

kiende *). Midlek vilde vel ellers ligcsaa lidet her, som imod Lemmer, der ere 
fangne afLccd og andre ovenfor anførte indvortes og udvortes Svagheder ftuöe 
nuværende Lcegers Bifald.

Cap. CLX. Dette Capitel, som loerer ved en latterlig Manings Forskrive 
nt bringe Lcedemoder, som vare udvegne af deres Leedehuuler, tilbage, er for sin 
Overtros og mange daarlige, intet hverken i det latinske eller noget andet Sprog 
betydende Ord, mindst passende til saa fornuftig og alvorlig en Mand, som 
vores gamle Cato. Varro giver Aarfag til at mistcenke det i hans L Bogs 
Cap. II. V. 27., hvor han under Swloitts Navn anfører en langt vittigere 
Forff'rivt, som har Alderdommens cervcerdige Prcrg, mod Podagra faaledeS: 
Terra p ellem teneto! falus hic maneto in meis pedibus: hæc ter no
vies cantare jubet, terram tangere, defpuere, jejunum cantare^ 
Den mod dette Hexcrie som upassende i et Skrivt om Agerdyrkningen giorte Ind
vending lader Varro saaledes besvare: an non in magni illius Catonis li
bro, qvi de agricultura elt editus, fcripta funt permulta fimilia? Ut 
litre, qvemad modum placentam facere oportet, qvo pacto libum, qva 
ratione pernas fallire. Illud non dicis inq vi t Agrius, qvod feri bit, fi velis 
in convivium multum bibere coenareqve libenter, ante eile oportet 
b ralli cam crudam ex aceto et polt aliqva eller (alia) folia V**).  Skulde 
vel denne Varro, som havde Cato saa fuldkommen inde: hvis fsrfte Bog er 
for en stor Deel en Forklaring over hans Bogs vigtigste Stykker, her, hvor 
han vil mife, at denne Skribent i sit Skrivt om Agerdyrkningen havde indfort 
meget, fom havde ligefaa liden Sammenhceng dermed, som Forskrivten mod Po
dagra, i Stcrdet for de nys udskrevne Stceder ikke meget heller anført hans 
urimelige Manings Formular, som var det bedste og mecst trceffende Bcviis 
for hans Scetning, og hvilket han faa meget mindre kan formodes at have 
overfect, fom denne Forskrivt sindes i vore Exemplarer ikke allene midt imellem 
de anførte mindre passende Stceder om braffica og pernis, som han valgte, 

P p 2 men

*) Vi finde og, at de g-mile Medici have i Nasen hefcestet calamos, for derved at ind' 
finnge Lcegemidler; saaledes har Celfus Med. Lib VII, 11, enodem feriptorium cala
mum in narem eße conjiciendum, hvormed kan sammenholdes Scrib. Larg Cap. VII. 
4g. oportet furnere pinnam anteris, qvam maximam vel calami feriptorii fißulam 
modice plenam , deinde aptare ad longitudinem nafi etc.

**) See Aimrcerkningerr til CLVI. pag. 2-7»



300 C. F, R. Anm. og Opl. til M, Porcius Cato de re ruftica-

inen endog fa a ncer ved sidste, at der ikke haver kunnet undgaae hans Opmærk
somhed. Saa stor cn Formodning som dette syncs mig at give, at t dct Ex
emplar af Cato, somVarro har havt, ei dette CLX. Cap. fandtes, faa uimod
sigeligt er det, at samme i Plimi ikke har vreret savnet, da han tvende Gange 
taler derom: ferst i hans XVIL Bogs 28. Capitcl mod Slutningen faaledes: 
cujus verba inferere non q videm ferio au fim, qvanqvam a Catone 
prodita contra luxata membra jungenda arundinum Mun egXXVHl 
Bogs V. Cap. Cato prodidit luxatis membris carmen auxiliare, Varro 
podagricis. Hvorledes lader delte sig forklare? Have der vceret tvende forfkiellige 
Afffrivker af Cats, hvoraf det eene har havt, det andet favnet dette CLX. 
Capitcl? Eller er maaffee dette Capitcl i det Mellemrum af omtrent 100 Aar 
imellem den Tid Varro og Plimuö have ffrevet, af en anden Catoni tilfsiet? 
Kort at sige: Stilens (naav Formularen selv midtages) Lighed og Plinii vig
rige Anforfel tilkiender Cato dette Stykke; Varronis mig uforklarlige Taus- 
hed paa et Steed, hvor man efter det Ord: Agrius meget for havde Aarfag at 
vente dette, end hvad han skriver om Kaalen, synes at frakiende ham det. 
Critici lese denne Knude, som jeg ikke vover at overskære.

233

Trykfeil.
Side 230 Linie 19. Bonon. nf 1482, lcrs: Regime

----- 232 ----- 13. tillæg efter: trykt nnar den Parisiske Udgave af 1533 midtages, 
font i famine 2Cav forend Ald. II. udkom.

5. 2lld. I., I. 2lldincr.
7. Aldini, l. 2lldincr-

------ 235 ----- 30. occuruntl. occurrunt.
.— 244 ----- 10. ii. ret rettere, L rettere.
—— 247 ----- i. 2. fan fan, l. fan.
-— 268 — 20. Sydgom, l. Sygdom.
•— 274 næst sidste L. ei heller at han siger, l. ei heller siger han.
-----  294 -— 2i. dette, uagtet, l. dette uagtet.

Besser-
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Beskrivelse
over

STRELITZIA REGINÆ,
Af

fa mm c F or farter.

jh^di Aarck 1773 kom ved Hr. Bauks en Planke fra GothaabsForbierg til Enge
land, som under Navn nf Heliconia bihai af Hr. I. Miller blev afbildet. Noi- 
ere Betragtning leerte snart Hr. Villiam Alton, ar dens Bestemmelse var urig
tig, hvorfor han ved Beskrivelsen in horto Keuenfi 1789. Tom. I. pat.;. 285. 
liilagde den Navn af Strelitzia Regi næ. Sal. Commandenr-Capikain Bille, 
fem fik dens Rod pan Cap, var ct formedelst fin Ded i Canaken, selv saa lykkelig 
tit kunne bringe den tik sit Fædreneland, hvilket skeedte af hans Eftermand i Com- 
mandoen Hr. Capitain Bielke, som afleverede den 1783 til Universitetets Have. 
I Keu blomstrede den i April og Mai; hos ot> forste Gang 1790 i Januar og Fe
s'ruar, og havde den Lykke at skaffe sig Hofftt og den storsteDcel afByen kil Be- 
flkucre, som alle have beundret den udvortes Pragt af dette sieldne Blomster; Men 
da dens forborgne Merkvcerdighedcr have unddraget kig McrngdensAine, har jeg 

troet, at mange ville onske sammes neuere Udvikling og Oplysning; og end; 
skiont Hortus Keuenfis har bestemt Slorgten, og givet os Tegningen faa- 
ledes, ar den ikke af Urlekyndige kan miskiendcs, faa ere dog endeel Merf-

P p 3 vcrrdig-



Z02 C. F. R. Bebudelse over Strelitzia Reginæ»

vcerdigheder blevnc urørte, og FrugtdeeleneS samt Honning - HnusetS Sammen- 
hcrng og fuldstcrndige Bygning ikke noksom oplyste. Dette tilligemed den Op
sigt, som Planten bande her og udenlands gjorde, have givet Anledning til 
den Afhandling, som jeg nu har den 2Ere at forelcese Selskabet, ledsaget af 
Figurer saavcl over Planten selv som dens scerMte Deele, besynderlig Hon- 
uinghuuset og Avlings Redskaberne tegnede af Porcetlains Fabrikens berømte 
Maler Hr. Beyer, under Opsigt af Hr. Geheimeraad Holmfkiold , hvis er
farne Kie og trceffende Dom over stige Kunstarbeider faa overstsdig ere bcviiste, 
at de ikke behøve min RoeS. Ved Afhandlingen har jeg havt Hensigt til lo 
Slags Versere: Urtekyndige, for hvis Skyld jeg udi det lcrrdc Sprog har for
fattet en Beskrivelse med al den Udførlighed, føm Monographien af faa rar 
og sielden en Plante udkrcrvcr, og c ti anden i Landets Sprog, fom giver El
skere af Videnskaben, men mindre kyndige saavel i det lcrrde Sprog som de 
botaniske Kunst-Ord, tilstrækkelig Oplysning om dette Blomsters uscedvaulige 
Bygning, og tillige afhandler dens andre Merkvcerdighcder og Forhold til andre 
Planter. Den latinske Beskrivelse:

Radix repens, crafla, teres, fuccofa, pallide flava, convalla- 
riæ polygonati non multum difl i milis, fed magis glabra.

Petioli piures, fature virides, glabri, fubtiliflime flriati, i polli
cem ad bafin crafll, inde fen fim extenuati, infima parte fefe mutuo et 
fcapum amplexantes; alis fenfim decrefcentibus, marginem oppofitum 
primum obvolventibus, tandem utrinqve inflexis, et continuatione ora
rum filicum in tota fuperioris aciei longitudine facientibus aucti; in
tus parenchymate farcti cavernofo ; cavernis quadrangularibus inæqvali- 
bus, in duplici ferie per fepimenta ftriata interftinctis; una alteraqve 
per tenuiores lamellas fubdivila.

Folia lanceolata , ftricta , apice reflexa , coriacea ; lineis 
parallelis, fubtilifllmis, obliqvis, furfum patulis, marginem di
recto apicem verfus curfti petentibus , qvas in fuperiore pagina 
porca, in inferiore reipondentes lira lemipollicem di flantes inter- 
ftingvunt, ftriata; co fla crafla a priori parte finuata, pallida, a po
fte riori gibba, cum folio concolore percurfa ; fciflinis in juvenili 
ætate paucioribus, jn provecta pluribus ad coftam usqvc deductis 

nun-
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nunqVam non fifla. Perfectifllma ultra pedem longa, ad bafin fesqvi- 
palmum lata, dextro imprimis margine conflantor undulata.

Caulis. Sive scapus fimpliciflimus bicubitalis, teres, ad bafin 
pollicem circiter craflus, inferiori J parte foliorum vaginis cinctus, 
carterum bracteis circiter 6 imbricatis, oblongis, concavis, glaucis 
penitus obvolutus; qVarum inferiores 4 molles acuminata, mutica?, 
fleriles, cauli femper circumplicata?, verticales ; fuperiores 2 mucrone 
pungente armata?, in fpathas floriferas abeundo fere horizontales.

Calyx. Spati-ia flores per fuccesfionem emittens, monophylla, 
feptemuncialis, 4 - flora, patentifllma, rigida; inferiori regione condu- 
plicata, ventrofa; apice Tubulato rigido fere biunciali terminata; utra- 
qve aurantiaci coloris ora arcte connivens. Pellicula piures inæqvales 
lanceolata?, imbricata?, albefcentes, tenuiflima?, fericum mollitie 
referentes, corolla breviores, Spatha? parietibus et florum fafcicuio 
interpofita?.

Corolla 4<uncialis circiter, crocea, monopetafa, tripartita. 
Laciniis patentibus in tubum breviflimum germen coronantem con
fluentibus. Dua pracoces oblongo-lanceolata?", obtufa?, nectario 
oppofita?, carina dorfali in 2 Tegmenta difco deprefla iniqve divila?, 
angufliorum altero vicinum Tocii marginem inferiorem dimidium ob
volvente. Tertia ferotiua a præcocibus proxime Tuccedentis corolla? 
laciniis protrufa, cymbiformis; tumido ventre nectarium, Tubulato 
apice fligma excipiens; carina acuta ad bafin imprimis eminentifll- 
ma, indeqve per germen decurrente in 2 partes æqvales divita.

Nectarium triphyllum. Folia 2 petaloidea, coloris profunde cæ- 
rulei, longitudine, latitudine ct ftructura reliqva paria; ultra pollicem 
corolla breviora, concava, a poAeriori parte, qva per totam longitu
dinem unum alterius Te fubducit ora?, conglutinata; furfitm in fa- 
gittam bi uncial em, vertice truncato Tmuatam, obtufls infra deli
nentem appendiculis-; marginibus crifpis priora verius reflexis con
nivent em dilatata. Media parte in pedamen anguftius concavum,
genitalia includens, ora utraqve patula laxius undulatum contracta; 
latiore de novo baß in dorfo et utroqve latere nectarii fundum effici

entia, 
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entia, qvibus a priori parte fupra prxcocium laciniarum bafin appo
nitur 3 minimum erectum , ovatum, ctim acumine molli obtufum, 
feri uginei vel fpadicei coloris.

Ingentem vifcidi glutinis trans utramqve fqvamx hujus oram 
effugientis, inde corollæ bafin fuppofitumqve germen inundantis, 
et tandem per fcapum defluentis laticem ablegat nectarium.

Stamina. Fil'cime nt a 5 teretia e vertice germinis nata, libera, 
fesqviuncialia, a nectario intra cymbiformem laciniam conclufo 
obvoluta. Anthera lineares, angufh? , comprcfla? , bi unciales, 
vicinis inter fe marginibus et nectarii lagitta? agglutinata?; hinc prima 
xtate latentes, erectx, et a pollinis in vermiculos coacti glomeribus 
candidifllmx; in provectiore demum, foluta coha? fio ne, in fpiras 
extra nectarium dependentes, contorta?, polline excuflo effæta?, te- 
flacei coloris.

Pistillum in recentibus floribus finui petali cymbiformis infidens, 
in marcefcentibus inde elapfum et liberum. Germen inferum, fesqvi- 
unciale, incurvum, ob tui e triqvetrum, inferiora verfus fenfim angu- 
flius. Stylus triuncia Iis, teres, inferiori parte flexuofus, poft tranfitum 
per antherarnm tubum cotula dentata terminatus. Stigma uncia lon
gius linearl -1 anceola tum, compreflum, cotulæ flyli fupra nectarium 
impolitum; junioribus biflulcum, integrum, candidum; provectiori
bus apicé primum filium et fufcum, tandem tripartitum, totum 
nigerrimum.

Pericarpium. Capfula incurva, triqvetra, trivalvis, trilocularis. 
Semina plurima, rotunda, parva continens.

Beskrivelsen fattet i Korthed bliver da i vort Sprog faaledes:

Fra en kiedfnld, feer, trin, og strap under Jorden krybende Rod udgaae 
fra de 2 modsatte Sider mange over 2 Alen lange, ved Grunden vingede Blad- 
Stilke, som hver i feer endes med tt siivt Blad af en Fods Lcengde, neden til 
bredt, oven til fpidst, fiinstregct, uden Aarer og Nerver.

Stammen opstiger enkelt, indfattet neden til af Bladstilkenes Vinger, 
siden omsvobt af 6 Bladsteeder (bracteæ) hvoraf de to overste forandres til

Blomster-
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Blomster - Bcrlge, fpathæ, hvilke ere stive, over 6 Tommer lange, 
spydede, inden kil udforede med tynde og silkeblode Hinder, udladende igiennem 
LereS overste sammenknebne Spreekke efterhaanden 4 Blomster.

Blomsterne uden Boeger, over 4 Tommer lange, afen guul Farve, 
begyndende med en kort i 3 Lapper ffaaret Tud, hvoraf 2 brede, stade, lan- 
zetagtige, Honning-Huset modsatte og kiilige; det Zdie, 8 eller flere Dage sildi
gere, ligner en R'arpkiolet Jolle, oventil cudet i en lang Spidse, som giemmer 
i sin bugcde Huulhed Honning - Huuset, og i Spidsens Rende Frugt-Knappen 

"Stigma.
Et Honning - Huns afsondrer og bevarer en stor Mcengde seiagtig 

Slim, som sammcnkliner bag til delS^2 storste Blade imellem sig og begge med 
Stev Ledikerne, bestaacndeafTvende store tyrkeblaa Blade, hvilke neden tilgiore 
et huult Rer, oven til en fordoblet Piis, som begge bagtil sammenklinede, fortil 
stuttede ved de sig modende krusede og bolgedeKanter, gandfke indflutte Fodsels- 
Deelene, hiulpne af det Tredie meget korte, stumpspidsede, lysebrune, som ligger 
sig foran tet op til Grunden af de 2 ovrige.

Fem 3 £ Tommer lange S tov- Stokke udspringe fra Toppen af Frugten, 
hvis 2 Tommer lange til et Ror imellem sig sammenlimede Stov-Lediker fra 
den spaidcste Ungdom med et overflodigt klumpet Scrde-Meel ere belagte.

Frugt - Knubben / krum, trekantet, neden til smalnet sidder under 
Blomstret, fra hvis stumpede Isse en 3-Tommer lang, sveiet Frugt-Naal 
igiennemtrcenger Skov-LedikerneS fammenlin ede Ror, endende sig oven til i en 
tandet Ska al, som omfatter Grunden af en (over I Tomme) lang sammen
trykket Frugt-Knap, hvilken ved en tynd Skure paa begge Slceder forst er 
mcerket, siden fra Spidsen neddad dcelt i 3 Stykker.

Free-Huuset afdeelt i 3 Rum hun ser mange smaa Froe-Korn.
Udi det Linneanske System er den in Horto Keuenfi givet Plads i 

Klassen Pentandria, hvorimod vel en heel Deel kunde vaire at erindre. De 
i et Ror sammcnlimede Stov-Lediker, som giennemtrcrngcs af Naalen, giore 
den meget bcqvemmere end enten Viola eller Impatiens til at indlemmes i den 
sidste Orden af Syngenefia, og Stov- Stenglernes Udgang fra Germen og 
Sammensmeltning til en gienncmboret Pille skaffer den langt storre Ret end 

Saml. IV. O. q Padl- 
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Paffi flora, Arum, Calla etc. til Borgerskab i Gynandria *)  ; Men da 
den allerede har faaet en Plads; da den sidste Orden af Syngenefia, som ud- 
skiemmer og forstorrer en naturlig og derhos overmaade vidlloftig Klasse, for 
lcenge siden burde vesret anviist en med dens Bygning mere overeensstcmmende 
Smd, og en Deel af Gynandriæ Sleegt neppe ved Klassens noiere Prove 
og rigtigere Bestemmelse ville beholde deres Plads i samme, vil jeg ikke bidrage 
ved en nye TilgicnigercS Indbringelse at formeere cnteu den eene cllcr anden af 
Liss Klasser, men hi th? Strelitzia staae, hvor den er hensat.

Udi del naturlige System bliver dens Steed udi den VIII. afRldderAttttc's 
Ordener iblandt Plantag fcitamineas, og i den IX. af Hr. Adstnsotls Fami
lier iblandt Zingiberes etter Inge fer r, hvortil dens Blades og Bladstilkes ud- 
og indvortes Dannelfe og Ordning f del faftrige Honning-Huns, Skovstcng- 
lernes Udspring, Frugt Naalcns Enkelthed, Frugtes Steed og Inddeeling, 
med eet Ord, hele Skikkelsen beretter den. Strelitzia? Bladstokke ere vin
gede, fsere, udhulede, inden ril hullede og kniplede, som vores Damers 
große beauté , som efter min Tanke saavelsom Mufæ Bladstilks , hos 
hvilke Linn, i Mufa Clif. 4to. 1736. pag. 37. §. 27. har anmcrrket 
samme Egcnffaber, give en Leerer i Botaniken de tydeligste Exempler til 
at forevise sine Difcipler Rructuram utriculorum. Bladene selv ere stre- 
gedc, og paa den overste Side strengede i dem alle, med den Forskiel, al begge 
saavel Strenger som Streger gaae paa tvers, i hiine med en neesten ret Vinkel 
ud fra Hovedstrcngen, i vores derimod sikicvt nrcd en spids Vinkel mod Spidsen 
og en stump mod Grunden, men alle 3 faae Rifter, som sienge Bladet ci siclden 

lige

*) Tuden offer annulus antherarum, cr en hunk paa 5 Fodder opreist Pille (columnn) 
hvilken bringer Stöv - Ledikerne rundt om Frugknaaleu (ftylus) strap under Knappen 
(ftigma) lignende deri de rette Gynandræ eder orchideæ, nt benue Columna er fativ 
meuklinet med nectario. Udi denne Klasse er megen Anomalie. Fortes ikke Ari Fa
milie rettere ti! Polyandria polygynia ? Bringt s Planter, hvis Stovstengler udgaae 
fra ftigma og llylus; ja fta en Columna under Germen ttl Gynandria, (jvorforc da 
ikke også a de, som udgaae fra Germen'? Hvad Privilegium have de 2 Deele af Pi
stillen for den g die, for hvis Skyld de ovrige dog ere? Hvorfor Xylopia her, hvis 
anthers? ere lessiles in apice Germinis fremfor de som sidde paa filamenta ? Hvorfor 
Grewia ()vié filamenta udgaae fra bafi germinis mere end de Mange liliacea? fup er æ ?' 
umbellatæ? fructifloræ? etc. hvis organa mafeulina udgaae fra fæmineo principe. 
Skulde det være rettest med Kojen nt cm fore allen e orchideas under denne Kmsse? 
eller udelukke den med Thunberg ?.
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lige til Hovedstrengen. Bladets Kant er ukiervet paa Lem alle, dog have 
vores den Besynderlighed, nt dets heire Kant (forfra sect) neden til er gandsike 
bolget, da paa den venstre enten sindes ingen, eller allene cn og anden l)elget 
Svei; mod Spidsen er Bladet paa begge Sider siadr og ret.

Vores har fom Heliconia 3 Blomster «Blade, Mula saaledes som den 
i fin Fnldkommenhed paa Fode - Stcedet nf Horti Malabarici Forfattere og 
Pi ii mier er se et, allene to, det everste fem-, det nederste tretandet. Heliconiae 
Honning »Huns besiaaer af 2 ulige Blade, Mufæ nf ,3 eftev Plumier, 2 lige
dannede lceugere, og det Zdie kortere; Vores Strelirziæ ligeledes, men af en 
meget kunstigere Bygning. Dette Huns er i denne og Mufa (Lin. 1 c. pag. 
37.) opfyldt med en oversiedig Sliim, fom formodentlig ikke heller favnes i 
Heliconia.

Stev - Stenglerne udgaae i dem alle nf Frugtens Isse, ere § i Helico
nia og Strelitzia, 6 udi Mufa, hvilke endog i Linn, floribus Hermaphro
ditis efter Hr. Adanfons i den Post vægtige Vidnesbyrd ere fuldkomne og 
siovfulde. Stev Ledrkerue ere frie pan Mufa og Heliconia men i Strelitzia 
imellem sig og med Honning - Huftts Blade sammenlimede, omringede i hiine 
nf samme; i vores ei allene deri, men og i Jolle Bladets Huulhed indstuttede. 
Frugten er trekantet, trekamrel og saftefuld paa dem alle, i hvis Rum sidde 
mange fmaa runde Free Korn paa de 2 fsrste; men paa Heliconia et cenefie. 
Skaberen, som jhaver saa kunstig bygget og smykket Strelitziæ Blomster, har 
ikke havt mindre Omsorg for dets Avl og Formeering. Blomsterne ere ikke 
allene bevarede i en Bcelg for Luftens Naahed og andre Kreaturers Overlast; 
men denne Balg er inden til udfoeret, og Blomster-Pakken omgierdct af tynde 
silkeblsde Hinder, som afvcrrge eller i det mindste formilde BcelgenS Tryk, ind- 
flutte Honning - Saften med Sttde. Meelet, og udelukke Fugtighed. Ethvert 
Blomsters Avlings Deele ere desuden ved et dobbelt Omfvob omgivne og sam- 
menholdne. Frugt< Knappens Udelukkelse af Honning - Hufet i de suldvoxne 
Blomster hindrer ikke Bcsvangrelsen, som formodentlig skeer her fom i Synge- 
nefia i de fpcede, cg ved de tiilig til Fuldkommenhed bragte Ledikers Meel-Regn 
paa den sildigere opstigende Ftvgt Naals Knap; hvortil kan lcegges, nt Blom- 
sieretS horizontale Lue i B cel gen endog letter Stevet Veien til Knappen i de fuld- 
voxte. At Stsv-Ledikermö Ring cm Na alen og Knappens faste Leie i Iolle- 

Q g 2 Bladets
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Bladets Rende ere indrettede ril at forhindre den lange og flanke Naals Onv 
vankning og Slingring til Formeerelsens Tab fluttes rimelig af Blomsternes 
sidste Alder; da efter Besvangrelsen Slimet udtsrreS, Ledikerne adffilles, Knap
pen forlader Renden, sidste bliver fort, tredeelt og opreist, ferste stsvlsfe, 
lysebrune, snerklede og mellem Blomstrets Lapper nedhængende.

Da Heliconia er Mufa faa lug i al sin udvortes Anseelse, er det mindre 
Under, at den saa lcenge har vcevet henfert til.sammes Slcegt, som at den for 
sine enkelte store Froe-Korns Skyld er skilt fra samme. Strelitziæ Bygning 
har uagtet al sin Forskellighed stor Lighed med Mufa; Foruden forhen an sorte 
OvereenSjlcmmelse, synes i begge Besvangrelsen for storste Deelen at fkee for
end Blomstrets Udgang af Spatha. Alle de overste Blomster ere abortientes 
(tabe Fosteret) i Mufa efter Adanson; mig har syntes, at og samme Skiebne 
bier de udi den underste Spatha iudfluttede Blomster af Strelitzia, hvori jeg 
har fundet speede Stov-Leediker meclede uden Spor til Germen, formo- 
dentlig af ceu og samme Aat sag: nemlig, at Plantens Kraft havde udtommet sig 
t at bringe de forste til Fuldkommenhed. I Frugten ligne de (Sterrelsen 
undtagen) sig begge; men hele Strelitzia Anstand, Blomster-Krones og 
Honning; HuuseS meget forstkiellige, pragtfulde Bygning , Stov - Stenglernes 
Sammenliiming rc. vil sikre den for nogen Tid at blive sammenbragt enten mcd 
Mufa eller Heliconia. Den Heiagtelse og Erkiendtlighed, som forst har 
indfort, vil og herefter opfordre enhver til at lade saa stort og af Floræ ILige 
fornem et Navn blive som et «vigt Mindesmærke i Videnffaben urokket.

Expli-
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Explicatio Iconis,
A. Superior dimidiati fcapi pars , qvam tres obvolvunt bractea?; inferior a acuta,

apice mollis, mutica; inedia b inferiorum florum fpatha in brevem ftrictamqve 
cufpidem producta; fumma c mucrone rigido biunciali armata, fafciculj 4 - flori 
Spatha.

d d Qvatuor flores exitu e fpatha libi fuccedentes,
e e. Corolla? petala 2 majora praecocia.
f. Tertium cymbiforme, ferotinum.
g g. Nectari i in finu petali f recubantis fagitta.
h h h. Stigmatis fupra nectarium eminentis in petali f eufpide fedes.

B. Flores bini e fpatha exempti, in qvibus modus, qvo tmguflius praecocium fegmen-
tum oppofito fimili inferiore dimidia parte incumbat, monftratur; pelliculis i ii 
inæqvali'bus molliflimis florum fafciculum obvallantibus a germinum bafi reflexis.

k. Petalum cymbiforme, cufpidatum, ungve conico cum geruiinis dorfo confluens»
depreflo a fatere exhibitum.

l. Idem a priori parte undulatum, inedia pro nectario excavatum.
C. Germen cum nectario et fligmate a priori parte m m m Germen hic et in fe-

qventibus, inferum. n n Loca infettionis petalorum præcocium. 0 Nectarii 
petalum minimum, reliqvorum majorum bafi praefixum, qvorum inferior pars p 
pedamentum dicta oppofitis et per finu a tam limam d fleretis oris parcius efl unda
ta, fuperior q fagitta prominente orarum arctiflime conniventium limbo minu- 
tiflime crifpata. rrr fligmata truncati nectarii clivulis impolita.

D. Eadem a parte pofteriore. f bafes petalorum nectarii majorum, qvorum finiflri
ora per totam longitudinem t t oppofita? dextri fe fubducit. u u Stria, fla
minum in nectario reconditorum veftigia. v v utraqve fagitta? ala.

E. Nectarium diductum, qvo latentia intus generatiornis organa appareant, x x fila.
menta cum an the; is , dextri lateris extima pollinis vermiculis tota oblita, 
y y a germinis apice exeuns fiylus primmn tortuofus, inde rectus, tubo anthera
rum perforato, in cotulam ftlgma excipientem delinens.

F. Pericarpii transverfim fecti loculi, dijfepimcnta , femina.
G. Ejusdem loculi duo per longitudinem aperti cum contentis feminibus.
H. Infima petioli pars intus cavernis reticulata; alisqvarum altera alteram obvol

vit, utrinqve aucta.
I. Alia extremi petioli particula cavernofa flrnetura priori fimilis; ab inflexis vero

alarum marginibus in angulum priora verfus patulum confluentibus nafeitur 
/ulcus, per fummam petioli regionem decurrens.

Arith-
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Ar ithmetisk Problem/

Anvendelsen
angaaende

af de synkende Fonds.

I.
Problemen er felgende:

forudsat, at en Commune eller en Stat har en fast indrettet Afbetalings 
Fond (Sinking fond, Caifle d’amortißement). Dette Ord: Afbeta- 
lings-Fond (synkende Fond), kan tages i Almindelighed for enhver Fond, 
udsat til med Tiden at betale nogen Gield efter en i Hensigt til Bekalings-Stor- 
rclsen bestemt Regel. Men da denne Regel kan bestemmes paa mangfoldige 
Maader, saa vil jeg her kunZ handle om de Fonds, som voxe i en geometrisk 
Forhold efter Rentefodens Storrelse. Den Summe, som er udsat aarlig 
til Afbetaling, kaldes det Aarlige (det forste, eller det oprindelige Aarlige) 
af Fondet, Annuum. Det kan blive bestandig den samme Summe, det 
kan ogsaa foroges eller formindskes; jeg antager det at vcrre en bestandig 
Stsrrelse.

Paa
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Paa det at flig en Afbetalings-Fond kunde voxe efter Rentefodens Sksr- 
relfe, maa ikke allene. Renterne af Gielden betales foruden Fondet, men ogfaa 
naar Gielden bliver formindsket ved fucccssive Afbetalinger, fom fkeer af Fon
det, bor den sidste da anfecs fom en anden Creditor af Commünen eller Staten, 
der ganer i Skeden for den fom er afbetalt.

Scettcr man dette Fond, fom behoves til Gieldens Forrentning eller 
Rente-Fondet, ligeledes indrettet, faa kan den sidste forbindes med den 
Afbetalings Fond, naar de begge beholde den Storrelfe, de havde i Begyndel
sen; menfaafnart dertil kommer en ny Gield, maa ogfaa Rente-Fondet blive 
forhoret med de dertil svarende Renter; og beholde fra denne Trd alt hvad der 
er fastsat til Renterne indtil Gielden er gandjke ophoevet. Delte udkrwves til 
Indretningen cif saadan en synkende Fond, naar man ikke tilforer anden Be
stemmelse, som hindre dens fri Tiltagelse.

Antages derimod at en Deel af Renterne, fom svarer til den allerede 
afbetaltc Gield, ikke skal betales i Fremtiden af Staten eller Communen, og 
derfor den synkende Fond ssal anvendes dee's til Gieldens Afbetaling, deels 
ogfaa for at lette den nuvcercnde Byrde af Renten, faa folger, at den syn
kende Fond ikke voxer i en storre Forhold end den, der oprinder af den Rest af 
Rente, som kommer Fondet tilgode af sine Betalinger.

ScetteS end videre, at den gamle eller forste Gields Masse bliver for- 
hoiet med en ny Gield i den Tid, da den synkende Fond virker til sammes For
mindskelse, faa kunde det maaskee blive endnu mere vanskeligt for Staten eller 
Communen, at tilvejebringe Renterne til den ny Gield og til den gamle. Saa- 
ledes kan man have desto storre Aarsag til at undgaae en Deel af de til de betalte 
Gield svarende-Renter.

Forat betragte Sagen faa almindelig, som behoves, pan det at samme 
paa de Tilfalde kunde anvendes, hvad enken der oprinder en ny Gield eller ikke, 
kan folgende Poster forudscttteö som Problemens Bestemmelser:
i. Staten eller Communen, hvis synkende Fond er indrettet, skal have et aar- 

ligt Deficit i Indmgierne, faa at der UdkrceveS et nådigt La an, hvoraf da 
oprinder en nye Gield. Dette Desicit kan antages uforanderlig, og i en 
vis given Forhold til det Annuum af den synkende Fond. Man kan og 

satte samme foranderlig, og i en vis Forhold til Tids Langdcn, hvori 
det 
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det vedbliver; men denne Forudscekning gier Problemens Oplosning ikkun 
noget mere indviklet, som ellers erholdes paa den samme Maade; derfor 
vil jeg forbigaae dette.

2. Da den ny Gield »artigen bor forrentes, faa scettes at en Deel af de dertil 
svarende Renter stal udredes af Statens eller Communcus Caffe, den anden 
Deel derimod optages som et nyt Laan og en ny Gield.

3. For at formindske den fra disse Grunds oprindende ny Gield, fFat indrettes 
en Slags Hielpe-Fond af en Deel af Renterne, som den synkende Fond 
tilvinder sig af sine Betalinger.

Alt dette forudsat, sporgeS:
1. Om de Vilkaar, som maa antages, paa det at denne Hielpe-Fond, som 

hidrerer af Renterne, som tages af den synkende Fond, kunde bringes til 
at standse Forogelsen af den ny Gield? det er paa det at den ny Gield bliver 
et Maximum ?

2. Om Tiden 110ar dette Maximum opnaaeS?
3. Hvor stor samme bliver?
4. Og da den ny Gield, uaar den engang er standset, igien formindstes af 

det stedse voxende Hielpe-Fond, og tilsidst gandste ophcrves, saa sporgeS om 
den Tidspunkt, uaar det skeer, eller uaar den ny Gield er igien reducert 
til intet?

5*  Og da den synkende Fond udi den samme Tid er gaaen frem ved den gamle 
Gields Formindffelse, saa kan man og vide Storrelsen af denne For- 
mindffelse.

2.
Sart titt engang for alle:

Det oprindelige Aarlige, som er udsat til Afbetalings - Fondet = F.
Det aarlige Desteit =: A — h f, hvor h, er en bestemt og given Storrelse. 
Den scedvanlige Rente-Fod — r.

Rente-Fodetl er den Forhold Capitaleu 1 med sin aarlige Rente har 
til Capitalen selv. Naar Renten af 1 er c, saa har man Exponenten af denne 
Forhold zzz i 4*  c : i zzz r.
Saaledeö er den aarlige Rente af Capitalen 1 =z: r 1.
Rentefoden hvorefter den ny Gield aarlig voz'er = t.

Den



£ N. T. AnthmeLiff Problemen rc. 313

Den Deel af Remen af Capttalen (1), fom ffal tages til Hielpe-Fondet 

, hvor (n) ligeledes er given og bestandig.

Rente-Foden, hvorefter det synkende Fond endnu tiltager, naar en Deel 
af dens Renter til Hielpe Fondet bliver anvendt = p, og Renten efter denne 
Rente-Fod er p 4- i.

3*
Nogle Scrtninger henhorende til Problemens Oplosning.

Rente Foden (p), hvorefter den synkende Fond voxer, findes af den 
sædvanlige Rente-Fod (r) og den Deel af Reuterne, som skal hver Gang fra
tages; man har r4-p=l-~$ thi af Reuten r i til Capitalen (f) ffal 

fradrages faa har man Renterne, hvorved det synkende Fond foreges, 
derfor er r i -r — p-r h altsaa r 4-p =l—~ og p —

4*
Da Rente Foden, hvorefter den ny Gield tiltager, skal vcrre — t, saa 

ere Renterne, som af Staten maae tilvejebringes paa en anden Maade for 
dear Capital " i, ogsaa r-^t, De scedvanlige Renter af (i) er r-j-i, deraf 
den Deel t ~ i, som bliver laank paa ny, og kommer til den ny Gield. Resten 

er som ffal asdragcö. Satter man r -? t ;= , saa er (m) en

bestemt Stsrrelse.

5-
Fondet, hvis Annuum er F, og som tiltager i Forhold med Rente- 

Foden (r), bliver efter (x) Aar zzzF (r>4< r2 <4«r5 -r_/ . r. F,
som er en bekicndt Scrcning i Theorien af det vovende Fond.

Naar Rente-Fonden er p, saa er den samme efter (x) Aar • P •

6.
Naar F er det oprindelige Annuum, saa er den derved asbetalte 

Summa efter (x) Aar den samme 7—7 • r • F.

N'-e Saml. IV. B. R r Den 
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Den Tidspunkt, dä Summen den ferste Gang bliver anvendt til Betaling, er 
ogsaa Begyndelsen af dens Operationer.
Afbetalingen i Begyndelsen af det ferste Aar er =F.
Ved Slutningen af Aaret har Fondet ogsaa Renterne af denne betalte Sum- 
nia, og kan igien beregne dem til Afbetaling; saa at Afbetalingen i tSfiitiim; 
gen af det ferste Aar er F4<F^i. FuFr; dette er Virkningen af F i det 
forste Aar; den Betaling F er selv dens Virkning i Begyndelsen af Aaret, 
men ikke samme i el Aars Forlob. I Begyndelsen af det andet Aar beta
ker Fondet endnu (F), og ved Slutningen af dette Aar har den afbetalt 
F 41 Fr 4*  . (F 4 Fr) — Fr 4 Fr3, og saaledeö efter (x) Aar

F (r >{. r1 HH + rx) = • r.

Anmerktting. Jeg veed, at andre og iblandt dem beromte Meend give 
en anden Formel for Storrelsen af de betalte Summer; de scene den lige stor 

med . F. efter (x) Aar. Sagen kan forestillcs paa folgende Maade.

I det forste Aar bliver betalt F, i det andet Aar F4- 1 . F zzz rFA 
i det tredie F4 r-? 1. F4Fr zzz Fr3 og saa videre, i det xde Aar Frx-?"T. 

Derfor betales i (x) Aar F (14 r 4 r24 4 rx~=z F.^EE"p 2 Mathe

matiken kan man altid let komme ud af stige Differencer naar man vil; men det 
er klart, at man i den sidste Formel scetter Betalings-Terminen til Slukningen 
af Aaret, i den ferste derimod i Begyndelsen af samme, som synes mig at vnre 
mere naturlig, da Operations-Tiden saaledeö beregnes fra Betalingens Be
gyndelse, det er Virkningens Tid begynder fra den Tid, da Aarsageir 
begynder at virke.

SoettcS at det Aarlige af Fondet F oprinder successiv i fmaa Portioner^ 
saa at enhver Portion strap anvendes til Betalingen, og fra den Tidspunkt af 
barer Renter, faa kan Fondets Virkning anfeeS som en successiv oprindende 
Summa end fom et continuum; da kan den beregnes som et Area curvæe, 
hvis Abscisser (x) udtrykker Tidens Lange og Ordinater y ere = F.r\ I 

j.X p
dette Tilfalde er Sydx = fFrxdx= C, og da dette Areal ffal vare

= o-



I. N. T. Arithmetist Problnnen re Sr5

— o tuat x m o, faa Oliver C — oß fydx — F. Denne

Qvantitet er alrid (torve cud F eftersom log. nat r < r-?i, derimod 

er samme mindre end F . 61 r mF. m F. _-j* , fordi log. 

nat. r som Divisor er storre end hvilket i alt stemmer overeenö med Sa

gens Natur.
7.

. F. engang udsat som en Capital voxer t (x) Aar med sine Renter og 
Rentes Renter til F. rx ., Belobet afF aar lig efter (x) Aac er derfor i For
hold til F engang som • r - r* u f— (k^ : lf °9 efter en meget

lang Tid, naar x kan scettes m oo, oß m o, bliver denne Forhold : i.

Naar Renten er 4 Procent, er i-^ m 25, Det er den G ru nd-Ca

pital (perpetuitis) hvis Rente ec 1 . oß r m 1,04, derfor :i = 25:i. 
Ligeledes er efter deu 2 Procent-Fod r rn 1.02 og : 1 m 51 : i. Efter 

den 3 Procent-Fod ec r m 1 . 03 og m 34^, og naar regnes 5 Procent 

er rrn i . OZ og rn 21.

Grcrndserne for Forholden mellem Belobet af en aarlig Fond, og den 
samme engang udsat, bliver derfor saa stor som den Grund-Capital naar uur
teten adderes. TN disse Grcrndser ncermer sig den Forhold med Tidens Lcengde. 
J kortere Tider bliver Forholdcn mindre. Scettes r m 1.04 naar rxm2, 
hvortil den voxer uersten i 18 Aar, saa bliver Forholden m 13 : i.

Denne Forhold bliver efter en uendelig lang Tid mindre, naar Pro

centen og felg c lig en Rente-Foden (r) er storre; thi ncermer sig til en Uni- 

tet, naar (r) er et storre Tal. Den sidste sindes ligeledes ved den samme For
hold, omcndffienr x ikke er uendelig; thi betragter man (r) som en foranderlig, 

*03 x som eu bestemt Stsrrelft m m, saa er Forholdxn r-^y > -rprQ • r

Rr 2 —
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---r-±lL±^ deraf«Differentialen

t rl-4-m____ , dr . ((r—Hn)(r—i) HH ,____ dr
(H- x'j® ' dl ~ ('--I)- • (v — iZ ’ 1 (r— I y. l'N

(rmHHi ~ r’n), Sattes r — i zzv cpzrv^ i, fa a bliver
Factoren, fom staaer i den Parenthese i i)m
= mv~2V~- v)m = -r2V~i^mv-r(£ i^mvHhHb) en negativ 
Storrclse, na ar dr er posetiv. Det vil sige, naar Procenten og Rente-Foden 
antages (leere, saa bliver den fegte Forhold deeaarsag mindre, da denne sidste 
Forandring bliver et Decrement, naar Rente-Fodens Forandring dr bliver 
et Increment.

Naar r " i, det er, naar Pengene barer ikke nogen Rente, bliver 
F (rHHr2 HH HH rx)—xF, og denne Forhold x: i et Maximum, Dette findes 
umiddelbar fom en Folge af Sagens 91atur. Men den samme har man ved 

Differentiationen anvendt paa det Tilfalde, hvori ' ' — -K en ubestemt

Storrclse naar r — r.

stig Tilfalde maae man, som bckiendt, differentiere Talleren og Nav- 
, z- r f r dr-é-( i -T-x)-r x dr I — C1 — X r—xtieren hver for sig, saaledes fa a er man------------ -----------------~---------—- -----------

det er zzzx naar for (r) omfattes r, Saaledes har man den geometri (Te For
hold mellem den aarlig F og F engang, men. Differencen af begge eller den 
arithmeliffe Forhold bliver altid (terre, naar (r) vorer; tbi denne Defference 
har man i F (r 4 r2 HH HH rx) -i-FF := F (r HHr2 HH HH F—fom bliver altid 

porre med iv

Sattes at Fondets Annuum F tiltager i den samme Forhold med 
Tiden , s. Ex. lad det vare i Det forste Aar F, i Det anDct Aar aF, og fa.a 
»iDere, i Det xde Aar xF, faa er Belobet efter x Aar ligestor med 
F(rx HH arx— 1HHHH xr) = Frx * 1 Q * £ HH HH Hb = F .

~ x^> Dette Be lob forholder sig til, Belebet af F aarlig, det er

■ til
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 tit . F, fom - ~ : i . og denne Forhold narmer sig tis —~,

naar Tiden bliver längere, og forvandles dertil, naar x zzz oo, thi naar

x = oo, er ogsaa — o.

r —

x —

9»
Naar det Annuum F aftager i Forhold med Tiden, saaledes, ot

F F
føv F i det xde Aar det Varlige er kun ; scetkcs da - = M, har man for 

Belobet efter (x) Aar M (xrx HH (x~ i) • r

N X . 2 „X „X — Ir — r  r — r , Y T i —« „>  
-------- . r HH------------. r HH HH hr‘i — i r — iv / .. . x _

10.
En almindelig Formel for den ny Gields Storrelse, fom oprinder 

efter Problemens Betingelser.
Tit Problemens Oplosning udfordreS, fom cn Hovedfag, en almindeNg 

Formel for den ny Gields Storrelft, fom oprinder i cn Rcekke af Aarene x, 
efter de Betingelser, som forhen ere antague. Denne findes saaledes :

Der aarlige Deficit, som paa ny ffulde laancs, er i Begyndelsen af 
Let forste Aar Å, og i Slutningen af Aaret, med Renterne deraf, A . t, 

da den ny Gield voxer efter NeNte-Fodeit t. Men herfra ^fgaaer £ den Deel 
af Renterne, som i samme Tid falder af de af den synkende Fond betalte Sum
mer. Denne Deel er ved Slutningen af det forste Aar^-^ F, derfor er

den ny Gield ved Slutningen af det forste Aar At T—^-. F. Dertil e-e 

kommen ved Slutningen af det andet Aar (a) Renterne af den forrige Gield 
og (b) det Deficit med sine Renter for et Aar, faa at Giclden nu er voxcn til

At HH (At ~ F^ t. Derimod bliver samme fermindffet i det andet

Aar ved Hielpe-Fondet med . F (i HH p), thi Fondet F har allerede as- 
Rr Z be alt



ZlZ I. N. T. An th me tiff Problemen re.

betalt i Begyndelsen af det andet Aar F4Fp (da p er Rente-Foden, hvorefter 

F med detS ovrige Renter tiltager). De sredvanlige Renter af denne Summe 

F (i 4 p) crc (r 4 i) . F (i 4 p), og Hielpe - Fondet udreder altfaa 
Q-— ') F . (i >F p) ril Gieldens Formindskelse; felgeligcn bliver den ny 

Gicld ved Slutningen af det andet Aar — At 4 Q\.t 4 - F^ t

-r • F.(i 4p) = At 4 At2 4 x-^-. Ft~ . F(i4p). Gaaer 

man nn frem med den samme Bcregningg.Maade, saa har man ved Slutnin

gen af det tredie Aar den ny Gields Tiltagelse ved Deficit for dette Aar, og 

Renterne til famme, tilligemed forrige Gields At 4 At2 4 At5 4 . Ft2
-r^p-.F(i4p). Formindskelsen derimod er F (l 4 P 4 p2); derfor 

bliver Stsrrclfen af den nyere Gicld ved det tredie Aars Slutning m 
At 4 At2 4 At5 4^ . Ft2 4 . F (i 4 p) 14 <F(i4p4p2).

Saaledes feer man, al den ny Gield S ved Slutningen af det xde Aar maae 

vrere S =: A (t 4 t2 4“ 4* * tx) 4- ~~~ • F (tx 1 4 i 4 p . tx— 2 4 

i 4* p4* p2 • tx—5 4 4 4 i 4p4 p2 4*44*  px—x), og naar nu fretted 

Fu faa er 8 —A(t4*t 2 444tx)4^p . A(tx—"14 14p • tx~2 4 

14p4p2 . tx 5 444 14p4p2 44 px i)»

4 1 4 p 4 P2 4 px) = . (t 4 t2 4 4 tx 4 p 4 p2 4 4 px) =

• Q • tE? 4 p . Denne Forandring fees deraf, at Leddene af

den forsir Rrekke ere Produkter af terminis Summatoriis for den geometriske 
Rcekke 1 4 p 4 p2 4 44 px—I, enhver deraf multipliceret med Ledden af en 
geomelriff Rrekke i, t, t2... tx—x, naar de sidsie fretted i den omvendte Orden

ir.
Denne Formel forandres derved, ar tx 4 i 4 p . tx-^2 4 

14p4p2 • 4 4 4 14p 4 p2 4 4 px-rl = t~; • (1 41412 4 4 tx
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derfor bliver det almindelig Led (terminus gcne- 

in~i) tx^-n 

,t — p_I ' i (11 . t,0, naar (n) er rDrdens-Tallet (nume- 

. Derfor find c S Summen af den Ncekke for (x) Led — 
7 • G * T*  * * * 7*)  p-^T • G * ? * P * * ,£) =

G-(M) 

__ I /" px+r 
p-4-t * V.P-—I

—4- 4«
P-M 1

-1- r
P—‘V, 
__ I 

p^t
I ^t_x—I

=r-rpz (3), f«a MieevS=A(j£7 •

J P-r-I P—t

i * 7=r ***"""

, derfor har man Summen — —

px+i_T . t*+i —r

fX—i .X- 2 tX—5 t
1 / L / L . . . * ,

ralis) af den fogte Rcrkkc, fom kan fcettes: T, = (i 4*p4 NP34< 4*p
— P-n P_Lt2 — 21
— ' p-i — P-I ' <tn • t*v  
rus termini).

tx

P-j-
rx

I

(i-2-c . p* 4-1 p-7-1 . tx+l)

p-^t____ ____
(P—i)-(P—r) 

z-pX+r-H tx + l-t-x __ 
\ P—I 1-4-t J

=2) = ((i Fp -Fp2 -F «F px) ~(iF t -Ft2 F -I- tx))

. Gir • p * fer • 0 = 

1. pi. Deraf bliver Summen af den ny Gield efter

Hg-KS?-«-©-»»

P—i * r—

(P^P2-?*PP X

' P-M
- .x

*" * n . h t-r-p

t

ir.

Men denne sidste almindelige Formel, omendstiont den giver den stande 
Vcerdie i hvert Tilfcrlde, giver dog ikke den bestemte Vcerdle, fom foge§. Udi 
alle de Tilfcelde, hvori ti^ip, eller naar t = i, eller p -nr, eller o, 
har man en Deel af den Formel , hvilken ester Suikulrns Grundsætning 
ikke er falff, men ubestemt, saa ar den sogre Vcerdie deraf ikke giores Uendelig 
nok. Man veed i Analysis, at man i stige Tilfcelde maae gaae tilbage ril det 
forste Grund-Udtryk, hvoraf den ubestemte Formel folger; og naar man ikke 
vilde gaae dertil, maakte for disse Tilfalde soges andre dertil passende Ligninger.

Naar
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9?iiar t=2p bliver den sidste Deel af 8, den Udtryk ^4^. •fc

4 . pj = Gaar man tilbage til den fsrste Ligning (No. i i), saa

sees, at naar t — p, fa a er tx—I 4*  1 4p • tX—2 4 *4  p4p2 ♦ tX~3 4 4 

* 4 P 4 p2 4 4 px_I — tx-T 4 l 4 t. tx^2 4 i 4 14 t2 . tx~5 4 4 

! * t * t*  * * e-t — c"-'. £ + t*» . ‘4e? * tx-=. 4r 

tb . £l' = X g. ~ t-Lj . (tx- * t’-> * * t«*«)  = JL . (xtx 

* t-Fi J

Det samme folger ogsaa deraf, at den forste Rakke bliver — 142t 
4. 3t2 44 ptx-1, og »aar denne summeres efter (N0.9), faa faaer man

p4.p 4 4j_. (at)ec man mi (t) vcere for an« 

saa giver denne Differentiation 

ligesom forhen, 

faa giver Differentiationen, for (t) for< 

T^r) "• d (t-r-P) —

>

Ligeledes udfindes det ogsaa ved Anvendelsen af den bekiendte Methode: 
at differentiere udi Slerrelsen -§■ Tceller og Ncevncr hver for sig. Man har da 
efter (No. 11) *■ —t_^p

derlig, da p antages som bestandig, 

c. 4.2t*^«X~I)d[ — 12c-i- 3t2 -i--i- Ptx-'

anderlig og (p) bestandig, det Udtryk d . Q .

xtx 4 L t-i-i * (t—t—1 v

13»
Naar t = 1, det er, naav den ny Gield voxer kun i Forhold med Ti

den, men uden Renter, faa bliver t . = -2., Udi dette Tilfcrlde har

man A(t 412 4 4 tx) = xA og tx—1 4 i 4 p • tx~34 i 4 p 4 p2. tx4*J

44
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Verdien af tx 1 >p i *pp . tx=x

2 *p  3tx-?5 -p"F> x 

■? x^) efter (No. 8).

x
.X.JL.T

___ tX^2tx Ztx 3 »EHR »fr-pt____ i /*
r t-?i * V *

Samme Udflag folger ogsaa af den forhen berorto Differenliatiorr.

i *fr  p *p  p2 *fr  *fr  px—1
4<PX = r f ?2±1 

P P-Hi V * P-Hi

End videre naar p = i bliver p ~~ = Z. Dette flkeer, naar alle 

de Renter, fem tilfalde de synkende Fond, afgives til Hielpe- Fondet, faa at 

den forste flet intet foreges ved sine Renter.

»p*p>p  i*pp-pp 2>b ^frp^1 bliver saaledcs tx_?I -p 2tx^
/ tX—l

t—r-1

►P i a p »P p2 px—1 — i

- X »P X— I

24.
Scettes end videre A = o, faa er og h = o, ta liF = A. I det 

Tilfalde oprinder ikke nogen ny Gield, men de af de synkende Fonds oppe- 
baarne Renter blive famlede til et nyk Activ (activum), og S eller den ny 
Gields Summe (i No. 10) bliver negativ. Gaaer man tilbage til den al- 
mindclige Formel i No.ro, faa er A(t-frt2*p  .ptx):zz:o; og4-S — S1 = 

‘ F. (tx"T >p f-frp.tx^"2 ^-P-fr i -pp*pp>p*pp x^T), sg t er Rente- 

Zoden for de henlagte Rente-Summer.

Slsrrelfen r og p bestemmes den ene af den anden. tDa r ~ p = 

men t er en fcerskildt kvantitet for sig selv. Naar derfor tzzzi, det 

er, naar de samlede Renter, som ere fratagne fra det synkende Fond, ikke voxe 
ved Rentes Rente, saa bliver S zzz x—2_. -4— . (% }2.)~r x\

“ p—1 V p-^i / > .
Dersom, for A = o, de af den fynkende Fond tagne Renter voxe 

efter den sædvanlige Rente-Fod, faa er t zzz r, og man har S1 =

1 1 I±P f<i rx™i pX— \   l—P F (* rx-r . px—
n * 1 * Vr* I-! * P'' P“1 y/ r—P ' Y < * ‘ 1—1 • P- P-J

f' • (5 • t p . LKggcs nu dertil F. (p -pp2 -p-p px) =
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r

16.
Betingelserne, hvorunder den ny Gield bliver et Maximum.

De Bestemmelser, som udkrceves for at den ny Gield 8 skal blive tt' 
Maximum,. oz ot den derfor igien kunde blive ophcevet, findes faaledes:

4) niaav p^=i, faa er S=A^t.^—-r^L_L, _L_

5) Naar t 1 og ligeledes p = 1 , faa 

E . A (i>J< 2 »FHb x) efter No. 1 o = A ^x

6) Naar A = o, faa- er efter No. 14 S1 — r~l 

4-p.tiY
• r p—i >

15»
Den forste Grundligning i No. 10. giver S = Aft^t1 

^T=~- F (tx^J * i . tx^3 (1 p 4<p2 ^^<px-1)). 

Denne forandres til den almindelige (i No. 11).

1) S = AQ>—.t~pQE.— .t-p.—y

2) Naar t — p, bliver efter No. 12 SzzA.^t ~ E . (xt"

faö &ftr man F. r . = F (r*K 2 *H X) i det er, naar
den Deel af Renter, fom ere tagne fra de synkende Fonds, vore! for sig 
efter den samme Rente-Fod, hvorefter Fonder selv haver voxet ved sine 
fulde Renter, faa bliver Belebet af de fratagne Renter ligesaa stor, fom den 
Formindskelse Fondet haver lidt vcd den Fratagelse.

-H» i f=i • n • 0 ■ PX-^-T
£H-1

Z tM-t x)>
V * t-i

bliver S —- Ax
. r—i p-pi
• n.h 2 •xz

• é •F • G • tx-i
t—i
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. - Ct.1—— 
ii V r-^-l

W)*  maae et Maxi-

Naar 

!T±L *

„4' saa har man

— o» Tallene c, p, r ere hver især

t—I p-?-r r p-r-L r

4- p . --•r P—i

' t^-p IV
r

Man har S = A (j . -?

det skal være — o, saa maae man og befinde (\ 

ij-7-P ip p^zl1 — Q*  og naar sættes — m — 
t-r-p h V p-4-£ J n
/* . m *\  „ tx—i _ m px-Hl
V • c—iV t—i r—p r p—i
siorre end en Unitet. Nu kan S blive — o,

1) Naar p > t» Man har da

fom kan blive til Nul, og derefter negativ, og fom derfor nsdvendig maae 
have været et Maximum. Der er og for sig ftlv klart; thi naar p er siorre 
end t, faa voxer Hielpe-Fondet i en siorre geometrisk Forhold end den ny Gield. 
Enhver endelig Qvantitet, i hvor liden den end er, naar den voxer efter en 
siorre geometrisk Forhold end den anden, maae med Tiden overgaae den anden, 
uagtet den sidsie i Begyndelsen har været meget siorre.

2) Sær nt t zz m q zz q« q, faa er q Exponenten as For

holden', hvorefter den ny Gield (A) voxer i det sorsie Aar, naar Rente-Foden 
er t, og naar fra At afdrages det Tilskud, fom skeer for Gieldens Formind
skelse af Hielpe Fondet; thi ester No. 10 bliver den ny Gield i Udgangen af 
ferste Aar — At • F = A (t 

fattes i den almindelige Ligning for (S), faa 6lfoerS—ApZ—t.

-] — A [(q-^-p) -c V ■ p ■ Vr]- ®e,’"e 

Funktion kan være — o, ikke allene naar p > t som forhen, men ogsaa naar 
kun p > q, omendskront p <J t; derimod naar p (mindre end t) zzz q, faa 
sees strax, at den Formel for S giver en posetiv Storpelse, hvor sior eller lideir 
man end antager x. Naar p < q, saa folger endnu det samme. Deraf slut- 
tes, at man har Prove paa Mueligheden om <t Maximum kan opnaaes 
eller ikke. Det kommer an paa ben Storrelse p, hvorpaa Hielpe-Fondets 
Stoerelse beroer. Saa længe p > q eller p > Q

Sö r

’-^-^)zzzAq. Naar Sterrelsen q

t-M
. Cpx-4-l
* r-Fp ' ' p->i

mum



L N. T; Arithmetiff Probsemen rc.3 24

< Qv

i

r-r-l

mum have Sted, men nnnr p : 

fan voxer Gielden in infinitum, 

hvorefter den ny Gield tiltager i dct ferste Aar, q — t 

Nnar denne Forhold er ligefaa stor eller storre en- Forholden p, hvorefter den
synkende Fond fremvoxcr, faa mane o g fan den ny Gield med Tiden stedfe blive 
storre, uden at engang kunde standfes af det dertil bestemte Hielpe-Fond; der
imod naar den sidste Forhold (p) er storre end (q), hvorefter den ny Gield 
voxer i det fsrste Aar, faa naaer Gielden (it Maximumbliver da standset, 
og derefter ganske ophcevcS. Da q = t m, og det beroer derpaa, om 
p > t ~ m, fan kan man ogfaa sige, at det berocr derpnn, om t <; m q*  p. 

Men m — ; folgeligen kan man underfoge, om t < p,

r J*h-r  i. p
det er t <

For Exempel: Seek at h — i eller FzzzA, det oprindelige Aartige 
af det synkende Fond, faa stor fom det aarlige Deficit, faa mane Rente-Foden 
(t) blive mindre end r-k-p p, altfaa mindre end r; derfor optraner den ny 
Gield sit hoieste Maal, naar den vox er efter en mindre Forhold end den fced- 

vanlige Rente-Fod. Naar h zzz 2, faa mane (t) verve mindre end 

Udi Sterelsen fan (n) ikke blive mindre end (1). Naar n =z 2, fan er 

r -? p = f og ba r = 1.04, faa bliver r ~p zzz 0.02, og p zzz 1.02. 

Udi dette Tilfcelde mane ogfaa (t) vetre < , eller <1.03; det er, naar

h = i( eller Deficit A dobbelt fan stor fom F for det synkende Fond, faa 
mane den ny Gield ikke voxe efter 3 Procent Rente-Fod^

(t *?■  r-^r)' og endnu mere naar p

Der behsvedes altfaa kun at fege Forholde»,

• h *

V7*
Setttes q 0, og berfor t m =z: q =z o, fcvoraf t = m = r~,

- nh r
faa udsordres, at (h) bliver meget mindre end en llnitet; thi i der mindste ec 

' t = i, og da faa mane (h) være en egentlig Brok, pan det at

- £ ffal kunde blive — t. I dette Tilfalde settle- (t) i sieden for ~~

- udi
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i -p—1-t.Log-t

tx—i
'-H?

Denne Ud-

r^r
t-4-I

v ; endogsaa i det Tilfalde, fca p > t giver den samme Formel S negativ

thi' da bliver S = , t . -IL . p.. E . _ .
v p-r-t c—r p—t r p—i p~-t V t~i
t p Naar det aarlige Fond (F) er saa stor, at kun en Deel af

Renterne . F ved Slutningen af det forste Aar allerede er tilstrækkelig til 

at kunde ophceve det Deficit A med dets Renter, eller At, saa oprinder der 

ikke en ny Gield, men det voxende Hielpe-Fond bliver et nyt Activum.

iF.
Om Tiden, hvori den ny Gield naaer ftf Maximum,

Tiden x for (S) fom et Maximum findes faalcdes: J Almindelighed er

S = A [(r•%* h2^)c • 7=F + • P • S-m-s A = r,

 og til Forkortning = L, faa har man 8 — I -7- g . t .

g . p . r Differentialet heraf er i -r g . . tx . dx Log. t 4«

g. LzJ . px,dx ,Log. x, og naar det fattes — o fa aes i—g.^-1. tx. Log. c

-^5^-8-P ±°5- P' «8^ = g-:—* og deraf ft,ger ak

C ep. r— i. Log. p -x t
•• L°S- p-

«dr den almindelige Formel, og man har 8 — A (i 

t±9 n P±±_1^ —. 2L t *̂±1 r-p
t_^p • i • p-4-1 y A v • t-r-p ’ * t-4-i t-Hp ‘ P på

tryk for (S) giver en negativ Storrelfe, naar t > p, da 
px—i. - -------- -

19.
Forste Exempel. (Sat ot A=i. h=i. n = 2. og t=:i. 03. Da 

<u r = 1.04, faa cc p = r -r = 1.04 -r o. 02 = r.02; = m
S s 3 —
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= o. 02 . 03 t -? m = q =
P > q (No. 16) fremdeles er § — p= — — 

x — Log. (

Logarithmi naturales.
Nu er Log. nat. 102 = 4.6249/3

Log. nat. 100 — 4 . 605170

Log. nat. i,O2 == o . 019803

og Log. nat. 103 — 4.634724
Log. nat. 100 = 4 . 605170

Log. nat. 1,03 = o . 029559

i. oi, da et Maximum finder Sted/ fordi

= 2, fa a led es bliver

♦ Logarirhmerne her ere'^i.oiy.o.o^Log.A . Log< P
I. OZ X o. 02 X Log. t J o c

derfor er Log. nat. t =’o . 029559
Log. nat. p — o . 019803

Log. (t : p) — 0.009756

og Log. p:Log. t = o-o'98OZ -—0.67; deraf folger, at p-
J 5 v b 0-029559 < Il J r g—I.t.p—i.Log.t

= IX~ izO3> Ozol X0.67— 2 X I.48XO.6/UI.98. Fremdeles er 

Log. nat. 198 — 5 • 288267
Log. nat. 100 — 4.605170

Log. nat. 1,98 = o . 633097

og felgeligen x = o . 633097 : o . 009756 — 70.

Naar derfor det synkende Fond er ligesaa stor som det aarlige De
ficit, og den halve Deel af Fondets Renter tages til Hielpe-Fondet, 
saa naacr den ny Gield sit Maximum efter 70 Aar, naar samme voz'er 
efter 3 Procents Rente-Fod.

Andet E^empel. Naar alt smigr som forhen, og F = i A, eller 
h = 2, saa har ikke noget Maximum Sted; thi i dette Tilfcelde er m zzz 

= o, 01, 03 t -r m = i, 02 = p (No. 16).

Tredie
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nat.

20.

, 02
i,

sr.

t ~

100 = 4, 605170

Tredie Erempel. Sattes h = | eller F = 2A, det øvrige som for-

to faaer man derfor = -X — X

X 0.67= I x i, 48 X 0,67 = if 32

Log. nat. 132 — 4, 882801 
Log.

Log. nat. 1.3'2 — 0, 277531

derfor er x =: o .277631 : 0.009756 — 28, 4

Naar man regner ikke saa gandff'e noie, og vilde vide Tiden efter Aare

nes Antal, saa kan antages at Log. p = p 1 og Log. t — t ~ 1, da de 
ikke differere 0, 001; saaledes faaer man x — Log. -g'p

Fierde Compel. Sar at n — 4, alisaa 

p == 1.03, derimod t = 1.02, saa har man for l 

g ~ i czz 4- 2. Derfor bliver x = Log. Q X | 

- Log. A--- I-og. : Log. -MS ~ + 0.683097

70 ligesom forhen i del ferste Erempel.

Femte Erempel. Sanes h

saa bliver g — -r 2 g 4-

Q/ 02 i — 2 
0, 03 0,67 3
, A T, 02
L°s- nat-^'
= 6, 907755, altsaa Log. nat. o, 675 

o, 393042 : o, 009756 = 40, 4*

0.04
: —= 0.01 og 
g  r—p

Q/ V2 * I X
o, 03 o, 67J

: ~ 0.009756 —

ten,

O, 03
v, 02

4, Resten ligesom i fferde Exempel,
, r g. p. t—I . Log. t 2 I. 02I=2~3t altfaa ; xg—i .t.p — i. Log. t 3 i/ C2

4gx 076? — °-075' x = L°S- °, 675 :

men Log. nat. 675 er = 6, 514713 og Log. nat. 1000

o, 393042; folgeligen x u

1 .t

r~ r
4

1 f
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r—p

i

21,
Naar t = p, saa har man (ester No. 15) S =± A £t . y- 

~£X1*  SatteS ~ q, saa bliver 

qxtx^), Differentialet deraf . tx . dx . Log. t

■ nr-,^7- (xtx - 

SzzA^t^q.rX

4- qtx dx -r qxtx dx . Log. t zzz o, saa faaer man x — . Log. t

<0 : q • L°8-1 = ra * 7=T - Ü5-. ■= i^-p -^7 - rh' °8 

naar satleö t 1 zzz Log. nat. t, saa er x —

Siette Ezempet. Sort at n u 2 L — I, t = 02, og'altsaa 

p = ifQ2t saa bliver x =“ * 50 4- = iol 50, 5 = 50, 5.

Sydende Ezempel. Naar h = f eller F = 2A, saa ev x = 25 j 

■P 50 4- 50 1 = 25.

—i
—irx.

t
T

t—f

22.

Olaar t — i bliver 8 — A (x x))

(cftcv 0?o. 15); scrtteS ~ Q/ saa er 8 — A (x q. qx

-7- q • p • Q» og i Tilfalde at S er ct Maximum, bliver dx qdx 

* £=7 • PX • dx • L°g- P = o 5 deraf folger, ar x — Log. (q-pqJ~pr) 
: Log. p — Log. —J : p ~ i, naar Log. nat. p,=zp~ i.

Ottende Erempel. Naar n = 2, t = i 03 h = i, saa er p = 

i,O2, q — ^— i, Log. p = 0,019803, cdtfaa x zzz Log. Q-3_ ><< 

o°oi^) : °' or98 = Log. 2 : o, 0192 paa det narmeste, o, 663147 : 

0,0198 =33, 49.
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23.
Saaftemr prn, et

beetles-— . “ = q, og altfaa S = A (j. L^p . (1 ~q) 4« qq^, saa 

er Differentialer i Tilfcrlde at 5 — Maximum 14- q . . tx dx. Log. t q<

qdx — o, og da bliver x = Log. nat. (==777^^) : Log. t, eller naar 

an! ages Log. tzztrb da er x Log. : 14-1.

Niende Er'empcl. 97aar p — 1, saa bliver n — 1 fordi r -r-

=z: p " i; naar nu tur, saa bliver t -> rn — t og naar Ln r.

o, 04 4 T— = -,ogx = Log.

Ö7Ö3Ö4J577 ’ 029559

saa er t -z- m n i n p; i Ditte T'lfcrlde har ingen Maximum Sted (No. 
16). Santes derfor t n 1,03, saa har man q nc^4 — - 

nat. (——- M °'-93--------- . o 020550 = Log.
\_y X i, 03 X o, 029559,/ voov 0 

= Log. 3, 9 : o, 029559.

3'

Log. nat. 39 = 3, 663561
Log. nat. 10 zzz 2,302585
Log. nat. 3,9 — 1, 3609/6 

derfor er x n 1,360976 : 0,02956 = 46,3.

24»
Naar t = 1, og ligeledes p = 1, altsaa n = r.z saa har man S = 

A (x~ "nF • x * (efter No. 15), og naar S er et Maximum, er 

dx -t- . Q dx xdx^) = 0; altsaa x = ~

25.
Naar (x) eller Tiden, hvori S opnaaer sit Maximum, er funden, saa 

findes Sterrelsen af Dette Maximum meget lcrt efter Formlen udi No. 15; 
o g saa har man ligcl<des den ftorste SUM af Nentor, fom svarer til den ny 
Gield efter Nettte-Foden t. Renterne af denne Gield t -i- 1 bliver hvergang 
paa ny optagen. Resten af Renterne, som er (r -i- t), og som i Tilfalde af

Saml. iv. D. T t Maxi-*
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Maximum bliver (r -3- t) M, er den Deel, font ligger Staten eller Comnm- 
«en til Byrde, men font formindskes naar den ny Gicld igieu aftager. Sum
men, som er betalt of det synkende Fond i der samme Tidsrum, da den 

ny Gield naaer sit Hoicste, er ~ F(p^p:»P *Fp n) = F . p . =

F • P • Pp — i / uaar (n) soer tes for (x) i dette Tilfcrlde.

For paa engang at oversee Resultaterne af de forhen beregnede Exem
pler, har jeg tilfoiet felgendejTabelle, hvori A er Uttitetcn for Penge-Taller.

Antages
S aa er Tiden 
af det Maxi

mum.

Størrelsen af 
det Maximum.

Renterne til 
det Maximum.

Afdrag af den 
gamle Gield.

’ t = r, 03
11 — 2
1) - I

70 Aar 68, 44 o, 6844 J52/ 977

r — r,.oz
11 — 2 2-8/ 4 18/ 52 0, 1852 77,78

t = 1, 02 
n = 4
h = i

70 68, 44 0, 13688 237, 512

t = i, 02
n = 4
11-4

40, 4 29, 6 0, 592 95, 64

t = i, 02 
n — 2 
h = i

50, 5 36/, 79 0, 7358 87, 67

t = 1, 02
11—2
h = f

25 ' 14, 3 0, 286 65, 34

t — i 
n = 2 
h = i

33/ 49 21 . 0, 84 47, 98

t= 1,03
n = i 
p = I li = i

46, 3 28, 2 O/ 282 46, 3

t = i, 02 
n = i 

j h= L
33/ 49 19 o, 38 33/ 49
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2
Man kan prove Rigtigheden af Regningen for de udfundne Tider og 

Slerrelftn af Maximum paa denne Maade: Scettes at (m) er AareneS 
Antal, fom fvare til den Tid, da S er et Maximum, faalcdes ar del Maxi

mum falder ved AaretS Slutning, faa voxer denne ny Gield udi det m-F ide 
Aar paa er, Side (i) ved Renterne af famme (t ~ i) M, og (2) ved det aar- 
lige Deficit (A) og dets Renter til AaretS Udgang, At. Derimod formind- 

ffes samme ved Hielpe-Fondet, som er . F(i 4- p p2 pm). 

Gieldens Forandring i det rn^ide Aar er derfor (t r 1) M tA 

l-^A. F . beregnet ester hele Aar, og ikke efter AiebUkke. Denne

Forandring maae enten vcere ~ o, eller dog kun liden, positiv eller negativ. 
Naar Maximum falder prcecise ind ved Slutningen af det mde Aar, faa 
bliver d»i negativ; men naar dette Maximum oprinder i AaretS Lob, faa 
kan Forandringen i dens Srorrelse ved Slutningen vcrre — o, naar den er 
ligesaa meget formindsket i Resten af Aaret, som den er voxen i den forste Deck 
af samme. Forandringen for det hele Aar kan ogsaa vcere positiv eller en Til- 
ragelse, naar Maximum falder ncermere til Aarcrs Udgang end til dets Be
gyndelse; ogsaa kan den blive negativ i modsatte Tilfcrlde. Men i ethvert Tit- 
fa'lde bliver Forandringen kun liden, og naar man liqeledeS tager den ncermeste 
Forandring i det foregaaendc etter i det efterfolgende Aar, saa maae Forandrin
gen blive positiv for det focste, og negativ for det sidste Aar. Naar man 
derfor scener det for (x) fundne Tal 2= m, og den fundne Storrelse af Maxi- 

mum for M, maae man ncesten have (t1) M »F t A = — . F. — ■ t~

eller M A = . F . pT^2~? r, og naar man nu gaaer et Aae

videre frem med Proven, faa sees strax om den fundne Tid har det Maximum 

rigtig beregnet eller ikke.

27.
Tidsrummet, efter hvilken den ny oprindende Gield bliver igien 

gandffe ophavet af Hielpe-Fondet, eller S — o, findes saaledes: Den 
almindelige Formel sor (S) er (efter No. 15), naar A = 1, felgende: 

Tt 2 S =
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r
Til Forkortning scatter 

p- = k; og da har 

o. Derfor er qtx q<
■»C'+y-s
man S = q (tx -? i) * k (px i), fom ffal blive 

kpx-= q *k,

Naar man udi Tabellen antager x saaledes udi tx og px, at q<

= o; saa har man Storrelsen afx, som svarer til 8 ==o. Naar (tx ~ i)
s k

q< px i z= - ev positiv, saa har man taget x for liden, derimod for stor, 

naar fornevnke Qvamitet besiudes negativ.

P —

\ , tx~I _ r~p i PX-— T

/ t-4-i A t-~p ' h P- P--L *
\ t /* r-r-p)^7— og Q £ q- t-r-P ' 0

tX—T tX
For at finde x paa det ncermesie, kan man antage, at — = 

4- fo« bliver x = Log. -> : Log. | — Log. -i- ~ (No. 19).

Men naar man har funden Verdien af x paa det ncermesie den sande, saa kan 

den endnu ncermere findes paa felgende Maade ved Differentiation. Man har 
dS = qtxdx . Log. t q< kpxdx . Log. p, og || = qtx . Log. t q- kpx . 

Log. p; hvor dS er et Decrement eller en negativ Sterrelse, eftersom S for

mindskes naar Tiden tiltager. Har man nu funden S saa ncer — o (da naar 

man gaaer videre bliver samme negativ), at dS kan antages for S selv, saa 

bliver LogtC kpx.LogBp = “ti;^r_I’j * dx paa del ncrr-

mesie, og dx er den Forandring, som maae tillægges eller fradrages den 

fundne Vcerdie af x, eftersom har vceret enten positiv eller negativ, alt for 

at naae den sogre Tidspunkt for den fulde Ophcevclse af S, det er for at man 

fkal befinde 8= ot

AllMa'rkniug. Denne Operations-Methode beroer paa Brugen af 
Regula faifi forenet med Differential - Regningen. Udi Cagnoli Trigono
metrie, som er et meget classisk Skrivt, hvorudi findes adskillige Scrtninger, 

der 
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der ere denne skarpsindige Forfatters egen Opdagelse, kan man see 'ommeldte 
Methode oplyst ved Exempler, som bevise dens udstrakte Anvendelse i Arith
metiken.

23.

X 18, 659 x o, o^d« 102 x 7 x 102 x 6 x 002 -7- 4,7295 5*
Adderes denne Correction til 99, fordi S bar varet positiv, og derfor dS som 
en Decrement negativ, som giver dx positiv, saa fa a er man 122, § til Vcer- 
die af x, dens sande Vcerdie paa del ncermeste; thi naar man fatter x — 102, 
faa bliver S = 2, 885, som er endnu positiv; derimod bliver S negativ,

Exempts. (Sett at t=i, 03, h — 1, n = 2, og derfor p = r, 02, 

fM er q == (r 4-—) • 5^5 = ~ "y- °3 k — 2 . —  102, der

for er -ri = — Jsf. Men Log. nat. 306 — 5, 723585, Log.

nat. 103 — 4,634728, altsan Log. = o,.988857- Tages nu fsrst

x — Log. - i : Log. i — Log. 4- -q : (Log. t -> Log. p) — Log. 

0, 988857 : o, o i — 99 paa det narmeste, saa bliver S — q (t99 4- i) 

k (p"-> 1) = -? y~~ X i?/ 659 d*  102 X 6, 1026 zz: 16, 1532.

For nu at rette V«rdien af x, saa er dx = qlx, —
16, 1532  '6, 1532  n

naar x = 123.
Naar h — J, og Resten som forhen, faa naaer S sin heieste Sterrclse 

udi 28/ 4de Aar (efter No. 25). J dette Tilfalde har man q — d- 103, 
k — 224. Man sinder paa samme Maade x — 49, 4. Sattes x u 49, 
faa er S endnu positiv = 1, 212, men for x = 50 allerede negativ.

29.
Udi Tilfalde at t = p har man S = A [(j * . Q t^T

& . I . xtxj i Felge (No. 12), og fattes = q, faa er S zzz

T t z . (t-f-q)
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(t q« q) QxtX* f°lu skal v«re zzz o; her findes ved H'elp af Tabelle«

af tx og strax Vcerdierne for x, da . ^7 — xtX* Af denne ner

sten fande Stsrrelse af x findes ester forncevnte Approximations Methode den 

endnu ncermere sande Vcrrdie. Man faaer - L°g- tr Q r

qx Log. t) tx = (tqx (t-r i)) tx og dx —

30."
Forste Exempel. Scrt at n zzz 2 , alksaa p — !, 02, 11 — r, lige

ledes t — r, 02, faa bliver q =77; = 1» veraf folger at i Tilfcrlde 8 zzz o 

bliver . (tx -7 1) — xtx, eller ioi (tx -7 1) — xtX. Af Tabellen for 

tx, naar t zzz 1,02, findes strax at S bliver nersten Nul, naar x — 80. 
Scrttcs derfor x zzz go, faa er 8 — 2, 02 X 193, 77 -7 80 X 4, 875 = 
1, 4154, som er positiv. I Tilfcrlde at x zzz gi bliver S — 2,02 X 198, 647 
r 81 X 4973 =-? h6f som er negativ, da man veo Approximationen 
faaer x zzz 82, 5.

Zr.

Andet Ez'empel. Scet h zzz 1, og Resten som udi forrige Exempel, 

saa er q — 2, og S zzz -7-») -> 2Xtx zzz o; folgeligen (151 ~ 2x) tx 

zzz Man antager ferst x — 50, faa er 8 — 151 X 1, 692 7*  wo 
X 2,692 zzz 7- 14, 7, hvoraf sees, at x er tagen for stor; men da ^(3,02 

q- 2 q- 2 X 50 X o, 02) t*°  — 2, 64, faa bliver -1-^ zzz 5,5» Denne Cor- 

rection afdragen fra 50 giver x zzz 44, 5» Men i Tilfalde at x zzz 44 har 

man 8 zzz 0,53 endnu negativ, og zzz q^ o, 74; derfor o, 53 : o, 74 

zzz o, 7; saaledeS bliver x zzz 44 7. 0,7 zzz 43, 3. Antages x zzz 43, fa a 
er 8 zzz q^ 1,1 positiv; den sande Vcerdie af x falder derfor mellem 43 og 44. 
Naar h = 2, Resten i evrigt som forhen, findes foc S = o, x — 144,2.

Z2.
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Z2.
Naar n =z 2, t = i, og h — 1, findes paa den samme Maade af 

den til dette Tilfcelde svarende Formel for S, Tiden x — 62,6, naar S zzz o. 
Og naar h = f, bliver x < 37, 03 > 36; derimod naar h = t falder x 
imellem 95 og 96.

33*
Sattes n — i, og fslgeligen p = r, h = 1 , t = 1,02, saa fin

des S z=z o, naar x falder imellem 62 og 63. Naar h falder Var- 
dien af x mellem 26 og 27. Men naar h = 2, bliver x = 00, som si cm, 
mer overcens med Proven udi No. 16. Thi i dette Tilfalde er t = 1,02 og 

-T-T 4- p — ^i“i( 02, men t skal vare mindre end Scor reisen

T-^ p, naar S ffal kunde forsvinde.

34.
Omcndffient Regningen nu viser, at Staten eller Communen, fom har 

en sasisat og i geometrisk Forhold nred Rente-Foden voxende Afbetalings Fond, 
kan tillige for et aarlig Deficit i Indtægterne paadrage sig en ny Gield, og til
lige savne siig et Hielpe- Fond ril Lcettelse i de dertil svarende Renter, saaledeS 
at det synkende Fond ikke hindres fra at opnaae sir Hicmed, dog saa ar den for- 
onskle fulde Ophcevclse af Gielden bliver udsat for en siorre Mcrngde af Aar 5 
faa er det endnu et andet Spersmaal: om saadan en Indretning ved Hielpe- 
Fondet i andre Hensigter kunde tilraadeS? Paa den ene Side har man derved 
den Fordecl, at den ncr varende Byrde ved Renterne bliver tottet, desuden 
ot der gives et Maximum i den ny Gields Voxning, og derfor ogsaa et 
Maximum af Rente Fondet, hvilke siden af sig selv formindskes. Men paa 
den anden Side bliver ogsaa de Afbetalings Fonds derved svcrkkede, at de ikke 
voxe i en saa ftor Forhold, som den, hvori de ellers kunde tiltage efter den 
fcedvanlige Rente-Fod. Derfor bliver Tiden, hvori den gamle Gield cphce- 
veS, meget langvarigere, og derved underkastes den hele Indretning en med 
Tidens Fremgang tiltagende Usikkcrhcd om ak kunde blive vedligeholdt. An- 
gaaende de forhen ommeldte Fordele: at den ny Gield naaer fik Hsieste og 
„ ■ stige- 
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solgeligen ogsaa den Rentesnmme, som aarlig bor udredes, da kan det samme 
opnaaes paa en anden Maade, udenar det synkende Fond ved Afdrag cf en Deel 
as sine Renter til et Hielpe-Fond, ffulde blive strop i Begyndelsen svorkket, og 
detö Operationer meget forsinket. Man fan i Fremtiden, naac Noden kraver 
det, gribe til det synkende Fond selv, for saavidt deraf er tilvunden aarlige 
Renter, og lade det begynde en ny Epoche i sine Operationer, men saaledeö, 
at ikke dens Fremgangsmaade eller Tiltage!fes Forhold siden nedscetteS.

For at give almindelig Udkast af de ankhmenffe Betragtninger, som 
forekomme ved stige Finance-Sporqsmaal, og som ffulde bruges som et Lys, 
for at opdage de meest passende Midler, uagtet de ikke allene decidere, da der 
maae altid haves Hensyn paa de virkelige Omsteendigheder, vil jeg endnu tib 
feie del Felgende.

35.

Sarttes Summen af den gamle Gield — D, fa a er D dens rede 
Vcerdie, deus Va'rdie i indeværende Tid, og de aarlige Renter deraf ~ 
(r — i) D; Annuum af Afbetalings-Fondet — F. Tidsrummet for Afbeta
lingen er efter Aarene — x. Reduceres nu enhver Betaling (r 4- i) D til 
dens rede Vcrrdie i Begyndelsen af det forste Aar ved at discontere samme, 

faa er dens rede Van'die af Renterne for det ferste Aar — D, for del 

andet Aar D, og faa videre, for det xde Aar — . D. Derfor

er den rede Va'l'die af samtlige i X Aar = (r->i) D Q -V 4« "xJ = 

(r~ i) D . fpe Annuum af Afbetalings Fondet bliver betalt i Begyndel
sen af Aaret; dets rede Vcerdie er derfor for det forsle Aar — F, for det an
det Aar zzz F. p for det tredie Aar — F . F-, for det xdeAar — F. ^—r 

og Summen af den for X Aar ialt F (j 4« 7 4« 4« 4« ,75^7^ — rF Q 4*
F 4**?  r4) = i F. f p. Endvidere scenes det aarlige Deficit, hvoraf op

rinder en ny Gield — Ä, som behoves i Begyndelsen af Aaret. De aarlige 

Renter deraf, hvormed samme voxer = (t4-a) A. Og da r er den sædvan
lige
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lige Rente-Fod, faa öliver bett Deel af Renten, fom Staten maae oppebare 
udenfor Afbetalings-Fondet = (r-Fi) -F (c i) for Capitalen i, eller, 
fom er det famme, (r-Ft) for Capitalen r. Lad nu Afbetalings-Fondet 
vore ftit efter Rente Foden r, og ligeledes den ny Gield efter Rente-Foden c, 
faa har man den Summe af Afbetalings-Fondet efter x Aar = F(r^rz 

•F »f rx) = F. r. dens rede Vcerdie = F.r. . ^ = rF. f F

ligefom forhen. Summen af den ny Gield efter X Aar, det er ved Slut

ningen af det xde Aar — S = A . t. Men naar ikke den Deel af Ren

ten til den ny Gield (r-Ft) for Capitalen r bliver betalt udenfor Fondet F, faa 

at den havde tiltaget efter den fadvanlige Rente-Fod r, da har Matt havt 

S = A.’r. -^—^-03 dens difconreredeVcerdie — A. r.— A.r.F-.

36.
Den rede Vcerdie af de Renter, fom Staten kcerer udenfor Fondet F 

til den ny Gields Forrentning, sindes paa folgende Maade: Gielden, hvortil 
disse Renter fvare, er i Begyndelftn af forste Aar — A, af andet Aar = 
A F At, af tredie Aar — A F AtF At2, og faa videre; derfor Rentertre 
ved Slutningen af forste Aar — (r-Ft) A, af andet Aar (r~-t) (A F At), 
af tredie Aar (rFt) (A F At F At2), og for det ubestemte xde Aar = 

(rFt) A (1 F t F t2 F F tx_?I) — (rFt) A . Den rede Vcerdie 

deraf, naar de difcouteres til Begyndelsen af Tiden, er for det fom gives i 

Slutningen af det'forste Aar (rFt) af andet Aar (r F t) A 

af tredie Aar (r f t) A . J, og faa videre, af xde Aar

(rFt) A Q Summen af dem er ialt = (rFt) A
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Rakker, omsattes deres bekiendte Vardier, saa bliver den forrige Vcrrdie af 
alle disconterte Renter = — . (—7 * '~i • A c • £)*

r

x—

r

 A.D
' rx 

. x—
~r*

. V. —m rx r— i 4 m rx

37*
Sattes ar Renten af D ffulde i Forhold med Tiden formindffes, faa- 

ledes, ar naar der ved Slutningen af del fsrste Aar betales (r -7-1) D, som 
discontcret giver (l~I jD, saa ffal ved Slutningen af det andet Aar betales 

(r-~i) D 4- (r — i) D, og samnre disconteret bliver --P 4-

Fremdeles ved Slutningen af det trebie Aar efter dens rede Vardie 

(r~r- + (t~i)l>' og af fcet xic 9I.it -7- Sum

men af 6 cm fattes ~ R, faa et R = (r-J-i) D . f - in 

4-4-^) = D^D.r4

=Dr^.DrlD.(f^

D -r D .pi -t*z. • D ■

C^)D ■ 7 G S -1* £7)=D-D • s 

. D. - . ~ (r
m r r—i ix—i - rx—i J

fX . txJ —

i^rn^O
V_i_VD 

ni x—ij

m — x, faa bliver det =m ), °g naar

>0
X -?

58»

Forste Sa'tning. Naar der ikke oprinder nogen ny Gietd, faa 
sttides Tiden, da den gamle Gield ophaves ved Afbetalings-Fondet, 

saavel
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saavel ved Sammenligning af de udkommende voxeude Bcerdier af 
begge, som ved ZEqvationen mellem deres rede Bardier. Man har 
p P X ! u J- \ p
—— D; dct er: Summen af Afbetalings-Fondet efter xde Aar maae 

vrere ligesaa ftor (am Gielden, der skal ophreves, naar Renterne gives af et 

ander Rente - Fond. Man har ogsaa ((r-^ i) D rF) fpt = D; det er: 

den rede Vrerdie af Renterne med den famme Vrerdie af det aarlige F af Af
betalings-Fondet maae urere ligestor med den rede Vcerdie af Gielden, der bli
ver ophrever. Vrrkningen maae urere ligestor med sine Aarsager.

* *

40

r x----r—I

39»
Den forste Ligning folger af den sidste, og denne af hiin; thi (r~i) D

(r->i)r *

P-
mindre end en Uniket.
med Tiden, saa har man (ester No. 37) den rede Vrerdie af alle successive 

r i 
in ‘ r-4-i

maae besinde

F -X—r ,r. —
r-T-l ix (m r —

samt Fr = D == £ D, 03 x = D : Fr.

Uu 2

i. Deraf folger, at man

~»r.^ = D, eller 

,X^-.r=:^.(rx-ri)D,
i m ' * / 9

og F. f i = F. MK folgcligen D.r-^ * F. ~

F.r^.l = 2, f«F.^.r = D. af((rii)D4« 

D faaer mauD :[(r-M)D -FrF] = f

r-. F2 . rF __i r r i i /* , i
. —r^— -r / og naar .—7-s^n-,'saa er 1 -X — —— i--D2 ' J (r—i) D P rx 14-1 V p

4»^» Men denne 2Eqvation er kun brugbar naar er betydeligen 

Naar Renterne (r~i) D astager aarligen i Forhold

C-^))D 

(i-=-rV))D*F/  

ogF

betalte Renter R xzz Ql 4-

r

D.

T

rx
rx4-r

’ rx '
D, og

>f3=
T
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Auden Scrtning. Naar der oprinder en ny Gield A, som voxer 
ester Rente-Foden t, saa maae, naar Afbetalingen af den hele Gield, 
den gamle med den ny, ffeer i Liden x, be findes F .= D 
A "Ep • Naar denne Afbetaling er skeet, saa har Staten indfriet sit 
Rente-Fond, aarlig (r~ i)D, tillige det Aarlige af det synkende Fond F, og 
har derfor et aarlig Overskud af (r-ri)D F~A.

Tredie Scrtning. Den rede Vcrrdie af alle de Summer, som 
successive udbetales x Aar igienuem, er ligestor med den rede Vcrrdie 
af de Summer, som ere betalte eller bleven forhindrede fra at oprinde 
i samme Tid. 2 Afbetalings-Tiden X er afbetalt den ferste Gield D og den 
ny, som for sig selv havde voxet til A Dertil er anvendt Rente-
Fondet for O etter r-? i . D aarligen, og F aarligen til Afbetalings-Fondet, med 
Renterne af den ny Gield som er betalt udenfor begge disse 
Fonds; saa folger, at D A ° • pz = D rF]f^ *

. A . (fp (No. 34» 35 og z6).
Rigtigheden af denne Ligning sees deraf, ar naar man i Stedet for 

r F . fattet denne Vcrrdie udi No. 40, saa faaer man en identisk 2Eqva- 
tion. Da bliver rF.f^ = rFQ^^^^,= £. T-~. r = 

l.D + i.A. (No. 40); deraf følger atD^A ~ —

nu er (r-H)D.f^ 4- pD-j-D = o, eftersom (r-M)D. = rD Q
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G S)

r

r

T 
r

’ rx
^-2T rx

t . r —t 
r ’ t—i

r—t 
r~i

1—i
. i r ,7x
r—t

-5 v

r—t
t-7 *

i-rx
I —r

r-4-t
” t-M
I—t

I  t 
rx t-r-i

1X-T-I I
I—j-1 * rx

- . rx ~1) 1 — 1
r—r—rt 4< r 4-> r—

1 p; # derfor bliver .

’±±2 r__ Z<r ’x .
r~i ' — ix ™

—v Men-4-.-- — 
-U r—i t~£

berfor er (r^i)D. 4. .2 . d~D = D

ent v.Et.e tt ” r . </' <. 2.2

I .'^ r  r-f-t tx^-rX 
t—i t—L •c • ~r^r

42.

Derfor kan og begge OEqvationerne udi No. 40 og 41 udvikles, den 

ene af dcu anden. Thi [(r-?r)D rF] D F. . 2, og 

~~ - — 7=7 • ix Derfor folger afNo. 41 al D

^A.Æ = D.?^F.^.UAf^I.l
1 rx r—i rx A r—x rx

rx—r r rx-4-i r D * tx—r
r i rx' ' l-r-i rx rx Å x ' l_^_1 •

j
D^A. up. t, fom er Ligningen udi No. 40.

r-kX_>r
i - 1 rx

rFJ •%*  (TLf - 

^tJ±2.-L) = D^ArX
• t-4-1 1 y

p, t(kt F. . r

t-
-T-I 
X

43.
Fjerde Satning. Sattes at den ny Gield ikke stat forrentes af 

Staten eller Communen uden for Rente-Fondet og Afbetalings-Fondet, 
saa er r-t —o og tzzzr. I bette Tilscelve har man [(r-ri) D rF] f^2

U u 3 - =
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X

45.

Man

°3
L.-l-

1-4-1
— I r 
-T ’

r— 
r

,r^r.l±z2.
rx^ r~ I p —I x “ r r
7~ - r, font er 2Eqationen for del Tilfalde, da den ny Gield voxer frit for 

sig. Sterrelfen af x bliver derfor den samme i begge.

D*A

i
rx**"*  i

(rx—i)r
(r—i)rx " 

rx— ir

r—i
r

44*
Femte Scetning. Sattes at Renterne af den ny Gield blive 

alle betalte udenfor de til den gamle Gield svarende Rente-Fond, og 
uden at fra det synkende Fond afdrage et Hielpe-Fond, saa er t~ i og 

r->t —Den ny Gield er efter x Aar xA, og denne diftonteret er 
x.A.^. Men derimod ere nu de diftontcrede Renter, som udenfor afhol

des, for det ferste Aar x-~. A, for det andet Aar 2. (r-> i). A . og for 

det xde Aar x.(r-r 1). A. Summen deraf =zz A.(r~j). f^.

F —d 4. xA; tfci ba Af^ =A. (rf

~A.^=D4>A^-.^, 03 altfa« F. 3

samt F. .r = D^ pA.

r\
r—i nx. 
r *pFX

L N. T» Arithmetiff Problemen rc.

— D 4" A . . r. og F. r_;-J .r = D^ A. . r, fom folger

det ene af det andet. I det samme Tilfcelde bliver Tidsrummet for Giel- 
dens Ophcrvclfe af den gamle og ny den samme, hvad enken man lader den 
sidste voxe frit for sig ftlv efter Rente-Foden r, eller om man afdrager en Deel 
af Renterne af de Afbetalings-Fond, som er Hielpe-Fond, paa det at den ny 
Gield kan nedscrltes. Thi naar t „ r, saa bliver (efter No. 15) S-A.

r*-t r^7±r-p)." ogban-F.^.pxzD + A.!^ 

hvoraf folger, at F. . r = D 4- A.
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,n

46.

rn 
n_

’ r-
r~t 
i-T-1

— I

* t —1 \

1-T-t

1-4-1
tn r-- 
—. r

- tn—i t. —— .

r—t 
t— I

45-

Siette Sawing. Sattes at Forrentningen af den ny Gield, 
som ffeer udenfor de bestemte Rente- og Afbetalings Fonds, ffulde op
rinde til en bestemt Storrelse, og ikke videre, saa at den Deel af Ren
ter, som overskrider denne Storrelse, flulde afholdes af Afbetalings- 
Fondet; da findes den rede Vardte af denne paa folgende Maade: 
Den ny Gield bliver i Begyndelsen af et bestemt Aar (n) naar det Deficit for 
dette Aar er tillagt, og naar den er hidindtil voxen ved Rentefoden t, zz: 

A (1 »P t 4*  z= A . (No. 36), og Renternes disconterte Sum

er — A — * —-3— -------- r«---------)

. A . Fra den Tid af, omendffient den ny Gield vejrer endnu frem,

maae den dertil svarende ReUle-Summe, fem Udenfor betales, ikke fcroges. 
tn_ ,

S celles den ny Gields Sterrelfe efter n Aar . A . = M, saa har man

den difconrecte Vcerdie af alle de Renter, som Udenfor deraf er udrevet i n Aar,

= A A.| 

=A^r 

— A-P’C r-r-I 

.=A.^.

= A.^(r^,

(Af

V1---- 1) r > . ■ J -i *T*  1L r—i t—i
(r11—l)r - (tn-r)t , 1tn-4-I

r—1 • t—i F l-I
(r"-r> r—r
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46.
Sattes den forhen fundne Vcerdie udi den generale TEqvarion (No. 41), 

sa« har man C*A^ ‘. i = [(r4-i)D * rF] f£ * [A .r 

. m”1 ; Seraf faacis -4 = _ r. (f<-a r) , Ligeledes bar

1- J 1 (r—i) D 4*!'  (F-?-A) 4« T=-t. M
manF.K=iiräaiD A^"-- ^r^-(Ä4ir~ - r*̂  tt-'m).« s°m 

ec stecre end D 4» A ^C‘~I \ fordi Afbetalings Fondet i dette Tilfcelde maae 

afgive det fom mangler til den, som Udenfor bruges .til at afholde Renterne 

til den over M oprindende ny Gield.

r

t-ri + r
i-n + i

47*
Differencen mellem den rede Vcerdie af de disconterte Rente-SttlM 

mer, som udenfor betales i det forrige Tilfalde (No. 41) naar de svarede 
til den hele ny Gield, hvor Heit den end stiger, og i dct sidste Tilfalde (No. 

46) naar de svarede kun til M som et Maximum, er — 

+g-Ar(?+A)f.K 

+ +Sr)*C  

t—i •A ^i-n+i
tx-?n

** taa

, , _J________t_ _L_
*T< *** 1X4-n q—I * q—i ' qx-rn
/ I I _J_ I
<q~i ’ qx_?n '• ri-i
Derfor er Differencen

40

-S ■ A . (t-rl) G

= G s" «5 ++

r - r r > -- r~H
5-ri - i-ri * tx-?nj (v~i)(q-rij 

(r-4-i)r i (_L tx-?n _J_ 
(r~t) (14-1) e 1X_?n Vvt ' * i-—1

t" . A 1" _L_ C_L_ rx4-r • rn t rn • rx-?n V r-^c *
tx . r~t a P i
rx t~i rx r~*i

AfQ^)*
’.4 * * rx)]

* G * * 4a))- e«trt;
1 1

rx—n) 

= -4—. A1—1
r a t» t a i,;A • rll "T- • rx T

48.
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48.
Disse forcgaacnbe Satninger synes mig at indbefatte de Prineiper, hvor

efter de praktiske Indretninger ved flige Fonds, hvorom er meldt No. 34, kunde 
bedommes, faavidt Sagen henherer til Arithmetiken. Jeg vil kun tilfoie ct 
Exempel kil No. 46, for al udfinde Tiden, der udfordres til den hele Gields 
Opborvelse, i Tilfalde nt Nenkernc ikke skulde overgaae en vis Stsrrelse. Man

tillige scettes, at nnat den ny Gield har tiltaget til Begyndelsen af det 25de 
Aar, den udelifor at betalede Rente-Summer ikke forhsies. Dette forudsat 
er n — 25, og efter Tabellen M = 1 3r, 03018 = 32,03018*  Deraf

Antages nu D = 384, saa er (r~i) D zrz o, 04 D = 15, 36. Derfor er 

zzz — o. 025, og efter Tabellen x — 94 paa del ncermeste.

Regningens Rigtighed proves paa folgende Maade: Da n er 25, og 
derfor i Slutningen af de foregaaende 24 Aar den gamle Debet af 384 er for
mindsket ved Afbetalings Fondet (aarlig “ 1) faamegct, som kan belobe sig til 
ben Summe 40,646, saa bliver deraf tilbage i Begyndelsen af det 23de Aac 
384 4- 40,646 = 343,354. Dertil er den ny Gield kommen, der er op
runden i de 24 Aar efter 2.Procents - Fod, og derfor er voxen til 31,03018. 
Naar denne sidste Summe fra den Tid af voxer frit for sig felv efter den sced- 
vanlige Rente-Fod, saa bliver samme i Udgangen af det 94de Aar = 
31,03018 X r7° "31,03013 X i5,572, som udgior 483-202, Sum
men af denne tilligemed forrige 343-354 er = 826.556. Fra Begyndelsen 
af det 25de Aar kan den ny Gield gane ftit frem for sig selv efter Rente-Foden 
r, naar derimod Rente-Summen, fom skal udenfor udredes af den hidindtil 
voxende ny Gield, henlcrgges til Afbetaling.

Da de aarlige Deficit antages ligestor med det oprindelige Aarlige af de 
synkende Fonds, faa kan det sidste anvendes til at horve det forste, og faaledes 
kommer deraf for Fremtiden ikke noget mere enten til Indlagt eller Udgive. 

rtii Saml. VI. B. Xx Men
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Men ved Slutningen af det 25de Aar er Renten (r-4-t) M — o, 64 i Exem- 
pelet efter foregaaende Regning, og sour i Fremtiden bliver udrevet udenfor, 
ligesom forhen er ffeer. . Deraf sees, at man til Afbetalingen af de forhen be
regnede Summer 826.556 har i) det Aarlige af de Renter, som i Fremtiden 
ligeledes skal udenfor betales, det er aarligcn 0.6406» 2) Desuden et Over
skud i Rente Fondet til den gamle Gield, som man har vundet ved den afbetalte 
Summe 40,646, hvilket udgior aarligcn 1.62$ paa det ncrrmesie. Og saa- 
ledes blive begge Annua tilsammen 2.2666. Men da begge disse Annua 
oppebcrreS den forste Gang ved Slutningen af det 25de Aar, og den sidste 
Gang i Slutningen af det 94de Aar, saa er Belobet deraf saa stor som Be
lobet as et Annuum 2, 266 efter 69 Aars Forlob, og som voxer efter 4 Pro
cents Rente-Fod; naar dertil lcegges endnu engang det samme ved Slutningen 
af det 94de Aar; altsaa udgior det for de 69 Aar den Sum 2,266 x 363, 29 
:±z 823.215, som bliver bet^tt ved Enden af Tidsrummet. Denne Difference 
som sindes endnu i Tallene, kommer deraf at x bliver noget mere end 94 Aar. 
Lerfor maae den Multiplicator 363,29 ogsaa foroges, naar man vil regne saa 
noie, hvilket jeg ikke har anseet for nedvendigt.
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Formorkelser, Planeternes Steder og Oppositioner/
observerte

paa det Kgl. Observatorium i Kiobenhavn i Aarene 1738 og 1789 

af

Thomas Bugge.

dette korte Udtog skal jeg allene indskrcrnke mig til at ansere Observationen 
paa Jupiters Drabanters, Soel-Formerkelser, og Fixstiernernes Bederkning 
fif Maanen, samt Planeternes obftrverte og med de astronomiske Tavler sam
menlignede Steder, og deres Oppositioner.

1) Fornwrkelser.
1783 Sand Tid

den 20. Jan. 1 Jupiters Drabant. Emersion . 6Z 37' 36" god.
22. — 2 — — — 5 42 43 meget god.
31. — 3 — — Immersion iq 14 god.
13. Martii i — — Emersion 9 4 9 meget god.
14. — 3 — — Immersion 10 12 20 god.

9» April 2 — — Emersion io 45 49 tvivlsom.
12. — i — — ii ; 21 i meget tvivlsom.
iZ. Oclob. 1 *— — Immersion ii 1 3§ meget tvivlsom.

Novb. i — — — ii 14 8 meger god.

Soel-Fovmorkelsen er observerb ar begynde ester astronomisk Tid 1788 dm 
Zde Junii 2or 27' 50" sand Tid. Dog ek maaskee denne Observation noget tvivl

som. Enden as denne Formerkelse blev meget vel observeret at skee atf 8' 35".
Xx 2 Jeg 
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Jeg havde den Lykke, at Hendes Kongelige Hoihed Lovisa Augusta, fom 
elster og agter Videnstaberne, var ncevoerende ved denne Observation.

Af Fixstiernernes Bedcekninz af Maanen har jeg ikkun observeret een, 
ttemlifl: 1788 den i§de Febr. kom r i Tvillingerne ud fra Maanen, eller dens 
Emersion blev observeret ior 10' 16". Alle ovcnmeldte Observationer cre fore
tagen med en 10 Fods dobbelt achromarist Kikkert, fom forsterrer 300 Gange.

I Aaret 1789 var Himlen saa styer og merk, ar ingen Formerkelser 
med den fornodne Paalidclighcd kunde iagttages. Saavel i himmclste som 
fordiste Ting lader Naturen sig ikke tvinge, men man maae oppebie de lykke
lige Aicblikke og den rette Tidspunkt.;

L) Planeternes observerte og med de astronomiste Tavler sam
menlignede Steder.

Planeternes Rectafc.nsioner ere bestemte ved de rgiennem et. 6 Fods 
Transit-Instrument observerte Kulminationer og Sammenligning med Fixstier- 
ncr, hvilke paa det ncnmcste have samme Deklination som Planeten, hvor
ved Planetens fundne Reetascension bliver i en hoi Grad paalidelig, og neppe- 
ligen underkastet nogen fierce Feil end 2 til 3 Sekunder i Bue. Planeternes 
Deklinationer ere bestemte af deres Middags Hoider, observertc med en 6 Fods 
Mural-Qvadrant, Af Planetens Rectascension og Deklination er beregnet 
dens synlige Loengde og Brede, hvilken desuden er rettet for Aberrationen og 
Nutationen, faa at efterfolgende Tavle indeholder Planeterms observerte sande 
Langder og Breder.

Den ny Planet eller Uranus.

Eand Tid i Kiebenl-avn.
Observerte 

Lcengde.
Observerte 

Brede.
Bodes Feil

iLckngde (Brede.

1788 Jan. 15.' i2l 11' 49" 3r 270 56' 34" o° 34y 44^ N. — 3" + 9"
Febr. 14. 10 4 s. 3 27 3 16 0 34. 48 +• 22 HF 17

. Martii 5. 8 45 59 3 26 26 3.3. 0 34 30 * 39 HF 13
— _ 16. 8 4 47 3 26 13 54 0 34 24 27 HF 2i

1789 — J9- 8 14 26 4 0 54 17 0 37 0 4» 5 •4- 20
— 2(5. 7 48 41 4 0 48 58 0 36 42 HH 20 ►f- 12
—- 2.8. 7 41 19 4 0 47 31 0 36 34 * 8 * 7

c? v. £ 1 vG. Sa-
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Saturn.

Jupiter.

Qbserverte Observerte Halley's Feil.
Sand Tid i Kiobenhavn. Lcrngde. Brede. ikcrngde i Brede.

1788 Aug. 27. I2t 12' 18" iic 70 42' 26" i° 59' 27"S. — jo" — 15"
Septb. 5. ii 37 8 ii 7 1 3 i 59 57 — 19 — 16

— 9- ii 33 15 ii 6 56 28 i 59 58 — 24 — 16
-— 13. ii 6 13 ii 6 25 23 200 — 37 ----  21

1789 — 17- 11 41 4° ii 19 24 29 2 22 ii — 56 —- 12

Novb. 13. 7 56 10 ii 16 31 34 2 16 26 — 89 — 18
— 27. 6 57 35 ii 16 33 31 2 13 42 — 93 ----  12

Decb. 28. 5 28 14 ii 17 15 6 2 9 37 — 92 ---- IS

Ma-S. de sa kandes Feis.

1788 Martii 10. 5' 41' 5" 2C 17° 53' 1" o° 12' SI" S. 4-i 162" — 36"

— 14. 5 28 9 2 18 16 29 0 12 11 HH 167 — 38
Novb. 4. 17 23 30 3 29 38 31 0 15 37 N. HH 37 HH 27

— 5 17 19 39 3 29 40 3° 0 15 46 * 39 HH 26

— 6. 17 15 48 3 29 42 22 0 l6 i HH 46 HH 31
1789 Martii 19. 7 27 28 3 19 47 16 0 SI 38 HH in HH 19

— 26. 7 2 50 3 19* 57 35 0 31 47 HH i®4 HH 22

— 28. 6 55 54 3 20 2 17 0 SI 48 HH 60 HH 18

4 3

.1788 Ja ti. 9- nr 14' 20" 3r 160 27/ 29z/ 4° 5' 25" N. 17" * i"
— 10. 11 43 17 3 16 3 57 4 6 10 19 * 7
— ii. ii - 37 15 • 3 15 4® 37 4 6 44 HH 23 HH 10

* — 26. 10 ii 45 3 10 43 48 4 3 59 HH 35 HH 9
Febr. 14. < 8- - 44 17 3 8 13 45 3 39 35 ■— 8 HH 8
Martii 9- 7 27 6 3 ii 14 7 3 i 13 7 4

— 12. 7 19 26 . 3 ii 59 27 2 56 52 — 2 * 7
— -3- 7 16 55 3 12 15 32 2 55 24 — 2 * 9
— 16. 7 9 39 3 13 5 48 2 50 56 — 18 * 7

April 6. 6 25 4~ 3 20 29 47 2 22 46 i8 * 12

Ve-Lx 3
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Venus.

Observerte Observers de la Landes fieif.
Sand Tld 1 Klobenhavn. Ltrngde. Brede. iLamgde i Brede.

1788 Maji 5. 3C 4' 9" 2' 290 18' 36" 20 42' 0“ N. >4*  31n HH 25"
— 6. 3 5 7 3 0 23 39 2 43 15 HH 20 HH 22

7 • 364 3 i 28 43 2 44 22 4« 27 4« 17
— 9. 3 7 54 3 3 38 8 ' 2 46 26 * 34 HH 14

Den ny Planets eller Urans Steder paa Himlen ere sammenlignede med 
de af Hr. Bode udgivne Tavler over denne Planets Bevægelser (Astronomi
sches Jahrbuch für das Jahr 1787 Pag. 185'194). Naar man betragter de 
forhen af mig obferverke og beregnede Steder af denne Planet fra Aaret 1783 
og felgende Aar (see Vid. Selsk. Skrivter 3. Deel Side 97 og 98, samt 525), 
da vil man befinde, at de Bodiske Tavler nu begynde efterhaanden at afvige 
lidet fra Himlen, og at de endnu i et og ander Stykke kan behove Forbedringer.

Planeterne Saturn og Jupiter ere sammenlignede med Halleys Tavler, 
hvilke desuden ere forbedrede ved Lamberts Perturbationer, som findes udi den 
Berlinske Samling af astronomiske Tabeller 2. Bind Side 269.-271.

Planeten Venus er beregnet efter Hr. de la Landes Tavler udi den anden 
Udgave af hans Astronomie, samt efter de Forbedringer, som han siden har 
rilfoiet udi Supplementet eller den 4. Tome 78*  og 782, og udi Connoiflance 
des temps 1789 Pag. 295- 298»

Planeten Mars er beregnet efter Hr. de la Landes nyeste Tabeller over 
denne Planet, hvilke findes udi Connoiflance des temps 1790 Pag. 281-291.

3) Planeternes Oppositioner med Solen udi Aaret 1788.

Den sande Tid af Urans Opposition med Solen r/88
efter Observationen den 23. Januar. - den 18. Jan. o1 27' 59"
efter Observationen den 26. — - den 18. — o 29 3

Urans geocentriske Lcengde i Oppositions Tiden 

efter Observationen den 23. Jan. t 
ester Observationen den 26. — ♦ $

3t 23° 10' 8"
3 28 10 7

Urans
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4° 4' o" N.

446
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iif 7° 31' 33"

7 Si 34

&

Udi Anret 1789 har skyet Veirligt hindret fra at observere Planeternes 
Oppositioner med Solen; de ovenanferte Observationer paae saa langt fra 
Oppositionen, al de ei deraf kan beregnes.

s
den 7. Jan. 8r 21' 10" 
den 7.

den 29. Aug. 2or 54' 32"
den 29. -— LO 47 50

B

t

Urans geoeciitvifFe Brede i Oppositions-Tiden
efter Observationen den 23. Jan. - * o*  34' 35" N.
efter Observationen den 26. — - - o 34 35

Den sande Tid af Satmns Opposition med Solen 1788 
efter Observationen den 27. Aug. - 
efter Observationen den 5. Scptb. - 

Satnrns geocentriske Lcengde i Oppositions-Tiden 
efter Observationen den 27. Aug. 
efter Observationen den 5. Sept. - 

Saturns geocentriske Brede i Oppositions Tiden 
efter Observationen den 27. Aug. 
efter Observationen den 5. Sept.

Mars's sande Opposirions-Tid 
efter Observationen den 9 Jan. 
efter Observationen den 10. —

Mars'S geocentriske Lcengde i Oppositionen
efter Observationen den 9. Jan. 
efter Observationen den 10. — 

Marö's geocentriske Brede i Oppositionen
efter Observationen den 9. Jan. 
efter Observationen den jo. —

S

s



Den spanske

Inkvisitions Oprindelse og Fremgang /

Doctor Moldenhawer.

mindre jeg tøv lovs mit ferste Foredrag i denne heianseelige Forsamling det 
passende Udtryk af de Felelser, som den for mig cerefulde Optagelse til Medlem 
maatte opvcekke hos mig, -desto ivrigere skal jeg stroebe ved den mueligste Virk
somhed for Selskabets Hensigter at vedligeholde den Iver, hvortil jeg derved 
opfordredes. Jeg vil anvende al min Omhue paa en Rakke Afhandlinger, 
hvori jeg ved ny Hielpemidlers Brug skal forssge at udvikle den spanske Jn- 
qvisitions Oprindelse, Fremgang og Aand, og eftergranffe den vigtige 
Indflydelse, som den har havt paa Nationens Karakter og det spanske Monar
kies Tilstand, Religion og Litteratur.

Dette Tribunals Navn lyder allerede frygtelig for Øret; dets Stiftelse, 
Fremgang, Rettigheder, Bedrifter ere en af de merkeligste Begivenheder i den 
menneskelige Forstands Vildfarelsers og Udsvævelsers Historie, og for saavidt 
vil den ogsaa tiltrcekke sig den seneste Efterverdens Opmerksömhed; ja, jo mere 
Menneskeflcrgten rykker frem, og med Blusel skuer tilbage paa Fordomme, fom 
den Aarhundrede igiennem hyldede, desmere vil og denne Sag blive en Gien
stand for dens Betragtning og Forundring.
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En Ret, hvis driftige Medlemmer bekiende sig til en Religion, der i sine 
lydeligste Udsagn og Grundsætninger fordommer SamvittighedSlvang; en Ret, 
der ene anmaffer sig Rettighed til at domme Forbrydelsen, naar nogen fornærmet 
-— ved Meninger og Vildfarelser fornærmer— Himlens Majestæt; der som dens 
2Eres Haandhcever indhyllcr sine Skridt i et uigiennemtrængeligt Morke, og 
som et Redffab for den guddommelige Hevn, hiemfeger Fædrenes Ondskab paa 
Bornene indtil tiende Led; en Ret, der for at opdage sine O ffere, udtænker 
de huleste Rænker, og over den storste Argelist, saa det træskeste europæiske 
Polities meest skiændige Kunstgreb er kun fom en fvag Efterlignelse deraf; der 
efterhaanden dannede sig en Codex af Privilegier, Rettigheder, Procedure og 
Criminallove, der i sin Art ligesaa lidet har sin Lige paa Jorden, som dens 
Autos, hvorved den forherligede sig; en Ret, som fremavlet af en frygtsom 
men desto grusommmere StatSkunst, opfostret af skinhellig Fastikhed, og kiælet 
for af Enfoldighed, danner en Modstander, der, saasnart han foler sine Kræf
ter, Oplofter sin frække Arm imod sin Velgiorer, og holder ikke op, for den 
har overvundet dens Afmagt, og beriget sig med nyt Ran; en Ret, der ingen 
Grændfer crkiender for sine Fordringer; der ved de dristigste Handlinger erklæ
rer sig at være over Statens Love; og anstiller stige rasende forvovne og urnen- 
neffelige Scener, at Historien, den paa frygtelige Optrin saa rige Historie, 
ikke kiender deres Mage; — hvem kiender ikke paa disse Hovedtræk Billedet 
af Inqvisiliouen, der under Ferdinand og Isabelle, under Philipperne og 
Carl II, har været en Skiændsel for det spanske Monarkie? Malerier selv 
leverer Historien.

Men en Historie om Jnqvisitionen, uden at berore de Indflydelser, den 
havde paa Land og Folk, vilde være mindre undervisende cnd gyselig; ved at 
overskue disse, bliver den ogsaa interessant og lærerig for Philosophen. Iuqvi- 
sitionen viser sig i Spaniens Provindser, strap flygte Glæde og Velstand, 
Stræbsomhed stappeö, Vindffibelighed uddoer, Ulyst til Forretninger tager 
overhaand, og hykkestike Andagrsevelser blive de kiæreste Syster. Den 
Aand, der bekyngeS af Undertrykkelsens Iernkiæder, mister al sin Værd og 
Kraft, og døv imod Fornuftens Stemme, høier den sig under dcn urimeligste 
Troes Lydighed. Og Philosophie — den er sorviist langt bort fra det Lands 

Saml. IV. B. P y Grænd- 
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Grcendfer, hvor Inqvisikion opløfter sit Hoved; thi denne zartlige Plante 
flaaer aldrig an der, hvor Tcenkeftihed anfteS for giftigt Ukrud.

Den selvsamme Indflydelse, der formørkede Forstanden, forgiftede og- 
saa Hjertet. Farligst var den for den menneskelige Siels elffvardigste Egen
skaber, den naturlige Vclvillie, og forstyrrede den selffabclige Omgangs rene
ste Glader. Hvor man kan formode sig omgivet af flig en Rets Handlangere, 
fom anseer det sorteste Forroederie som Samvittighedspligt, der bortkyscs For
trolighed og aaben Meddelelse af Familie- og Venne-Cirklen. En mork Stil
hed og mistankelig Tilbageholdenhed bliver en Klogskabsregel, og en Pligt, 
man skylder sin egen Sikkerhed. Og da Aarsagcrne ikke blot varede en kort 
Tid, men hele Aarhundrede igiennem, og strakde sig til alle Stander og Llas- 
ser af Borgere i Staten, fra Labrador af til Majordomo, er det da at undre 
over, at Virkningen ikke var mindre, at Umenneffelighed og Kulde, Mistror 
og Mistankelighed indprages som Hovedtrak i en Nations Karakter, den Na
turen havde beskiarct en ikke liden Andeel af Aands Munterhed og Hjertets 

Varme.
Hidtil er den ikkun lidet bearbejdet, denne rige Materie; man maatte tage 

til Takke med enkelte Fragmenter, hvoraf der, deres TLgthcd forudsat, dog 
ikke lod sig danne noget sammenhangcnde Heelt. Virkelig ere mange af de 
vigtigste Monumenter for lange siden forkomne af SkiødesløShed; mange har 
Tiden ødelagt, og de, som ikke ere g etaet under, skjules i mørke Hvelvinger, 
hvor jødisk og maurisk Litteraturs plyndrede Skatte ligge begravne. Gid den 
ikke vare langt borte, den Dag, der ogsaa skal bringe disse for Lyset.

Førend jeg forsøger paa, at levere en saa vidt timeligt fuldstandig Histo
rie over den spanske Inqvisition, uddraget af de Samlinger, som jeg, da jeg 
andengang var i Madrid, ved et overordentlig lykkeligt Tilfalde kom i Besid
delse af, udfordrer Nøjagtigheden, at jeg forudskikker en almindelig Udsigt 
over de Udlandmgerö Forfatning, hvis offentlige saavelsom hemmelige Opsat- 
flghcd imod de ChristneS Omvendelsesiver, forenet mcd det Had, man saa 
lange havde baaret til dem, gav narmeste Foranledning til Inqvisitionens Stif
telse. Jødernes Historie i de spanske Lande, der i og for sig felv ikke er lidet 
merkvardig, er det, som giver den fornemste Oplysning om den spanske In- 
gvisitions Oprindelse og Bestemmelse.

Alle-
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Allevegne, hvor Jeder efter deres Stats Undergang kom hen, har de 
vel ved mangehaande Forbindelser virket paa de Christne, men aldrig nogensteds 
har deres Indvirkning været oiensynligere end i Spanien, saavel for som efter 
Maurernes Epoche. Ingensteds vare deres Forbindelser med Christne notere, 
og ingensteds har den indbyrdes Forbittrclfe, der reisde stg og formeredes af 
tilfældige Aarfager, vævet faa skadelig for begge Partier. Ingensteds har de 
ved Dristighed og sande Fortjenester erhvervet sig storre Herligheder, og ingen
steds har Staten felt storre Skade af den uforsigtige Meddeling paa den ene Si
de, og den »besindige Misbrug paa den anden. Ingensteds ere de under man
gestags Omv.plinger af Med- og Modgang stegne til hoiere Statöembcder og 
blomstrende Velstand; og ingensteds har de haardere maatlet fole Lykkens 
Ustadighcd.

Jeg forbigaaer her med Taushed de uendelige Fabler T), fom sætte Jo
dernes Ankonrst til Spanien op til de allerældste Tider. Den stærke Strom af 
vilkaarlige Opdigtelser, naar man folger den til sin ferste Kilde 2), endes tils 
sidst efter utallige Krumminger i en Commentar over Propheten Obadias, hvis 
Forfatter lod sig, fom ikke er sieldcnt hos christelige Fortolkere, fore bag Lyset 
af jodiske Lærde. Disse nemlig, for at tilintettzisre det Had, de Christne bar 
til dem paa Grund af deres Nedstanunelse fra Frelserens Mordere, mcente 
hertil at have opdaget det virksomste Middel i den Paastand, at deres Nation 
havde boet i Spanien et Tusinde Aar, fer de ChriftneS Messias levede i Judæa.

Den forste Gang man finder talt om Joder i Spanien, er den 50 Ca
non i det Kirkemode i Illiberis, hvis Bestutninger udmerke sig med en usæd
vanlig Strenghed. Imidlertid er just denne Canon, snm truer alle dem med 
Bandsættclse, der herefterdags spiste i Seitab med Joder, den er selv et Be- 
viis paa den Eendrægtighed, hvori Christne og Joder i dette Rige levede med 
hinanden, forend Intolerancen begyndte at befiele de christelige Biskopper. 
Ogsaa var hin Trusel, i Sammenligning med de senere Tvangsmidler, altid 
endnu et lemfældig Forsog paa, at faae den Omgang mellem Joder og Christne 
ophævet, den man frygtede for kunde have skadelige Indflydelser paa Troens 
Reenhed. I den felgende Tid viste sig hyppigere og skadeligere Folger af den 
uboielige haarde Tænkernaade, fom tilforn kun havde yttret sig ved enkelte Lej
ligheder. Biskoppernes Munkeopdragelse lagde tidlig Grund til flig, en Tæn- 

P y 2 kemaade- 
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kemaade, og Formerelsen af deres Magt og Indflydelse skaffede dem Midler i 
Hcenderne til, med storre Eftertryk at kunne udlade sig med deres Had; saaledes 
opstod ogsaa i Spanien den vilde Forfolgelsesaand mod Joderne, og den vifte 
sig i sin hele frygtelige Rustning.

Hidtil havde de Christne taalt disse fremmede Hcbrceer hos sig, der gav
nede dem ved deres Dristighed i Haandverker og borgelige Haandteringer, og, 
nagtet den forfkiellige Tcenkemaade i Religion, levet i noie Forbindelse mcd 
dem. Joder tog sig endog Hustruer og Concubiner blandt de Christne, og de 
Christne blandt Joderne. Hine havde christclige, og disse jodiffe HuuStyende. 
Den giensidige Forbindelse i Handel og Vandel mellem Christne og Joder var 
saa hyppig og saa mangefold, nt den Tidsalders Dialekt beer kiendelige Prceg 
deraf. Ikke allene i enkelte Udtryk og Talcmaader, men ogsaa i den gram- 
watikalffe Form har den Synderligheder, som en Kiender af det hebraiske 
Sprog letkeligen hidlcder fra sin rette Kilde. Fadrene paa Synoderne til To
ledo ahnede intet Godt af denne Fortrolighed, og holdt det for Pligt, at ivre 
strengeligen derimod. ALgteskabclig og hnuslig Forbindelse mellem begge Par
terne blev erklceret for utilladelig, og Joderne forbod man al borgelig Haand- 
tering. Man lod det ikke vcere nok, nt soge ved alle optcenkelige Midler at 
oplive og vedligeholde Hadet imod disse ChristcndommenS celdste Fjender; i 
Mangel af Hedninger og Kicetlcre bleve Joderne dem, som man satte an paa 
mcd den raaeste Omvendelsesfyge. Ved Pinseler, LandsforviiSning, Eien- 
domS Berovelse overbeviste man Joderne om Nodvendigheden af nt lade sig 
dobe. Mcd et Ord, i Spanien faae man de skrcekkclige Optrin, der ere lige- 
saa mange Skampletter i ncesten alle christelige Nationers Annaler. Jeg for- 
bigaaer alle de Udsvævelser, som Erkcbisperne af Toledo, Eugen, Ildefons 
og Julian har begaaet i deres Had og Forfolgclfe imod Joderne, for at komme 
til en mindre bckiendt, for Menneskeligheden mere cerefuld, Periode.

Med Maurernes Indfald i Spanien, og det vestgolhiffe Riges Under, 
gang, begyndte Jodernes meest blomstrende Epoche i Spanien. Den fcelleds 
Skik, at omskicere sig, knyttede et Baand under disse Nationer, der endnu 
blev fastere ved den enes Had til, .og den andens Foragt imod de Christne. 
Disse vare den fcelleds Fiende, som Lidenskaber bestridede, der vel ikke havde 
samme Aarsag, men i deres Virkninger vare lige heftige. Herhos neiedes
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disse Erobrere med Scicren over Land og Folk, uden at udvide den til Herre
dom over T«nkemaade, Sceder og Samvittighed. De Overvundne lod de 
beholde deres Love og fri Religionsovelse i videste Omfang. Det hidtil under
trykke Partie blev beffyttct, uden dog at maatte hcnme sig paa Undertrykkeren. 
Ved Barbarernes Indfald vare Videnskaberne flygtede af Europa; i Felge 
med Maurerne vendte de tilbage til Spanien. Allevegne, hvor Vaabenbrag 
taug, oprettedes Skoler, hvoriblandt de i Corduva, Granada og Sevilla op- 
fvingede sig til stor Anseelse. Imidlertid de Christne bestandig syffelfatte sig 
med Planer, hvorledes de kunde afskaffe der ffammeligc Aag, Mohameds Til- 
hcengere havde paalagt dem, og »ned Ligegyldighed betragtede den Lejlighed, de 
havde til at raade Bed paa deres tykke Uvidenhed; benyttede Joderne sig >ned 
roeövcerdi^ Iver af disse lcerde Anstalter. De erhvervede sig med en heldig 
Fremgang de Kundskaber, der lartes paa Skolen i Cordova; inden kort Tid 
kappedes de, i Foredrag og Skrivter, med deres teere, og allerede ved Enden 
af det tiende Aarhundrede faae man den beromteste jodiffe Skole 5) forplantet 
fra Babylon til Andalusien. Deres udmerkedc Duelighed, og for alting de
res Indsigter i Medicin og Chirurgie, banede dem siden Veien til en ud merket 
Gunst og Fortrolighed hos de chnstne Konger, og til anseelige TEreSposter i 
Staten. De bleve Hoffers og alle Stores Livloeger og Chirurgcr. Paa selv- 
samme Tid, da Concilia og CorteS med Iver soge at fordrive jodiffe Lceger fra 
de Christnes Sygeleje, er just Don Samuel Abenhucr 4), cn Jede, Alphons 
den XldcS hemmelige Raad og Livmedicus. FyrgiceveS giorde man paa de Cor
teS til Burgos Aar j 367 de alvorligste Forestillinger om, nt Ud ovel fen af te 
gekonsten og Adgang til Hoffet ffulde Joderne forbydes. Henrich den Anden, 
der agtede den jodiffe Nation, og tog adskillige nf trem i sin Treueste, erkkoerede 
i en alvorlig Tone: han vidste, bande nu og i Fremtiden, hvorledes han brug
de dem. Endogsaa da det Ordcnamemo af Vst lad olid 141 2 indeholdt ct ud
trykkeligt Forhud imod jodiffe Apothekerc, Chirurger og Ledger, var det dog 
uden nogen Folge, i feer ved Kongens Hof. Henrich den IV forundte dem 
den friefte Adgang til sig, og Ministeren, der bestyrede Underhandlmgerne 
angaacude hans 2Cgteffab med Infantinden Donna Isabel, var hans Liv- 
nredicuö, en Jede ?).
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I selvsamme Tider Joderne kom i Besiddelse af arabisk Kundskab, ke- 
moegtigede de sig ogsaa tillige al Handel og alle Pengenegoliationer. De kri
gerske Tider og deres Indflydelse til at danne flig Fordom mod Handelen, den 
Regieringen i Spanien endnu i vore Dage maa kicempe imod, vidste de som 
Fremmede herlige« al benytte sig af til deres Fordeel. De, som i sin Tid i 

idereS Fcrderneland var en flittig agerbrugcnde Nation , blev nu, formedelst 
Omstændighederne og deres Forfatning, et Selskab erfarne Handelsmcend, 
svede og bevandrede i alle Kunstgreb, hvor det kommer an paa Gevinst. De 
havde Ord for ar vcere de dueligste Regnem-, stere, de heldigste Underhandlere, 
de dristigste Entrepeneurer i Landet, og bleve faaledes Regieringen selv uund- 
vorrlige i nogle Grene af Statsforvaltningen. Den Duelighed og Bcqvem- 
hed, de i enkelte Affairer udviste, aabnede dem en Lobebane, som, ihvor 
glimrende den end kunde synes for deres 2Ergierriahed, og hvor tiltrerkkende 
for deres Pengebegierlighed, dog alligevel paa den sierne Horizont sammemrak 
et Uveir, som intet kunde modstaae. De bleve Skatmestere og Mayordomos 
ved Kongens Hof, og hos de Store, hos Ricosomes og Hijosdalgo. Fi- 
nanzerne, saavel en gros som en detail, kom ene og allene i Jodernes Hcender, 
og den Art og Maade, hvorpaa de vare fordcelte imellem dem, bleve betegnede 
med en Mcengde prcegtig klingende Titler, som: AlmojarifeS, Tesoreros, Re- 
candadores, Arrendadores. Denne Starsmaxime, hvorved Oppebcrrelsen og 
Forvaltningen af den Kongelige Skat overlades til Joderne, siges allerede un
der Alphons XI at have været fra Arilds Tid 6). Og virkelig vare ogsaa al
lerede den hellige Don Fernando's Kammerbetiente allcsammen Joder, deres 
Operationer nod hans fuldkomne Bifald, og bleve belonnede med udmerkede 
Naadesbeviisninger 7). Alphons den Vises Skalmester var en Iode, Cag 
de la Malea 8). I Aguilar de Campos StatSarchiv seer man endnu den Ori
ginale Contract, som han og hane Broder, Don Iusef, fluttede om Forpagt« 
ningen af de saa kaldte Tercios, en af Kronens Hoveddomainer, som lyder paa 
500,000 Maravedis de Plata.

Under Don Sancho IV 9) viser sig med eet en christelig Abbed fra Val. 
ladolid i Spidsen af Finanzerne, nemlig Don Gomez Garcia, og ved Siden af 
ham er Overopsynsmanden Don Gonzalo, Erkebiskop fra Toledo. Men kun 
er hastig forbigaaende Phänomen. Under hans Eftermand, Ferdinand IV IO) 
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er denne Post atter besat med en Jede, Samuel, sin Herres store Fortrolige, 
og Hofstatens Despot.

Alfons XI yndede den jødiske Nation endnu mere end nogen af hans 
Formomd. Hans ovenomtalte Livlcege var Don Samuel Abenhuer; hans Ft- 
nanzminister den berømte Don Iuscph, der alt under Kongens Mindreaarighed 
havve bcherffet Skatkammeret. Formedelst en betydelig Caffemangel bleve 
han og hans Medhielpcre fatte fra deres Embeder, og de bleve nu anbetroede 
til Christne under Titel af Tesoreros. Men efter faa AarS Forlob udfordrede 
Statens Trang Tilgivelse. Don Juseph blev iqien Chef for Rigets Finanzer, 
og hans Trocsforvante, Samuel, forpagtede den Kongelic Mynt med den 
Forpligtelse, aldrig at kiobe Mark Sølv til høiere Priis end 125 Maravedis IT).

Embeder, i hvilke, formedelst Tidernes Raahed, al Videnskab bestod 
i den Konst, at heste, hvor man ikke havde faaet, og at ud sne Undcrsaatternes 
Marv, niaatte hastig yttre en skadelig Indflydelse paa Karakteren. De jodi*  
ske Finanzbetiente lode sig henrive af Gierrighed, og tillode sig mod Store og 
Smaae, Fattige og Rige, en Opførsel, som oppustede et almindeligt Had 
imod dem. De forbittrede ConsejoS og Prcelater forbandt sig indbyrdes imod 
dem ved en hemmelig Sammcnrottclfe I2), fom kun ventede et lykkeligt Hie- 
blik for at kunne bryde løs. Paa de Cortes til Madrid Aar 1309 gjorde de 
Forsøg paa ved ftcerke Forestillinger at formaac Kongen til at holde Joder og 
Maurer borte fra den kongelige Skat. Men forgiceves. Kongen svarede: 
Jeg vil ikke vide af ny Indretninger at sige.

Don Pedros Regiering var nu overalt den meest glimrende Lykkes Epo
che, som den jodisike Nation har opiiaact siden Adspredelsen fra deres Feederne- 
land 13). Hans hemmeligste Raadgiver og Fortrolige var Jøden Samuel 
Levi, fom fik Skatmeftervcerdigheden efter den berømte Juan Alfonso Albu- 
guergu; og Pndesteu for ham udbredte sig i en nersten udsvævende Velgioren- 
hed imod det Folk, som Pndlingen herte til.

I Toledo talte man paa den Tid 12,000 jødiske Indbyggere i største 
Velstand I4). I et vigtigt Document, fem indeholder en udførlig Specifi
cation paa Beløbet af den hver Synagoge paalagte Iødeffat^ er Synagogen 
til Burgos, font dog et den solkerigste af alle u«st den i Toledo, kun ansat tit 
87,560, denne sidste derimod til a 16,505 Maravedis. Deres 'fvie Religions 
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ovelse var uindskrcenket; men Antallet var nu storre, end at de kunde rummes i 
de Synagoger, som vare. Man faldt paa at bygge en ny, og at tage Salo- 
mo's Tempel til Mynster. Man anholdt om Tilladelse dertil, og fik den uden 
Vcgring I?). Dette Tempel, som endogsaa de allernyeste Reiftbeskrivere 
forbigaae med Tavshed, er en af de merkvarrdigste Levninger i der paa gothiske, 
mauriske og jediske Monumenter saa rige Toledo, og i sil Slags der eneste i 
Verden. Det boer de tydeligste Prceg af det dristige Sving, som dette Land 
meddeelreen Nations Aand, der ellers klcebede ved Lovens Bogstav.

Toledo, deres kiereste Opholdssted, efterår de vare blevne fordrevne fra de
res Fodeland, skulde nu ogsaa erstatte dem Mangelen af deres Tempel. Paa 
den vestlige Side af Tajo, i en Egn, hvor Hiet forlystes ved den meest indta
gende Udsigt over Skrommen og de steile Bierge paa den modsatte Strandbred, 
viser sig en Bygning i langagtig Firkant, og indvendig seer man en livagtig 
Afbildning af Templet i Jerusalem. Endnu staaer det Hellige, det Allerhel
ligste og Omvindernes Forgaard aldeles ubeskadigede med deres Zirarer og Orna
menter, og de andre Forgaarde sil,der man de kiendeligste Spor af i Ruinerne. 
Ikke engang Murernes Haand har det vildet lykkes, ganske ar udrydde de 
rundt om paa Veggene anbragte Indskrivter, som et heldigt Blik valgte af 
Psalmerne og Propheterne. Bogstavet trcenger sig frem, og giver en alvor
lig og hoitidelig Paamindelse om Steders forste Bestemmelse, og den underlige 
Omvexling, menneskelige Indretninger ere underkastede. Endnu i hoiere 
Grad foler man dette ved at låse Indskrivterne paa begge Sider af Alteret, 
i hvilket Glcrden, enten fattig paa egne Ord, eller utilfreds med dem, tog sin 
Tilflugt til de hellige Boger, for i Bibelens hoitidelige Sprog at holde Her
rens Salvede, Don Pedro, og Guds Tiener, Samuel Levi, de udfegteste 
Lovtaler. Her er ikke Stedet at opholde sig ved denne Gienstand med den Ud
forlighed, som den i meer end een Henseende fortiener; mil offentlige Regnskab 
tillader og fordrer den. Saalcenge beroe ogsaa Fortcellingen om denne Tempels 
snurrige Forvandling, hvortil jeg i Aaret 1787 med Forundring var Hienvidne.

I denne Epoche, som syntes ar have tilfredsstillet alle Jodernes Husker 
i Spanien, da deres Anseelse og Indflydelse ved Tronen paalagde alle deres 
Fjender og Misundere Tavshed, var det, hvor de ikke tog i Betankning, paa 
Grund af den Lykke, de nsd hos Spaniens magtige Herskere, ot paastaae, ar 
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Patriarkens Orakel: Scepteret ffal ikke vige fra Inda rc., nu gik i Opfyl
delse 16). Men midt under denne Sikkerhed, hvorpaa de stolede, trak et 
Uveir op, der truede med Undergang. Pndlingen Samuel Levi faldt i Unaa- 
de; han blev henstcebl til Sevilla, og, for med Rente at betale de Velgier- 
ninger, hvormed Tyrannen havde fedet ham, blev han aflivet som et Slag- 
tercreakur I7).

Imidlertid blev Joderne under Henrich II endnu ved at have Haand 
med i Statens Finanzers Bestyrelse 18). Endelig blev dog paa de Cortes til 
Burgos Aar i 367 taget den hsitidclige Bestulning, hvorved de Store indbyr
des forbandt sig til, ikke leengere at have Joder til Majordomos over deres 
Midler og Huusvcescu. Snart derefter blev paa de Cortes til Valladolid Aar 
1385 denne Anordning af Johan I udvidet derhen, at Joderne bleve udelukke 
fra alle Hofembcder hos de kongelige Personer, og fra al Andeel i de offentlige 
Midlers Bestyrelse, Forpagtning eller Oppeberfcl, og Aarsagen blev tilfoiet: 
fordi deres List og Gicrrighed ruinerede Folket 19). Vel lykkedes det endnu 
disse snedige Forstagne al hindre disse Beslutningers Ivaukscrttelse, da under 
Henrich III Joder endnu havde alle kongelige Indkomster i Forpagtning ~°); 
men Aar 1412 udgik efter Johan II Befaling den Orvinamento til Vallado
lid, som fornyede og indsikicerpede de omtalte Forbud, og satte LandsforviiS- 
ning og EiendommcS Confiscation til uudeblivclig Straf for den forste Gang, 
nogen overtraade samme. Her er Epochen, da Solen, som havde staaet saa 
hoit paa Jodernes Lykkes Horizont i Spanien, begyndte at dale. Saa lang« 
fom den havde stegen, faa gesvindt gik Den ned.

Den ncermcste Anledning til den Strcenghed, som Johan II viste, gav 
cn bitter Klage over Joderne og over den ved dem i Riget anstiftede Ulykke, 
.der havde Don Marcos til Forfatter 2I). Ingen Under, at han derfor i Jo
dernes Annaler MdreS med de forteste Farver. Joderne skrev et ForsvarS- 
skrivt derimod, hvori de, for at retfcerdiggiore sig, beraabe sig paa udmerkcde 
Fortjenester, som de i de anseeligste Staksbelieninger havde erhvervet sig af 
Riget og Kronen. De anforte ogsaa det uøic Forhold, hvorved de stod i den 
intimeste Forbindelse med de ferste Huse i Casiilien; thi saalcrnge de dcelS ved 
deres Formue og Rigdomme, deels ved deres Pndcsi hos Fyrsten, allevegne 
vare anseete og frygtede, tog de fornemste Familier i Landet ikke i Betænkning 
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fit besvogre sig med dem. Denne sidste Paastand cv et nncegteligt Factum, 
men den mecft forhadte Sandhed i den spanffe Grandezzas Hre. En Com
mentar herover, fuld af interessante Bilag, findes i en genealogiff Deduc
tion 23), som Cardinal Don Francisco de Mendoza, Erkcbiffop i BurgoS, 
overleverede Philip II, da man havde vcrgret sig ved ak antage tvende hans 
Brodersonner i Ridderordenen af Sanljago, paa Grund af foregivne Pletter 
i Registeret over deres Ahner. Skrivtet ffulde tiene til Beviis, at den mod 
dem anbragte Bebrejdelse ncesten uden Undtagelse meer eller mindre traf de for- 
ste Familier i Landet, og at kun meget faa af dem kunde rose sig af, ikke at 
verre besmittede med jodiff eller mauriff Blod. Denne Opdagelse giorde me
gen Opsigt. Alle Papirer og Documenter, paa hvilke Cardinalen havde byg
get sin Deduction, bleve efter Philips Befaling henlagte til omhyggelig For
varing i Bibliothekct til Escurial; og Skrivtet selv undertrykke man med den 
yderste Strcenghed, da man anfaae det for en Skamplet paa den spanffe Chri
stendoms Grundpiller, om dets Indhold ordedes. Ikke destomindre har dct, 
til Trods for al Forfnnlighcd, dog sneget sig om i Merke, og ved dets hem
melige Besiddelse og Meddelelse kroster og hevner mangen Spanier sig over 
den insolente Grandezza, hvis Stamtavle er besmittet, og glceder sig ved det 
store Fortrin, som hans Limpiezza al Sangre, hans for al kicnterff Blanding 
rene Blod, forskaffer ham.

Ferend jeg ffcider til Udviklingen af den ffrcekkelige Catastrophe, som 
fuldforte den jodiffe Nations Undergang i Spanien, vil jeg i Forveien forte? 
ligen give en Oversigt over de fcerdeles store Fortrin, som de fordum havde 
Kongernes ndmerkede Pndest at takke for, Fortrin, dem ingen Verdenspart 
har budt dem, og hvis Tab intet Tilflugtssted har erstattet dem.

Forste Fortrin. De stode umiddelbar under Kongernes og Bispernes 
Beffyttelse 25). Biskopperne, som tilforn havde forfulgt dem, vare nu de
res Beffyttere, naar de fra Tid til anden vare udsatte enten for PobelcnS eller 
raa Krigeres Mishandlinger. Et Brev fra Pave Alexander III af Aar io66 
lakker de spanffe Bisper for den adclmodige Iver, hvormed de havde forsvaret 
Joderne imod barbariffe Krigsfolks Undertrykkelse, og selv Johan den I giorde 
paa de Cortes ril Soria af 1380 denne eftertrykkelige Paastand: Joderne hore 
vs ril; Joderne ere Kongens Ejendom. Han fordrede paa Grund heraf deres 
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verfonfiße Gikkorhed, og forvissede dem om, at den Benyttelse skulde vedvare, 
fom de havde nydt nnder hanö Forfcedre.

Denne Kongens Eiendomöret grundede sig paa nogle Buller, i hvilke 
den hellige Fader beliente sig nf sin pavelige Myndighed, og gieugieldte den 
TolerantS, fom Kongerne havde viist mod disse fremmede Hebrceer, ved lige- 
feem nt ffieenke deres Perfoner til Regenten. Kongens SkytS lonnede sig 
forresten rigelig ved det, font siod ind i Skatkammeret. Den almindelige 
Skat, font de famt lige Synagoger aarligen nmatte erlergge, er i Middelalde
ren bekiendt under Navnet Iuderia 24); den var 30 Guldpenninge for hver 
Person, og derrs Belob var faa anseelig, at den var nok lit al bestride Hos- 
holdningcn, dc.r under nogle odsie Regentere kostede meget. Et Par fromme 
Regentere havde deelt med Kirken og dens Tienere; og nu havde Bi^op og 
Capitel rigtig nok vigtige Grunde til at forfvare Jodernes Eiendom mod el 
Indgreb, fom lod frygte Formindffelse i deres egne Jndtcegter. Benytter
nes ædelmodig hed havde nu en Stolte, fom ^Edelmodighed hos Mennesiker 
faa sielden aldeles kan undvcere.

I Arragonien betalte de, foruden andre ordinaire Paalceg, en Tribut 
til Kongens Taffel, hvilken Afgivt var fordeelt paa Synagogerne i de folke- 
rigste Buer 2?). En overordentlig Afgivt bestod i Skytspenge, fom de maatte 
betale til Kongens Drabantere, naar Kongett for forste Gang kom til en By 
eller Stad, hvori der vare boesiddende Joder. I celdre Tider var det blot 
12 Maravedis for hver Thora, men blev paa de Cortes til Burgos 1379 for- 
hoiet til 4 Reales de plata, hvilket og lovmassig blev stadfcestet paa Rigsdagen 
til Toledo /480 26).

Det Fortrin, at staae under Kongens fpecielle Benyttelse, frelste Jo
derne fra fmaa Tyranners Undertrykkelse, hvorunder de Christne, som de 
Stores Vasaller, sukkede. Derfor bleve de ogfaa misundte, og del var Ho
vedgrunden til det Had, fom tilsidst drog deres Undergang efter sig.

Endnu mere udmerket var det andet Fortrin eller Rettighed. Derved 
fattes Joderne ud over den almindelige Hob, op i de eedelste Borgeres Classe. 
Enhver borgerlig eller huuslig Stridighed, der opkom iblaut dem, blev paa- 
frø lut efter deres egne Love 27). Forsi afsagde deres Forstandere en Kiendelse; 
fra dem kunde man appellere tit Rabbi, og fra ham lige til Kongen. Allene 
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i Criminalsager havde Kongen udtrykkesig forbeholdet sig at foie Anstalter fif 
Forbryderens Afstraffelse, og at udncrvne nogle af sine Alcalder til Bisiddere 
i Retterne. Det er alt hvad der lader sig sige dette Privilegium angaaende. 
Saa vidt som jeg, ester paa det omhyggeligste al have efterforffet Sagen, kan 
slutte mig til, faa er den berømte Codex af Jodernes Love i Spanien, der her 
vilde give det bedste Lys, for lcenge siden lagt ode. Maaffee ligger den dog t 
en af de msrke Hvelvinger, hvor de plyndrede Mindesmerker af arabisk og 
jodiff Lcrrdons saavelsom de celdste Haandffrivter af det gamle Testamente ere 
overgivne ril Forraadnelse.

Ogfaa denne overordentlige Begunstigelse maatke opvcekke Misundelse, 
fom del tilsidst lykkedes at faae sine Ansiag satte i Verk. Allerede i den For
ordning af Aar 1288/ som Don Sancho IV lod udgå ae for al forbedre Ret
tens Pleie i Kongeriget Leon, blev, p-aa Nationens Advocators indstændige 
Forlangende, anordnet, at Joderne herefterdags ingen egne Alcalder skulde 
have, fom de hidtil havde hav:. Dette Forbud gieldte imidlertid for det ferste 
ikkun Leon 28). Men da de siden nforsigrigen tillod sig flere Misbrug, da 
Joderne stevnede Christne ind for deres Forum, og lod dem domme af deres 
egne Dommere, blcv dette Privilegium overall meget beklippet, og gik tilsidst 
aldeles forloren. Paa de Cortes til Soria 1380 betog man Rabbierne al Ju
risdiction i pinlige Casus. Tredive Aar senere greb man til de strangeste Mid
ler, for reent at raade Bod paa de skadelige Folger af en blandet Jurisdiction. 
Den Iver imod dem, som var Aarsag til det Ordinamento til Cifuentes, gik 
endnu videre i sin Forsigtighed: Joderne udelukkes frcr al Omgang med Christ
ne, og alle offentlige Betjeninger; Klædedragten bestemmes, hvorved de 04 i 
det Udvortes ffulde vare kiendelige, og kil alle Retter afgaae de strengeste Be
falinger, at der paa det allernoieste ffulde holdes over Efterlevelsen af disso 
Love, som vare 21 i Tallet 29).

Tredie Rettighed. I den Sted Joderne i de fleste andre Stater i Eu
ropa blot maatte erucere sig af Handel i det Smaa, og for det meste af Aager, 
havde de i de castilianffe Lande Lov til at kiobe Jordegodse, og at scette sig ned 
fom GodSciere. Denne Rettighed har Joderne lcrngst beholdt af alle, ja lige 
ril deres Uddrivelse af Riget 5O). Vel blev Sancho IV opmerksom paa adffil- 
tige Uleiligheder, som reiste sig deraf, og ister paa den merkelige Formindskelse 
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»s de kongelige Jniradcr, som var en naturlig Folge af, at Oxpeborfelsbelicn- 
terns faae igiennem Fingre med jsdifkc Godsejere. Heraf fulgte videre, at 
der paa de Cortes til Valladolid 1293 udgik et Forbud, at Joder fra den Tid 
af hverken ved Kiob eller Tusk maatte tilvende sig flere Ejendomme fra de 
Christne. Inden Aar og Dag skulde de skille sig ved hvad Landgods de havde 
kiobt. Traf det sig endog, al de havde faaet dem ril Pant af infolvente Debi
torer, naar ingen christen Kiober strax havde meldt sig, blev det udtrykkelig 
sastfat, at de, inden Aaret var omme, maatte skille sig ved Pantet 3I).

Men denne Forordning af Sancho, uagtet den blev stadfcrstet ved de 
CorteS til Madrid 1329, havde samme Skiebne, som de lignende Anordnin- 
ger, fem udkom under AlphonS den vifts og hans Eftermand Ferdinands Re- 
giering. De vare glemte ligcfaa hastig fom de vare udgivne. AlphonS XI 
forundte Joderne i den Ordenamento til Alcala 32), den Frihed at kiobe Jor
degods; dog maatte deres Voerd ikke overstige 30,000 Maravedis, naar det 
var paa denne Side Dourofioden, og ikke 20,000, naar det var paa hin 
Side. Fra den Tid af studer man ikke mindste Spor til, al der er skeet nogen 
Forandring. I Arragonien, Valencia, Catalonien 3 3) horte Joderne blant de 
anseeligste Godseiere, og den Gicrrighcd, fom med Delende Hiekaft betrag
tede disse Eicndomme, havde ikke saa liden en Andeel i det skrækkelige Udja- 
gelftScdiet.

Den sterde Rettighed lignede den, fom Hijodalgos havde34). De kunde 
ikke belcrggcs med Arrest for nogen Greld, med mindre Fordringen angik Kon
gens Caffe. Over denne Rettighed, fom udtrykkelig var stadfæstet i det Ordi- 
namenro til Segovia 1 347, bofvcercde man sig meer end eengang, og paa de 
CorteS til BurgoS 1367 fordrede man IndDcenkelfe 3 ?). Men Henrich II 
be skyllede dette Privilegium i sin hele Omfang. Han erklærede: Har sir For
blivende, som der var i min Herr Faders Tid.

Den femte Rettighed, hvorved man, naar der var Spsrsmaal c tu 
Belobet af en Fordring, en Contracts Gyldighed, eller en Forskrivelses 'ZEgt- 
hed, paa en udmerkende partisk Maade tilstod en Jedes Eed Fortrin for en 
Christens, udfordrer en neiere Udvikling, som jeg er nodsaget til ar ttdftrue 
til derme Afhandlings Fortftttlelft.

x) E/te-
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J) ÉfteVah de Garibay Compendia hiftbrläl de las Chronicas de todos los Reyno s de 
Efpanha. Barcelöna 1623. Fol. Vol. I. p. 106-112. Pedro de Rojas Hiftoria de 
Toledo. Madrid 1654- P. I- P- 113-131- Cepeda Refumta hiftorial de Efpanr.a 
desde el Diluvio. Madrid 1645. p. I or- Pablo Yannez della Eia y Fechas de Efp.
P. T.

2) Gafpar Ibannez Mnrq de Mondejar noticia y juizio de los Hiftoriadores de Efpanna. 
Madrid 1734. p. j 9 feqq. Eman. Gund. Tellez. Comment, in Concil. Illiberi tan- 

p. 413. 414-
3) Rodrieguez de Caflro Prologo al To mo I. de la Bibliotheca Efpannola.
4) Chronica del Rey D. Alonfo Onzeno por Juan Nunnez de Villafan. Medina del 

Campo 1563. Fol. lv. b. y figg.
5) Ambrofio Suarez de el Aguila Chronica del Rey D. Henrique IV. Fol. lxi. Sanctii 

de rebus Hifpan. anacephalaeofis. Complut. 1634. p. HZ.
6) I Nunnez de Villaifan Chronica de efle Rey. Fol. xxix. b. lin. 10. ” De luengos 

tiempos era acoftumbrado en Caftilla, que habia en las Calas de los Reyes Almajori- 
fes Judios. ”

7) Chronica del Santo Rey D. Fernando III. Sevilla por Jacobo Cromberger Aleman 
1526. Fol. xxvi. b.

8) Sane, de Tovar Chronica de D. Alonfo X. c. 72. Afo y Rodriguez App. al Orden, 
de Ale. p. 146. 147. donde fe oita la Efcritura del arrendamiento otorgada en Victo
ria a 13 Oct. en la Era de 1314. 6 del Anno 1276.

S) Chronica del Rey D. Sancho el Bravo. Fol. xxxi. a.
Io) Miguel de Herrera Chronica del Rey D. Fernando IV. Vallad. 1554. Fol. c. iZ. 

y ligg.
XI) I. Nunez de Villafan. 1. c. Fol. 50. a. Fol. 55. b. 56. a. Mariana hilt, de Efp. 

T. 1. p. 765. Ed. Matrit 1625- Fol.
") Cortes de Mad. del anno 1329. peticion 37.
*3) P. Lopes de Ayala Chronica del Rey D. Pedro. Pamplona 1561« Fol. p. 49. b. 50. 

Pedro de Alcocer hiftoria 6 defcripcion de Toledo. Toledo 1554. Fol. lxxii.
Francifco de Pifa Defcripc. de Toledo y hiftoria de fus antiguedades. Toledo 1605«
1. c 19.

*5) Juan Antonio de Vera y Figueroa Apolog. del Rey D. Pedro. Madrid 1647*  4 
p. 43 feqq.

l6) Morena de Vargas Difcurfos p. 69. Zavala y Aunon Reprefentacion. p. 103*  
Gonzalo de Cefpedes y Menefes hiftorias exemplares. Cara goes 1623. P. 11 r.

I7) Lopez
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*7) Lopez de Ayola. 1. c. p. 8Z- a<
18) Cortes dc Burgos i 367. petic. 11. Vedmar Hift. Sexitana. Granada 1654. p. 162- 
*2) Cortes de Valladol. pet. 9. Hurtado de Mendoza Convocat, de las Cort, de Caflilla.

Mad, 1629-
so) Gil. Gonzalez Davila hiftoria de la Vida y hechos del Rey D. Henrique III. p. 4*,  

Coronica del Rey D. Juan el II corregida por el D. Lorenzo Galindez de Carvajal. 
Logrono I 5 17. F. xcii. a. b.

2I) Manifefto del Bachiller Marcos Garcia de Mora. p. iZ y figg. Quinnones tratado 
de falfedades y delitos, p. 94. Rojas difcurfos iluftres c. 5. Melo y Giron Zelo Ca
tholico y Efpanol. p. 1 27 feqq.

3:) El Tizon de Efpanna. Cf. Aguftin Salucio difcurfo fobre los eftatutos y Noblezas 
Efpannolas p. 96- Manuel y Vafconceles Vida de Dn. Duarte. Lisboa 1627. Guar
diola Tratado de la Noblera. Mad. 1 59$. Gogueneche Executoria. p. tog.

*3) Veafe ci App. al Ord. de Ale. p. 1 50 feqq.
2+> Ceballos y Xi menes hiftoria de Jaen. Jaen 1638. p. 3 5. Morgado hiftoria de Se

villa 1. 4. c. ii. Colmenares Hiftoria de Segov. c. 2.3. 14. Molina defcripcion
del Reyno de Galileis 1550. p» 6z. 69. 74-

35) Geronimo de Blanca Coionaciones de los Reyes de Aragon. Caragoca 1641. p. 128- 
s6) Cort, de Toled. 1480- L 6- San do v. hift. de Tuy. Braga 16 to. p.
-7) App. 1. c. p. 1 53. LI. 83. 84. 87. y fig. bafta la 90 del Eftilo. Monternajor de 

Cuenca Inveftigacion de las pierogativas de los Ricos hombres Rart. 1. Mexico 16.64- 
Rifpuefta al Manifefto de los Deputates de la Calle en Mallorca p. 9.

=8; Labera hiftoria de Leofl. Vallad. 1586- P- 87*
-9) Moreno de Vargas Hift. de Meryja. Mad. 16,53- Fol. lv.
3°) Pennalofo y Mondragon Excelencias que defpueblan a Efp. Pampl. 1639. j>. 101-.
3') Cortes de Vallad. ! 293 petition 23.
32) Ley 2. tit. 2 3 del Ord. de Ale.
33) Bern. Delclot. hiftoria de Catalunna. Bareel. 1616- p- IZ9- 42.
34) Afo y Rodr. 1. c. p. 15$.
35; L. 36 del. Old. de Segovia d. 1347. Cortes de Burg. Petic 1 5.
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Trykfejl foruden de Pag. 300 anmerkede.

Lin. nirfr sidste har overdraget laS: havde overdraget
— 15 hvilken Trykfejl las: hvilken, Trykfejl
— 15 sardes laS: saxdeles
— 25 Kald Kelda las: Kald Kelda
— 22 kalet las: kaldet
— 21 Lexicon han las: Lexicon har
— 19 vieantnr leet?: vieantur
nast sidste Lin. Sadvane las: Sadvane
L. 5 molatut las: molatur
— 6 neden fra skreve ae las: ffreve at
sidste Linie i Noten eamplectatur las: complectatur
Noten * Lin. 4 jojunus jejuno las: jejunus jejuno
diof. *** £♦ i Trakt-Bakkelser las: Sprut-Vakkelsrr
Lin. 13 agrnm las: agrum
— 19 horam; af las: horam I; af
Not. ** L. i infinitivum las: infinitivum
L. 18 Tid, hvor las: Tid, da
— 12 vanffeligt las: vanskelig
— 6 havde de vel; givet oS las: havde de vel givet 0$
— 4 neden fra Hovedmandene las: Hovedmandene 
sidste Ord i Texten porcoferarios las: porcofe,rarios
Lag til sidste Note, efter pecunias: Låses die for die bortfalder min Forklaring 

og al Vanskelighed ved disse Ords Meening.
L» 3 neden fra feravios las: ferarios
Noten * Fordobliing las: Fordobling
L. i religere las: relegere
— 8 Tillag efter nb.: Til ovenanfsrte kan foies: at Cato, som holdt fiibul-

eum i. (een Svinehyrde), Cap. X & XI, 1. Mde vel paalagt ham frem
for Faarehyrden Grisenes Opfodning.

— 3 collecti las: collectæ
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Fortegnelse
over

endeel Norske Baxter, ister Kryptogamister,
som et Tillag til Gunneri Flora Norvegica.

A ttdet Stykke.

Af

H. Strom.

^za jeg indgav det forste Stykke af denne Fortegnelse i det Danske Viden
skabers Selskab, var min Kundskab, af Mangel paa Erfaring og Hielpcmid- 
ler, ikke saa fuldkommen, som jeg gierne enskede, hvorfor jeg ikke heller 
havde Haster med Udgivelsen, hvis ikke en god Ven havde drevet derpaa, for 
at faae det indrykket i den tredje Tome af Selskabets nye Skrifter, som dog 
ikke forcud en temmelig Tid derefter kom for Lyset. Men det, som den Gang 
manglede, har jeg siden ssgr ak supplere, hvorfor jeg nu kan voere istand at 
rette nogle faa i forste Stykke begangne Feil, og i andre Poster at sige noget 
mere fuldsteendigk, end den Tid skeede, foruden det, som allerede i Naturhü 
siorie - Selskabet er indsendt og oplyst med Tegninger. Min Methode vil da 
her blive forst, ligesom i forrige Srykke, at anfore nogle Vcextcr af fuldkom
men Fructification, som i Gtttttten Flora Norvegica ere udeladte, og det 
ved Hiclp af Studiosus David Hogh Sommerfeldt paa Toten, som under
rettet om mit Foretagende, at giøre Tillceg til GttttttdN Flora, har varet

Mve Samling iv. B. A a a saa
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fa a $ob at tilsende mig en af ham samlet Floram To ten fem, et desuden 
alle de V^xier in Naiura, fem deri findes anførte, men ikke staacr i Gunncrt 
Flora. Alle -disse cre da ikke af mig, men af ham selv navngivne, og fa a 
meget mer? paalidelige, som de crc bestemte af en faa kyndig Botaniker, som 
Professor Wahl, der paa fin Reise igienncm Toten beviste ham denne Tiencste, 
hvorfor jeg bliver dem begge største Tak ffyldig; beklager kun, at bemeldte 
Hr. S om mer fel dt døde fort efter meget pludselig, hvorover hans givne Loste 
at an straffe mig mere, og det Haab jeg deraf giorde mig, paa eengang blev 
giort til intet. Hvad derimod Cryplogamisterne angaaer, da agrcr jeg først 
efter Numcrne at igiennemgaae faa mange af de i det første Stykke anførte 
som jeg finder fornoden med nye Anmærkninger at oplyse, og siden at tilseie 
de nye Tillceg. Forud maae jeg alene erindre delte i Almindelighed, at jeg 
efter Udgivelsen af del forste Stykke, har bcfsgt et hoik Field hcr i Ncerhcdcn, 
for at erfare, hvad FieldeneS øverste Rygge vilde producere, men at jeg der 
ikke antraf en eneste Cryptogamist af Belydenhed, naar visse Lichenes und- 
rages, folgelig, at man forgievcs befsger Fieldryggcn for at finde Mnia, 
Brya og Hypna rc., som derimod paa Ficldstderne forekomme i Mcengde.

Fuldkomne Vcrxter.
Acorus Calamus, fom nf Eunnerus mnne virre forgfemt, cll-r mnaffee 

blot i Ilegisterel udeladt.
Adoxa Mofchatellina. Den Tvivl Gunnerus har, om den ffulde hen

høre til Norges vildvoxende Urter, falder altsaa bort.
Allium Sativum, som jeg dog ogsaa har funden paa Eger.
Ave na pubefeens, den samme, som jeg i ferste Stykke gav bette Navn, 

ffiønt med nogen Tvivl. Af de tilsendte Exemplarer, saavelsom mine 
egne, seer jeg, at den ofte i Toppen bcrr tre Blomster, og er alisaa 
deels bi- deels triflora.

Braflica Napus, de Norffes Naper og Danffes Roer, som ellers ikke 
sees vildvoxende i Norge.

Campanula perficifolia, ogsaa af Hr. Wille anført blcuir TellemarkenS 
Vcrxter, hvor den ffal voere temmelig almindelig.

Carex
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Car ex axillaris, voxer ogsaa mangesteds pan Eger i Sumper, og har gs- 
m-enlig ct lidet Blad ved det nedorste Blomster, som ventelig har givet 
den Navn af axillaris, kaldes ellers Carex remota i Linnæi Syfte- 
ma Vegetabilium af Murray, hvor og henvises til Flora Danica 
Tab. 370.

Carex montana, item ct nyt og ubckiendt Species, fom, efter Hr. Prof. 
Wahlö Paastand, skal vcere det eneste i sit Slag, som voxer paa terre 
Valker, og ventelig af ham selv bliver bckiendtgiort i Flora Danica.

I Feracium præmorfum, ventelig af Gunnerus forglemt, da den ellers er 
almindelig nok SyndenstcldS i Norge.

Hiera ci urn Auricula, ligeledes forglemt, eller maaskee blot udeladt i Re
gisteret.

Hieracium cymofum, paa Toren ikke ualmindelig, og voxer ligeledes 
paa Eger.

Melia Azederach. At see den Indianske og Ceylonske Plante Melia azc- 
deraeb indrykket i en Fortegnelse over Norske Planter, vil vel fore
komme mange underligt; jeg maae derfor forst giere Rede for, hvorledes 
og med hvad Ret den er kommen derind. Iblant andre Norske Vcex- 
tcr, som findes i Romsdalen, tilsendte Hr. Wille, Prcest til Grytten 
sammesteds, mig ogsaa denne, som jeg aldeles ikke kiendte, eller erin, 
drede at have seer Lige til; jeg begyndte derfor strax at lede efter den i 
Linnæi Genera plantarum, men paa den mig scrdvanlige Maade, 
med at gaae alt for fremmede og iscer Indianske Planter forbi; derfor 
fandt jeg den ikke heller; og da jeg formodede, at den maaskee kunde 
findes i de senere Editioner af dette Skrift, som jeg ikke har, aflod jeg 
fra videre Undersogning, og gik den korteste Vei, ved at sende den i et 
Brev til Hr. Prof. Wahl, som ogsaa havde den Godhed at svare der- 
paa og navngive den. Ved at see efter i Systemet, mcerkede jeg nu, 
ak den havde vcerek let at finde, hvis jeg ikke med Flid havde forbigaaet 
de Indianske Planter, blank hvilke jeg mindst ventede at finde den. 
Aden fo 111 enhver let kan tcenke, blev min Forundring nu desto storre, og 
Spergsmaalet dette, hvorledes Hr. Wille kunde vcere kommet til den? 
ct Spergsmaal, fom bedst kan besvares ved at l«se den Underretning, 

A a a 2 som
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som jeg nyelig, ferend Svar indløb fra Prof. Wahl, havde havk fra 
Hr. Wille selv, og lyder saaledes: "Den grenede Urt, med de hvide 
Blomster uden Blade, haver en sørgelig LcvnctSbeskrivclse; thi nred 
den gik det faaledeS til: Jeg haver en liden Dreng her i Huset al infor
mere, og som jeg forleden Sommer tog med mig, da jeg gik ud at bota« 
nisere i Skoven. Forud lende jeg ham, hvorledes han faulde boere sig 
ad, og paalaqde ham i far, at naar han fandt c ti Plante, skulde han 

E optage den med Rod, Blade og Alt, og tilbringe mig den strax. Men 
han gik i Taaget, og da han fa ae ovenmeldte Plante, rykkede han det 
everste af, og kom med denne Stump i Haanden. Jeg vilde da have 
ham til at vise mig Stedet, men hverken dens Sted eller Mage var han 
istand at finde, hvor lcenge han end ledte derefter. Imidlertid blev den 
taget halvanden Miil fra Prcesiegaarden op i Landet under et hoil Field, 
ved hvis Fod Steenfanden havde fadt Stene og Muld." Saavidr 
Hr. Wille. Noget Bedragerie eller Feiltagelfe kan altfaa herved ikke 
vcrre begaaet, enten af Hr. Wille, som aldrig har havt Scrdvane, at 
narre Publicum ved falske Efterretninger, ikke heller af Drengen, med 
mindre man vilde sige, at han havde rager den af et Herbarium; men 
hvor er vel samme at finde i Romsdalen, helst af Indianske Urter? 
og om faa var, ni a a tte Hr. Wille dog vel vide, at skille cn fartørret 
Plante af et Herbarium fra cn frisk, som nyelig var taget af Marken.

Jeg erindrer mig ellers herved et lignende Exempcl af Hyacinthus 
racemofus, som min farrige Capellan (siden Provst og Sogneprcrst i 
Bergen) Hr. Jells Alldreas Krogh, da han arbejdede paa en Beskri
velse over Nordfiord, fandt paa Stadtlandct, Norges yderste Pynt mod 
Vest, og med hvilken det gik ligeledes til, at en Karl, fam fulgte ham 
paa hans botaniske Reise, tilbragde ham den med flere, som han dcr 
havde samlet. Endnu havde nok ikke bemeldte Hr. Krogh Kyndighed 
nok, at paaskionne det Rare, som var ved dcn, og farfamde derfor selv 
at lede efter den; men da han var selv paa Stedet, og kicndte Karlen 
tisie, forsikrede han mig ofte, at den virkelig der blev funden, og at 
ingen Fejltagelse derved kunde vare begaaet. Jeg sendte den derfor 
til Biskop Gmmerus, som da arbejdede paa fin Flora Norvegica, 

v hvor
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hvor 6iin og har anført ben Tom. 2. S. 121., tuen tager ferst Feil deri, 
at han giør Stedet til en Ae *),  bernæft at han regner del til Sondmør, 
da det hører tilNordfiord; endelig tillægger han i en, fom mig synes, ufor
ti ød en Anmærkning, at der ved et frisk og fuldkommen Exemplar bør uns 
deiføges, om den ikke heller var en Scilla bifolia, da dog dens petala 
campanulata og flores raccmofi, foruden dens hyacintblaa Farve, 
ktendelig nok adst'ildte den fra hun, fom jeg endn". meget vel erindrer. 
Det er ellers meget ilde, at bemeldte Hr. Kroghs Beffrivelse over Nord- 
fiord, tilligemed et smukt og fuldstcendigt Kart, fom allerede var færdig, 
skal efter hanS Dod være bteven faa adsplittet, at den ikke mere kan samles. 

Orobus niger, eller, fom Hr. ZZahl skal have kaldet den, O. fylvaticus. 
Phlcum bulbiforme.

*) (Efter faa lang Tit's Forlob fan jeg dog ikke tilvisse erindre, om den, fom jeg troer, 
var tagen paa Siadtlandet, eller, fom Gumieri Beretning lyder, paa Bremanger, 
som da rigtig nok er en Ae, men henhørende kil Søndfiord, med mindre et vist Sted 
paa Stadtlandet selv har et saadant Navn.

Ranunculus reptans, anført af Linne i Flora Svecica fom rar, men paa 
Toten overflødig.

Spergula Saginoides. 
Thalictrum Simplex, ogsaa fundet af Oeder. 
Vicia dumetorum.
Viola Mirabilis, hvoraf dog ikke fulgde Gienpark fo in af de andre.

Cryptogamister.
Mnium.

1) Mnium pellucidum, ligner meget Androgynum, men adskiller sig 
fra famine endog faa derved, at den med Alderen antager en rødbrunn 
Farve, hvsrimod hiin stedse er blaaagtig grøn, fom af Spanskgrøn. 
Den første vorer paa Tuer og raadent Trcee i Sumper, men hiin meest 
paa fugtige Binge i skyggefulde Rifter; paa den første fees ogfaa Kap
sterne eller Frøeknoppene forte, og Dæksterne (opercula) hvide, naar de 
begynde at afflorere.

Aaa Z 2) Mnium
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2) Mnium fontanum. Tilforn hor jeg kun fundet den i liden Mcrngde 
ved Sumper; men ba jeg søgde den pan rette Tid og Sted ved S uur« 
brønde og koldt Vand, fandt jeg ben i Morngde, og blomstrende i Maji. 
Hoor ben voxer i Mcrngde, rober ben allsaa, at diste Vande cre i Ncrr- 
heden, fom £tnné rigtig nok har anmeerket.

6) Mnium fetaceum. Den ffyder smale Srceugler fea Roden, beklcrdte
med meget fm:a lancerlige Blade, hvorimod Frsest«nglen (Seta) om« 
gives ved Roden med Blade, fom cre mange gange |førre, famt lyse 
punctecebe, og fom bøie sig ti(fammen i en Runddeel fom en Svibel. 
S aa ledes har jeg fundet den ved Vanddamme i Maji, hvorimod jeg 
sildigere pan Aaret har feet ben meget hyppigere ved koldt Vand af Suur- 
bronde, da be fvibelagtige Blade (folia perigonalia) vare neppe Pien« 
delige, hvorimod be cpreifle Stcrngler vare meget rige paa Blade, fom 
giorde en liden Stierne i Toppen. Bladene vare lancetlige, ikke spidse, 
med cn lys Scene i Midten; hele Grønsværen var guul. Ellers blom
strer ben i Maji og Junii, fet is longis flexuofis, cap fulis filiformi
bus, calyptris itidem filiformibus inferne fifils.

7) Mnium cirrhatum, voxer mangfoldig paa Klipperne og ved Foden af
Biergene, blomstrer i August og September. Dens Blade, fom cre 
fmale og bugtede, sidde i Toppen fom en Stierne, og cre alle i det 
oversts af Stammen grønne, men nedenfor mørke; dens Froeknoppe 
(Kapster) cre astauge, opreiste, uden Krone, men med langs Teender; 
Dceksterne (opercula) ligeledes lange, fmate og opreiste, og Hcstten 
(calyptra) ligeledes. Dillenii Tegning er grov og liden, men liv
agtig, hvorimod noppe nogen skal tiende den igien af Tegningen i Flora 
Danica. Paa endeel af dem har jeg feet en fremmed Vcrxt, fom cn 
Ulva, bestaaende af ruude Kloder, større og mindre, bog noppe fynlige 
for blotte Hine, ellers grønne og blanke, og Heftaaende af cn fast gele
agtig Materie heel igiennem nben nogen indstuttet Vcedffe. Med diste 
grønne Korn vare Stammerne begroede.

8) Mnium annotinum, voxer meest paa nøgne Biorge, hvor Vand ned-
rinder, og bekloeder fannue med en Grønfvcer. Bladene cre ovale og 
spidse, og sidde meest hyppig i Toppen, hvor be undertiden banne cn 

Stierne.
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Stierne. Frøestcenglerne mcd sine lange smale og hængende Kapsier, 
udspringe ved Roden af de gamle og merke Stammer, ci af de friske og 
grønne, og sies blomstrende i Maji og Junii.

11) Mnium pyriforme, adsi.lles (et fra andre ved sine bugtede Frøestceng« 
ler (letre), pceredannede Kapster, og haarfine Blade. Froestilkene sidde 
ofte ved Roden, men oftere i Toppen af de smale Stammer, og Bladene 
c ve lange, sine, lyse og gtenncmfigtige. Denne, som vox er meest paa 
fugtige Steder, saasom ved Siderne af Vandgrøfter, og blomstrer forsi 
i Innii Maaned, er egentlig den, som Weber i hans Specilegium 
Flora: Gotting. falDer Brynm aureum men giøres af ham meget 
urigtig til en blot Artforandring af en anden, som han kalder Bryum 
aureum majus ß, hvorimod Hedvig, som i hans Defcript. et adum
bratio Mufcorum fron do fo rum har den under Navn af Webera 
nutans Tab. 4, med rette adskiller den, da Bladene paa denne ikke 
cre haarsine, men lancetlige, sidde ikke heller adspredte, men samlede 
ved Roden; Kapsierne cre ikke heller pcrredannede, oq saa meget heen- 
gende, fom paa hiin. Undertiden cre Stanunerne grenede, som Dlsi 
lenii Tegning visir, men Hedvig ikke har siet. Af alle Mosarter er 
der ingen, som her voxer mere hyppig end denne, vg allerede sildig paa 
Hestert udskyder den sine Frøestcrngler, fom strax ved Vaarens Begyn
delse faae sine modne Kapsi r.

15) Mnium fiflum f. Jungermannia bidentata, har jeg i Maji fundet 
globulifera o: med Knopper i Toppen af Stammerne, ligesom sammen
satte af runde Bcer, og af en guulagtig Farve.

17) Mnium hygrometrieum, har tvende Artforandringer: een med liden 
eller ingen Stamme, og alle Bladene siddende som paa en Svibel ved 
Roden; en anden med nogenledes lange Stammer, som ogsaa Dillenii 
Tegning visir. Den første voxer paa Biergene, og har lange Spidser 
i Enden af Bladene, som den anden ikke har. Denne sidste har jeg 
fundet i Sandbakker for Solen, og den forste er egentlig den, jeg har 
talet om i det første Stykke. Hertil kommer endnu:

19) Mnium lutefeens, fom den unge finne sk l have kaldet den, eller 
Dicranium latifolium, Hedvig Defcript. Mufcorum Tab. 33.

i Denne
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Denne har jeg vel ikke funder med Fructification, at jeg kan beskrive 
den paa cti fuldstændig Maade; men i mine Tanker fan den ikke være 
nogen anden, end den nærværende, da alle Ting i Henseende til Vært og 
Blade stemme faa nsie overeenS. Bladene ere ovale med en lang hvid 
Traad i Enden, derhos puncterede, fern paa de fleste Mnia, og for blotte 
Ørne morkgrenne og skinnende som grent Pluche. Dcn er desuden 
deraf mærkværdig, at Bladene sidde samlede i en Busk eller Klase, den 
ene undertiden over den anden, og at Stammerne, der kan være § a 6 
Linier hole, have adskillige vedhængende Trevler eller Traade, og des
uden mange fine Trevler eller Rodder, hvormed de fæste sig i Mulden. 
SaaledeS har jeg fundet den paa to Sieder ikke meget hoit op paa Bier
gene, og det baade i Julii, Augusti og September, men altid uden 
Fructification. Den er ellers en Nordamericansk Vcrxt, og derfor her 
desto rarere.

Bryum.

1) Bryum apocarpum Linnæi, har efter hans Mening tvende Varieteter,
som dog med bedre Grund kan regnes for to adskilte Species. Den 
forste, fa ni Hedvig kalder Grimmia apocarpa, vox er paa Træe og 
Stene, er uden Loddenhed, og har rode Kneppe, der knap titte frem 
af Stammernes Toppe; den anden, fom hos ham heder Hedvigia 
ciliata, vox er til Fields, har hvide cilia eller Haar i Enden eller Top
pen , og sammesteds langt stsrre Knoppe af en guul Farve og med ulige 
mere stumpede Dækfler eller opercula.

2) Bryum ftriatum, har to Artforandringer med mere eller mindre siddende
Knoppe eller Kapfler, som dog altid udmærke sig derved, at de ere stri
bede og lodne af de derpaa siddende og opadvendende Byrster. Bladene 
have et langt hvidt Haar i Enden, som hos Hedvigia ciliata No. 1 
ikkun sees paa de overste Knopblade.

3) Bryum pomiforme, har mangfoldige Forandringer, som ikke alle kan
være blotte Varieteter. Saaledes findes paa Fieldsidcrue en med 203 
Tommer lange Stammer, og dog enkelte uden Grens, folgelig aldeles 
lug B. pomiforme pendulum Flora Dan. Tab. 823, 1, men med
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ganske forte Froestilke eg meget smaae Kapsler i Stammernes Toppe; 
undertiden er ben byten grenet, og ellers af samme Anseelse; andre der
imod af famme Holde, have lange Froestilke med store Kapfler, der dog 
sidde faa langt ued paa Stammen, at Kapsterne neppe rage op over 
deres Toppe. Andre iglen cre hsie og grenede, med korte Froestilke, 
stribede Kapsier og conisi'e Dceksier, af hvilke Froestilke to og to sidde 
tilsammen paa Siderne, aldeles som Hitlers Tegning viser Enumeratio 
plant. Tab. 3. Fig. 8« Men hos de fieste har jeg ikke feet Fructifica- 
tioncn uden fortorvet, hvorfor jeg ikke videre >kan beskrive dem. Ellers 
har jeg og blant de mindre Arter feet den, som sorestilles i Flora Dan. 
Tab. 478, der adskiller sig fra det stedvanlige B. pomiforme, ved 
sine mere brede og nedboi.'de Blade, som, naar de torrede betragtes 
under Forstørrelsesglas, have rigtig tre Striber, som Tegningen viser, 
fPioni de opblødte ikkun fremvise en midladgaaende Scene. Kapsterne 
vare forterrede, men dog runde, stribede og lidet heeldeude.

6) Bryum pyriform c, vejrer i Mcengde ved Fiskedamme og paa Siderne 
af Vandgroster, og blomstrer i Mast. Dens Kapsier fee ud som oprej
ste Parer med forte Stilke, eller som Krukker, hvorpaa Dceksict sidder 
som et toppet Laag. Oste udspire to Froestilke af een Stamme, som 
o g fa a Dillcnii Tegning viser.

8) Bryum fu bulat um, sidder paa Klipper og Bierge, og blomstrer i Mast. 
Dens ovale Blade, der sidde som en Stierne, ere undertiden buttede, 
undertiden spidse i Enden. Froestilkene, som udspire i Midten af disse 
Stierneblade, ere tynde og bugtede, have langagtige Kapsier, coniske 
Dceksier, men lange Henter (calyptras), hvilke oste ere meget krumme, 
og af Anseelse som Boffelhorn. Saalcenge Kapsierne ikke cre fnldmod- 
ne, ligne de krumme Syle, og da er det den kan fortienc Navn af 
B. Sub 11 lat urn, men ellers ikke.

10) Bryum murale, vejrer meest paa Bier g cue, og er as mig befunden 
dcels ført med et Haar i Enden af Bladene, decks hoiere uden samme. 
Gemeenlig sidde ogsaa Bladene sammenklyngede, som paa Knoppen af 
en uudsprungeu Rose; Froestilkene udspire ved Roden, og blomstre i 
Augusti.

Vtye Samling IV. 29. Bbb 11) Bryum
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ii) Bryum foliis ovatis membranaceis obtufis Dillenii, font jeg i ferste 
Stykke har kaldet den, bør rettere Hede: B. acaulon Erica? tenuifo- 
lium ejusd. Tab. 49. Fig. 55, hvilket jeg nu med visse kan sige efter
D. Hedvigs Citation, som har den under det Navn Barbula rigida, 
og forestiller den Tab. 25. Ved at sammenligne min og hans Beffii- 
velfe, vil det let sees, at det er ingen anden, end denne han mener; dog 
kunde af mig i (leben for de Ord: foliis carnofis membranaceis in 
primis inferne pellucidis, bedre været sagt: foliis carnofis, inferne 
membranaceis pellucidis. Efter hane Sigende blomstrer den i Junii, 
men det samme skeer og i Augusti og fenere, ligesom Veiret falder, og 
Leeret i Murene, hvorpaa ben voxer, af Regnen opblødes, eller af So- 
len fortørres.

14) Bryum glaucum, fees andre Steder sielden med Fruetistcation, men 
her ofte i Soelbakker, som ligge høit og iblanr Træerne; men at de 
maae blomstre meget tidlig, eller maaskee sildig paa Hesten, stutter jeg 
deraf, ot jeg endog i Maji og forst i Jnnii har altid fundet den sortorret. 
Dens Froestilke, som ere en heel Tomme lange, udspringe som tiest af 
Stammernes Toppe, men ogsaa undertiden paa Siderne. I fugtigt 
Veir staae Bladene temmelig vidt fra hinanden, nten i tørt Veir finite 
be tæt tilsammen og danne en Pyramide i Toppen.

36) Bryum aciculare montanum, en Artforandring of ben i ferste Stykke 
anførte, er fort, mestendeels fort og alene i det overste grøn, har aflange 
og opreiste Kapster, ligeledes oprejste Dækster og Hætter af samme Længde. 
Den blomstrer i Augusti og September.

1^) Bryum flexuofum, voxer ikke alene paa raadent Træe i Sumper, 
men og paa Træer og Klipper, ofte af ben Høide, at den kunde tages 
for B. fcoparium, fra hvilken ben dog adskiller sig ved sine fmalere 
Blade uden nogen midtadgaaende Seene. Dens Frøestilke ere gule og 
lyse, temmelig tykke og bugtede, ikke meget over en halv Tome lange; 
Kapsterne mestendeels opreiste, men krumme sig dog, naar de tørres; 
Dæksterne og Hætterne fmale, spidse og liggende, dog sees de ogsaa 
hos nogle ganske opreiste. Den blomstrer i Junii Maaned.

20) Bryum
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20) Bryum trimcatulum, voxcr iffe hcr som andensteds paa Mure, men 
paa Agrene, helst de leeragtige, saa man neppe kan kage en leeret Muld
klump op om Hosten, uden ar sinde den bevoxet med denne lille MoSart. 
Den blomstrer i September og October.

22) Bryum paiudofum, voxcr deels paa sumpige Skeder, deels paa Si
derne af dybe Veie, og er en ganske liden Vcrxk, paa hvilken Bladene 
sidde ved Roden som adspredte Haar. Froestilken er henved 3 Linier 
hoi; Kapsien oval og opreist; Dcrksiet smalt og spidst, og Hockten lige
ledes. Med Weber ot giore den kil en blok Arkforandring af B. Viri
dal um, har, saavidk jeg nu kan ffienne, ingen Rimelighed. Jeg har 
fundet den blomstrende i September.

25) Bryum verticillatum, voxer meget paa Siderne af Bandgrøfter, men 
ogsaa i Mcrngde paa brcendte og fugtige Steder ved Myrer; den skyder 
sine Fiøcstilke om Hesten, men faaer ikke modne Kapsier ferend i Maji; 
ere paa fugtige Steder en heel Tomme lange, men undertiden kun halv 
saa lange, og som tiest bugtede. Capfula? erecta?, opercula conica 
fiibarcuata, calyptra? arillata?, capfulis longiores, fæpius incar
nata? f. aurco-fufca?.

26) Bryum Ccilli, har jeg vel ingen Beskrivelse af, dog tanker jeg vist 
det er den, jeg her har fundet hist og her, men mecst iblank B. murale 
paa Biergene; furculis acaulibus vel fubacaulibus, foliis lineari
bus , fparfis carinatis, fetis longis tenuibus, capfulis oblongis 
erectis rubris, operculis conicis elongatis, calyptris ariftatis ob- 
liqvis. SaaledeS har jeg fundet den midt i Maji.

27) Bryum trichoides, voxer mecst paa raadent Trace i Sumper blank B. 
caespiticium, og blomstrer i Maji. Den failles let fra B. cæspiticium 
og Web era nutans Hedvigii (see far ft e Stykke No. 30) ved sine n ersten 
oprejste og i Huden mere tykke eller klnmpagkige Kapsicr, samt sine mør fe 
og glcrndsende samt smalere Blade, som dog af Hedvig Tab. 1. forestil
les for korte og stumpede. Den har to Artforandringer, en liden, en 
anden stor: den farste kun med 4 Tome, de andre med 1 til if Tome 
hoie Frøestilke.

B b b 2 28) Bryum
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2g) Bryum argenteum, vox er helst paa fugtigt og forraadnet Trcre. Den 
-skyder mange teet sammensiddende oprciste og trinde Slammer, greune, 
fom af Spauskgren, og felvfarvede i Toppene. Sidst i August har jeg 
fundet den, declö med fuldkomne og Hangende Kapsier, decks mcd Frse- 
stilke krumme i Enden, fom ingen Kapsier havde. En Arrforandriug 
faaeö ogfaa deriblaut af samme Skikkelse, men langt sterre og hecl grsune 
uden Forselvniug; de samme h-vde ingen Spidser i Enden uf Bladene, 
som hine, ikke heller nogen Fructification. Baade den storre og mindre 
Art fees hos DsilerNtts aftegnede.

Ai) Bryum capillare, voxer paa Bierge, gammelt Trcre og ellers overalt 
i Mcengde, og blomstrer tidlig i Maj i. Dens Forstikke ndspirsr ved 
Noden eller as de gamle og forældede Stammers Toppe, og bare heerr- 
gcnde Kapsier med lange og spidse Hcrtter, som Fnglenebbe, men korte 
og stumpede Dccksier. Bladene ere spidse i Enden, og langt bredere 
end paa B. cæspiticium, som ogsaa adffrller sig fta den ved sine kortere 
Stammer, mere udstaaende samt smakere Blade, og mindre Kapfler.

32) Bryum carneum. Denne lille Veen, som jeg nogle gange har sunde! 
blomstrende sidst i August, c c den samme som Hedvig har aftegnet 
Tab. 20, og som han ve! ikke der, men dog paa forste Blad i tredie Fa- 
scikel erkiendcr for B. carneum Linnæi. I Srorrelfe og Skikkelse lig
ner den Hedvigs Tegning fuldkommen, men kommer dog tpeD Dillcnii 
(Tab. 50. Elg. 69. c. e.) mere overeens derudi, at Stammerne ved 
FrocstilkeueS Rod udskyde en Sidegreen, som Hedvig ikke har, og at 
Bladene have en Spidse i Enden, fom ligeledes fatted hos ham. For 
Resten ere Bladene vidt fra hinanden og vexelviis siddende; Froestilkene 
korte og nedentil kiodrede; Kapsierne aflange og undertiden pceredannede, 
ellers kun lidet hcrldende eller horizontal liggende; Daksierne tykke og 
stumpede med en liden stumpet Tap eller Vorte i Enden; og Hcrtkerne 
ligeledes horizontal liggende, langspidsede og bagtil splittede. SaaledeS 
har jeg nogle gange fundet den paa terre Mure blant anden Mos, dog 
i enkelte Straa. De stsrre Arter deraf, fom Dillemus har aftegnet, 
men Hedvig intet melder om, har jeg ogsaa feet, men kun med fortørnet 
Fructification.

33) Bryum
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33) Bryum imberbe, ad stiller sig der udi fra B. ungviculatum, ot den 
er storre, har rødbrune Stammer, som alene i det overste c ve grønne, 
famt mere spidse og krøllede Blade; dcn er og mere grenet, har Frøe- 
stilkene siddende lcenger ned paa Stammen, og ei faa lange og spidse 
Darksier. Den vorcr desuden ikkun paa Fjeldene, dog ikke af den Høide, 
jeg i forrige Stykke har sagt, hvori jeg mane have confunderet den med 
en anden. B. ungviculatum sees derimod ikkun i det lave, saasom i 
Leerer paa Mure i Mcengde.

36) Bryum alpinum, capillaceis foliis, cauli adpreffis Halleri', er her 
ikke rar at see paa Fjeldene, hvorfor jeg desto mere undrer, at Atttte, 
Gttuncrtts og Muller gaae den saa stiltiende forbi. Hallers Tegning 
En um. Stirp. Hel vet. Tab. 4. Fig. 1. forestiller den tydelig nok, Fruc- 
rificationen undtagen, fom ikke vel kan kiendes enten af hans Tegning 
eller Bestrivelse, hvorfor jeg her vil tilføje, ot Kapslerne ere aflange 
og oprejste, Dceksterne (opercula) c o nist'e og korte, men Hcrtterne (ca- 
lyptræ) langspid sige og oprejste. Saaledcs sees den her blomstrende i 
Maji. Dens videre Bestrivelse kan estersces i første Stykke.

' 37) Bryum capillare, Dickfon Plant, cryptog. Fafc. r. Tab. r. Fig. 6. 
Denne, som af forbemeldte Skribentere ikke heller anføres, ligurr den 
forrige meget, men adstiller sig dog fra den ved sin høiere og grovere 
Vaxt, og mere mørke eller brune Farve, .fom paa hiin er lysegnon. 
I Henseende ti! Frugtdelene ere de hinanden lige, undtagen, at Deek- 
stet, som hos hiin er stumpet, er her langstrakt, som et Neb. De 
blomstre ellers begge i Maji, men voxe paa adstildte Steder, hiin i 
styggefulde Huler af steile Klipper og Bierge, men denne paa flade 
Kalkbjerge for Solen, og beklcrder samme med en Grønsonr 203 Fin
ger tyk. At den er Bryum capillare Dickfoni, er en Underretning, 
som jeg har Prof Wahl at takke for, da jeg ellers havde anf'et den for 
nye og ubekiendt; men da jeg ikke har denne Autor stlv til Eftersyn, 
vil jeg her tilføje denne af mig selv forfattede Bestrivelse: Surculi con
ferti biunciales, maximam partem tomentofi ferruginei, fu- 
perne læte virides, tenuisti mi erecti, fimplices et vix ramofi, 
foliis capillaribus, carinatis, cauli adpre/Tis fuperne magis con- 
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geftis et fubcrispis; fetæ unciales, tenuiflimæ aureo fplenden- 
tes, absqve tuberculo, é furculorum medio latere, interdum 
etiam é furculorum nondum adultorum apice, prorumpentes; 
cap fu læ juniores lineares, fæ pe horizontaliter falcis indar in- 
clinatæ, adultiorQs tenues cylindrical, absque annulo, dentatæ, 
item erectæ feu parum inclinatæj Calyptræ aridatæ, erectæ f. 
fubarcuatæ, opercula ro drat a.

S 8) B ry um alpinum. For at finde denne, som jeg længe sorgiævcs havde 
sogt, tilstaaer jeg, at jeg eengang satte mig i sierre Fare, end jeg burde, 
og vovede mig i en Præcipice af et Field, hvorfra jeg ikke uden Moie 
og Fare kom tilbage. Til Lykke fandt jeg den dog paa dette Sted sidst 
i Maji blomstrende, og det paa en flad Klippe, hvor den giorde en tyk 
Gronsvær, som en opheict Dyne, ganjlke igienncmtrængt og vaad as det 
nedrindende Vand, og af samme fremstak hist og her dens heie Froe- 
stilke med hængende Kapfler, som den hos Dillemus forcsiillrS. Dog 
befandtes Grenene langt tykkere og mere tæt sammenfoiede end hans Teg
ning viser, derhos i Toppen jcvne og ligesom afklippcde, samt tæt besatte 
med lancetlige og lidet concave Blade, derhos meget brækkelige, saa de 
ikke lade sig adjlkille uden at brækkes. Farven er heel igiennem hvid eller 
bleeg, som falmet Lov. Nogle gange tilforn, især paa Meheyen imel
lem Nummedal og Tellemarken, erindrer jeg nok at have sect denne MoS- 
art, men da den paa den Tid ikke blomstrede, kiendke jeg den ikke.

39) Trichodonium pallidum Hedvig. Tab. 27, et Slags Bryum, 
som her voxer i Mængde, dsels i Sandbakker, decks ved Siderne af 
dybe Veie, og kan let confunderes med B. heteromallum, fordi Bla
dene gemeenlig vende til en af Siderne, men har kortere Stamme, 
mere oprejste Blade, hsiere Freestilke, mere cylindriske Kapfler, og 
stumpe opercula. Den er ellers heel guul, og blomstrer i Julii, 
Augusti og September Maaneder.

4c) Gymnadomum ovatum Hedvig. Tab. 6. Denne meget lille 
V«xt, som ligeledes horer til Brya, har jeg eengang fundet paa en 
Fieldside, hvor den giorde en heel Gronfvær. I October, da jeg traf 
den, var den vel uden Fructification, men dens lave Vcext, samt runde 
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og concave Blade med en Seene i Midten og en Traad i Enden, gjorde 
den dog kiendelig nok adskrldt fra andre Brya. Hertil kunde endnu 
lcrggeo:

41:46) Nogle mindre bekiendte, om hvilke jeg ingen Underretning har kun
det finde, fa a fo ni: Bryuin furculo ftricto procumbente, foliis li
nearibus erect’s, cap fulis erectis, operculo roftrato; B. foliis 
linearibus, fubfafciculatis, capfulis fphæroideis, operculo ar
cuato (rettere conico-obliqvo), t forste Stykke urigtig kaldet B. Hy
perboreum; B. furculo filiformi ramofo, foliis fubulatis, cap
fulis pyriformibus, feffilibus, operculis conico-obliqvis; B. Hir
culo firicto procumbente, foliis ex ovato linearibus, capfulis 
elongatis, operculis ariftatis; B. furculo brevi ramofo, fetis 
contortis, capfulis ovalibus erectis operculis arcuatis, i forste 
Stykke tilforn aufert No. 37. Men deres Tegning og Beskrivelse er 
allerede indgivet til Selskabet for Naturhistorien, og findes indrykket i 
sammes Skrifters andet Hefte.

H y p n u m.

1) Hypnum taxifolium. Den er nok i forste Stykke confunderet med
H. fyivaticum, og er, faavidt jeg veed, ikke adskilt fra den tilforn 
beskrevne H. adianthoides, uden deri, at den ikke er grenet, men har 
enkelte og ved Roden famlede Stammer, faml at Frocstilkene ikke fidde 
paa Stammernes Sider, men ved Grunden eller Roden. I det mind
ste har jeg Exemplarer af fa adan Skikkelse, der ellers fuldkommen ligne 
H. adianthoides, naar Fruetificalionen undtages, fom er bone.

2) Hypnum denticulatum, har jeg fundet midt i Maji paa Tuer og rän
dern Trcee i Sumper, decks med fuldkommen, deels med ufuldkommen 
Fructification. Den har folia pinnata duplicata, fu pe ri ora in fetam 
producta, inferiora minus acuta magisqve falcata, fetas fere un
ciales, rubicundas, capfulas oblongas, juniores erectas, aridas 
nutantes, opercula obtufa, calyptras ariftatas fere erectas. Bla
dene, font ere uden Nervus, sidde meest famlede i Grenenes yderste 
Spidse, som gemeeulig ere krumme. At den, som Weber skriver, 

også« 



384 S. Fortegnelse over endeel Norsse Baxter, re.

ogsaa blomstrer i October, kan rimelig sluttes deraf, ot jeg i Mast har 
fundet dens gamle og forrsrrede Frugtdele tilligemed de unge.

5) Hypnum complanatum, (ignei*  H. Tricho manes, og h een g er, lige
som den, som et Skioeg ued af Klipperne. Forssiellen er alene denne, 
ot dens Blade ikke ere indhule, men flade, mere spidse, samt mindre og 
mere adskilte; hele Verxten er og lcruger, med mere adssilte Grene, 
der ofte i Enden see ud fom Traade, decks uden, deels med meget faa 
og forflidte Blade. Uagtet den med H. Trichomanes er meget almin
delig, har jeg dog aldrig feet Frngtdelene paa den, men derimod ofte 
paa hiin. See forste Stykke No. 6.

9) Hypnum rutabulum. Blank dette Slags finder jeg den Forssiel, at 
de fleste have langagtige og spidse Blade med en Folde (plica) i Midten, 
ofte ogsaa flere paa Siderne; andre derimod ovale og foran stumpede eller 
afrundede Blade med en virkelig Seene i Midten, hvilken synes at veers 
den saa kaldte Rutabulum Rufeifolium. Samme tilleegger Dille- 
nius capfulas fu bro tu ndas, men det samme har jeg og fundet hos 
hiin med.de spidse Blade. Hos Weber tillægges ligeledes Rufeifo
lium, folia ovata, obtufa, item capitula fubrotunda, og hos 
Wei 6, capfuls breves, er afliv operculo roftrato, item folia 
ovato lanceolata, brevia, lata nervofa, som alksammen, none 
Bladene undtageS, ogsaa paster sig til hiin. Det syncs altsaa, at hele 
Forssiellen bestaaer i Bladenes Figur, og at de tykke og korte Kapster 
hos den sidste ogsaa kan findes hos hiin.

10) Hypnum filicinum. Af de tvende Verster, fem i forste Stykke un
der dette Navn ere onførte, er den større Art, som voxcr i Sumper, 
den, som dette Navn egentlig tilkommer, og den samme har jeg sidst i 
Mast fundet blomstrende med heie og bugtede Frscstilke, samt eylindrisse 
og noget heddende samt krumme Kapster lige efter Dilleuii Tegning 
Tab. 36. Pig. 19. A. Derimod er

11) Hypnum compreflum ikke den jeg meettfe, fom kun var en større Art 
af chrifta caftrenfis, men egentlig den i forrige Stykke No. 10 anførte 
mindre Art af H. filicinum, da den virkelig har pinnas rameas com- 
prefläs feu complicatas, famt apices furculorum curvas, fed non

ineras-
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incraflatas, item pinnulas, magis qvam in H. filicino, confer
tas et erectas. Den 24de Junii har jeg fundet den deelS i fuld Flor, 
deels affloreret. Cap fulte juniores tenues et erectæ, adultiores 
horizontales, fubarcuatæ, opercula obtufa, calyptræ ariftatæ.

16) Hypnum crifta caftrenfis, Slrudsfiorr Mossen, har jeg siden fundet i 
Flor forsi i Julii Maaned, dog nylig udsprungen, hvorfor Frugtdelene 
be fandtes noget anderledes, end Autores beskrive dem, nemlig capfulæ 
oblongæ erectæ, operculum fimiliter erectum, dimidia capfulæ 
longitudine. Det cv egentlig den Mosart, som, efter Hr. Willes Be- 
irrivclse over Sillejord Proesiegield, der kaageö og drikkes mod Vatterfok.

19) Hyp num cuprefTiforme. Deraf gives ved Elvebredde og Dcrmnin- 
ger en Arkforandring i Mcengde, som ncesien er ganske liggende, derhos 
langt rykkere eg af en mere mørk Farve, end den ordinaire. Den blom
strer midt i Julii med 9 a io Linier lange Frsestilke, capfulæ fuberectæ 
fubarcuatæ, opercula conica ob tufa, calyptræ ariftatæ nu tantes. 
Hos den ordinaire ere opercula mere tilspidsede, og calyptræ mere 
opreisie.

21) Hypnum fcorpioides ? Den jeg har kaldet saa, ligner Dillenii 
Tegning fuldkommen, men voxer, som sagt er, paa Stene og Klipper. 
Paa nogle af en tykkere Art, end andre, har jeg fundet ovale Blade med 
stuurp Spidse og uden Folde, hvorimod andre bavc langt bredere og t 
Enden spidse Blade med en Folde i Midten, og med mange smaa Pukler 
som et Srsv paa Bladene. Dens Frugkdcle har jeg ikke feer.

27) Hypnum rugofum, har mange Folder paa Bladene, og de famme 
ikke siddende ved bafin, men messt i Spidsen, og er ellers, naar Tyk« 
kelsen undtages, H. fcorpioides meget tilg , og ansees derfor af Weber 
som en Artforandring af famme. Midt i Junii har jeg sect den blom
strende med cn halv Tome lange Frsestilke, udspirende saavel af Hoved« 
Slammen som Grenene, lange og cylindriske Kapst r, korte fmale og 
spidse opercula. Ligcsaadanne Frugtdele har jeg fundet hos en mindre 
og finalere Art, denne ellers fuldkommen liig, og synes at vcere den af 
Weber onførte H. fcorpioides minus, hvilken han dog gier til eet 
med rugofum.

VTy'e Samling IV. B. E e c 28) Hyp-
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2g) Hyp num paluftre, har jeg sect fuldkommen blomstrende den 22de Maji.
31) Hypnum curtipendulum, har jeg endnu ikke sect med Fruc-ificalion. 

Men nt den i forste Stykke anførte virkelig er denne og ingen anden, 
stutter jeg deraf, nt den gemcenlig voxer med en lango ad Jorden liggende 
Stamme, hvorpaa Grenene sidde enten pan den ene Side alene, eller 
pan begge. Bladene ere oval tilspidsede, uden nogen kiendelig Seene
i Midten. En af dens mankeligste Egenffnber er den rode Stamme,
og de ligeledes rede Knoppe, hvormed den er besat, fuldkommen af 
SkikkUsc som Dillenii Tegning Tab. 43. Fig. 69. b, og blive nok 
intet andet end dens Perichætia port feceflum fetarum refidua, 
hvorom Weis melder Plant. Cryptog. pag. 249.

33) Hypnum illecebrum, voxer iblant Grorsset og Trorerne paa tørre En
ge, og blomstrer i September og October med stive Freestilke, ikke fuldt 
en Tome lange; har forst oprejste, siden liggende Knpster, lange smale 
og gemcenlig opadbeicde Horttcr (calyptras), og Dorkflerne ligeledes, 
ffiønt kortere. Den er bckiendt af sine trinde Skammer og ovale Blade, 
som her altid befindes at have et langt Haar eller Traad i Enden; det 
synes derfor underligt, at disse Traade ganske forbigaacs i Tegningerne 
snavel H06 Dillenitts, som i Flora Danica, og at Haller i hans Bc- 
stkrivelfe Enumerat. Stirp. Helv. pag. 101, 17. ß ikke melder et Ord 
derom. Derimod Driver Weber, at den har folia fæpius pilo ter
minata, som dog her altid findes saadanne.

34) Hypnum riparium. Den som sees liggende i Elvene fnsthorngende 
til Trorer eller Stene, har jeg ikke seet blomstrende; men den anden, 
som efter Dillenii Tegning har en liggende Stamme med oprejste Grene 
(See Tab. 40. Fig. 44. D), og voxer i Morngde ved Elvcbredde, blom
strer sidst i Maji, fuldkommen som Dillenii Tegning viser, alene at 
Frøcstilkene ere langt høiere, og sidde meget løse til de gamle forarldede 
Stammer og Grene, men ei til de friske og grønne. Den har ellers 
hceldende og noget krumme Kapster, samt coniffe og korte Dcekster. 
Dette stemmer ikke vel overcens med Webers og Weises Beskrivelser, 
som desuden pette dens Blomstringstid til Enden af Sommeren. Des
uagtet viser Dillenii Tegning og andre Omstændigheder, al den ikke kan

vcere 
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vcere nogen anden, end forommeldke H. riparium Dillenii D, eller ret
kere en Arkforandring deraf med hoiere Froestilke.

3 g) Hyp num velu tin um, blomstrer ikke alene om Hosten, men og i Mast. 
En Arkforandring af den sees her krybende paa Stene og raadenl Trote, 
hvor den vidt udbreder sig, er guul og skinnende, og b«c forst i Maji 
en halv Tome lange Froestilke med tykke og hceldende Kapstcr, samt coni- 
ffe og korte men spidse Dceksier, og ikke meget lange men spidse og noget 
ncdadboiede Hcetlcr eller calyptræ. Froestilkcne blive tilsidst sorte, og 
Kapsierne rodgule, saml ffinncnde som af Guld. Hertil foieS endnu 
nogle i forste Stykke uanforke, saafom:

45) Hypnum fylväticum, der voxer i stor Mcengde paa Vierge, som ere 
fugtige, og helst i Skygge af Trcrer. Den adskilles fra andre Hypna 
pinnata ved sin grenede Vaxt, lyse Farve og oval tilspidsede Blade 
uden nogen midtadgaaende Seene, som vige fra hinanden i Enderne, 
og faae Anseende af Savtander. Froestilkene, som sidde decks ved 
Roden, decls hoiere op paa Grenene, boere temmelig lange og hceldende 
Kapsier med spidse calyptræ, der i Spidsen enten ere op- eller nedad- 
boiede. Den blomstrer i Maji og Junii, og er anfort i Flora Nor veg. 
No. 1094, men i Registeret udeladt.

46) Hypnum lucens, sees mangesteds paa Biergene befugter af det ned- 
rindende Vand, men og ofte fortorrel; er lcengere, end de fleste Hypna 
pinnata, og grenet, og har folia lanceolata acuta, nervo non 
ci i vila, punctata pellucida. Froestilkcne, som udspringe ved Roden, 
ere korte, med cylindriffe Kapsier og Dceksier, som bagtil ere brede, 
men fortil langspidsige. De fortorrcdc Kapsier have hvide Teender. 
Saaledcs har jeg befundet den midt i Julii Manned.

47) Hypnum Rellatum, Dickfon Plant. Cryptogam. Fafc. 1. Tab. r, 
men ikke Schreberö Hypnum Rellatum, som Dickson mener. Det 
er det Synonymen, Hr. Prof. Wahl har tillagt denne Hypnum, som 
her voxer hyppig i Sumper, og synes ellers meget at ligne H. aqvat. 
prolixum, foliis ovatis, Dillenii Tab. 85. Fig. 20, fkiont han ei 
har dens Frugtdcle. Den er en liggende MoSart med oprciste Grene, 
ellers overall smal og trind, og ncesten enkelt uden Bigrene, dog' har

Ccc 2 den
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Len undertiden 2 a 3 faadanne i Toppene. Bladene, fom falde t«t kil 
hinanden, crc langagtig ovale og stumpe med cn knap kicndelig Seene 
og nogle Rynker. De 2Z Tome lange Freestilke sidde paa de forceloede 
Parter af Stammen, fom ligger i Mudderet, og er fort; Kapsierne ere 
asiange og n-ogel hcrldende; Dcrksierne, fom en fort, bred og i Enden 
spids Pyramide; Hakkerne (calyptræ), langfpidsige og omtrent af famme 
Lcengde fom Kapsierne.

48) Hypnum furculo erecto lanato, fupra incraffato, pinnulis ra
meis, foliis ovali-aciitis, ligner meest H. filicinum, og er merkvcer- 
dig of den ved Stammen og Bladene Hangende Uld, men tilforn afteg
net og bessreven i en til Selskabet for Naturhistorien indsendt Afhand
ling, hvorfor den her forbigaaes.

Jungerman ni å.

1) Jungerm. pulcherrima, er i forste Stykke anført isteden for J. ciliaris,
fem herved rettes. Vel ligner den ganske J. pulcherrima, faaledeS 
som den bessriveS i Webers Specileg. Flor. Gotting.; men da Teg
ningen hos Dillenius, fom han viser til, viger langt fra denne, og 
jeg desuden ikke studer deune faa kaldte J. pulcherrima anfort af andre, 
end ham alene, maae jeg overlade til andre at domme, hvorvidt disse to 
Baxter ere adssilte, og vil da kun sige, at den, jeg i forste Stykke har 
meent og bessrcvet, er ingen anden end J. ciliaris, og at den her falder 
mere oversisdig, end nogen anden.

2) Jung. Tamarifci. Dens nederste Blade ere langt mindre, end de over-
ste, og tildeels indsikaarne, sidde ikke heller faa kat tilsammen fom hine, 
der falde tott paa hinanden, og ere oste dobbelte eller toradige. Dens 
Aren sidde fom brede tungeagtige Flippe ved Bladenes Grund.

4) Jung, bicufpidåta, fandtes den rode Junii i fuld Flor, deels med lange 
Froestilke, deels med andre kortere derimellem. Dens oprejste Skeder 
vare med store kløftede Blade omgivne. Dens øvrige Blade sidde tcrt- 
lere, end paa J. bidentata, ere og mere fiirkantede, og have cn Ind- 
fficrrelfe font en Halvmaane, ellers punkterede og igiennemsigtige fom 
paa hiin.

5) Jung.
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5) Jung, trilobata, ligeledes funden i fuld Flor mod Slutningen af Junii 
Manned. Dcns Slammer eve lange, men finde, have folia pinnata 
q vad rata fæpi us trifida, men imellem dens firerdannede Blade sidde 
andre fmaa og treklsftede Blade, som synes vrere dens Seen eller 
auric 11 læ.

ii og l2) Jung, dilatata og complanata, ere i forste Stykke omvexlede, 
da Navnet af den sidste bør tittregges den forste, og ligeledes tvcrlimod. 
Begge liane hinanden, dog har den forste storre Blade, uden Aren, og 
en gren Farve, og er ellers en stad og bred Vcext, i Toppen noget bredere 
end nedenfor, og har rundagtig hiertedannede Blade med en knap kien- 
delig indadboiet Kant. J. complanata har derimod en mere violet Far
ve, famt tret paa hinanden faldende Blade paa Siderne, ci paa Fladen, 
samt kiendelige Aren. Forst i Julii Maaned har jeg feet dens Skeder i 
Toppene, der vare fiirkantede. Begge voxe overflodig paa Fieldsiderne.

8) Jung, viticulofa, beskrives rigtigere faaledes, at den mecst n rer mer sig 
til J. ai pien oides, staaer og undertiden opreist fom den, men adskiller 
sig dog derved, at Bladene cre mindre og ikke tandede, oftere fees den 
ganske liggende, som lange Strengler, med smaa runde vidtadskilte Bla
de, undertiden ogfaa ganske skilt ved sine Blade, og som Tcaade. Den 
voxer paa fugtige Bierge og i Sumper.

13) Jung, alpina, er temmelig stor, nogenledes opreist. meget grenet, og 
Grenene indviklede samt beklredte med ovale og spidse Blade, som sidde 
tret til Grenene, naar den er tør. Slammen er mørk og rodagtig, og 
bedrekker Klipperne til Fields.

15) Jung, rupeftris, er temmelig lang, smal og grenet, og bedrekker lige
ledes Klipperne. Den har folia capillaria falcata fecunda, og lig
ner deri Hypna foliis reflexis, men ere tillige sammenlagte, com
plicata.

16) Jung, nemorea, er en opreist, bladriig og firerdannet Vrext Nied ovale
Blade, Der nedentil ved bafin have et kiendeligt Are, omtrent Tredje
delen saa stort som Bladet, og erc tandede i Kanten. Den blomstrer
baade Vaar og Host, og voxer paa Bierge i Skovene. Hertil kommer
endnu folgende:

C c c 3 ao) Jung.
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21) Jung, varia, er en fort, tyk, opreist og grenet Vcext, bckladt med 
langagtige ovale Blade af ulige Skikkelse, nogle smaa og splittede, an
dre 4 a § gange ftørre, n ceste a qvadrate og tvef tøflede, hvilke i fa c om
give Skederne, fom sidde i Toppen, og have decks fangere, decks kortere 
Frocstilkc. Hos nogle Blade mcerkcö et opreist Are. Den fees mang
foldig paa raadent Trcee i September, og blomstrer i Maji.

22) Jung, refupinata, voxer paa Klipper ved Elvene, en halv Tome eller 
mere lang, som tiest enkelt uden Grene, ellers bekfadt meb ovale teet 
sammensiddende Blade, tildeels njcevne i Kanten, der nedencil have et 
Are eller Flip, nnsten halv faa stort som Bladet, om ikke større. Dens 
aabne Skeder har jeg faet i Julii Manned. Voxer og paa grceslose 
Steder i Lovskov.

23) Jung, albicans ? faer ud som en enkelt opreist Green, foliis alternis, 
ovato-lanceolatis (non late linearibus) nervo divifis, da de have 
en Fold, og under Microscop en virkelig lys Scene i Midten. I Top- 
pen bcer den trekantede Knoppe, omtrent fain Mnium pellucidum3 
men kil Aren har jeg ikke fundet Tegn. Den er af en hvidaglig Farve, 
og voxer paa raadcnt Troec.

24) Jung, platyphylla? har bugtet Stamme og temmelig store folia fubro
tun da , imbricata, inferne ad bafm auriculata, auriculis adpres- 
iis, et ut videtur femi lunatis, item rudimenta ramorum alterna. 
Bladene ere ikke ganske flade, men lidt concave, og ikke faa ganfae run
de, som paa J. dilatata og complanata 9?o. 11 og 12, adskiller sig og 
fra samme ved sin bugtede Stamme og (tørre Blade.

25) Jung, multifida, har cn smuk Anfaende af de mange oprejste Frocstilke, 
som den kfar ved Noden, hvorfra til alle Sider udspire en Hoben smale 
og liggende Stammer eller Stcengler, som cre ficerdannede, og Fibrene 
(pinnæ) igien splittede i mindre Parter; den har og cn smuk gron Farve; 
blomstrer i Maji, og voxer i fugtig Sandjord.

s6) Jung, undulata, er cn nogenledes stor og for Ainene fanlig og ffarbatv 
net V«xt, som voxer opreist paa sumpige Steder, ber ligner mecst Jung, 
nem o rea, men er (tørre og af morkere Farve. Bladene cre smaa, 
runde og concave, og Arene, fom sidde bag paa Stammen i lige Mel

lemrum,
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lemrum, runde og fom tynde Blade, der undertiden have en Kløft. 
Foruden Blade og Øren have Stammerne mange Fibriller, hvormed 

de feestes til hinanden.
27) Jung, lanceoiata, bcstaaer som tiest af en enkelt Stamme uden Grene, 

og er beklcrdt med runde, tykke, men ci punctcrede Blade, der sidde tort 
til hinanden (imbricata), tage nedenfra cfterhaanden af i S korrekse, og 
give den hele Vecxt c 11 lancetlig Skikkelse. I Spidsen boer den en lige
som med Pudder bcstroet Knop, siddende paa en kort Stilk, som synes 
vcere Hanplanten; andre Froekuoppe fandtes ikke i Julii og September, 
da jeg undersøgte den. Den voxer i Sumper.

De i forste Stykke No. 21 og 22 anforte Jungermanniæ udelades som uvisse. 

Pha fcum.

2) Phafcum cufpidatum Weberi, anført i forste Stykke, bliver udentvivl
Phafcum crispum Hedvig Tab. 9, som ganske ligner den. Efter 
hans Beskrivelse cr det trunculus foemineus, som beer de store Blade, 
men trunculus maris, som har de smaa; den med fine filamentis op
fyldte Knop hos den sidste, bliver olrsaa flos maris.

3) Phafcum curvicollum Hedvig. Tab. 11, fundet forst i October blank
Hypna paa Ficldene. Den gior en Gronsvcer eller Samling af Stam
mer 3 Linier lange og besatte med langagtig lancetlige, men ei spidfe 
Blade, fom have en midtadgaaende Scene, ere noget concave og igien- 
nemsigtige, skisnt Vcexten for blotte Hine cr mørf, og blot i Toppen grøn. 
Kapsierne ere aflang.unde oz noget hceldende; operculum er nedentil 
bredt, temmelig langt og lidet krumt. Calyptra fandtes ikke; Froe- 
stilken temmelig lang, noget hceldende og omgiven af Blade. Hedvigs 
Tegning i naturlig Størrelse ligner den ganske, men paa den forstørrede 
synes Stammen for kort, og Bladene for spidse.

Fontinalis.

1) Fontinalis minor F. N., ligner aldeles Gunnen Tegning Fl. Norv. 
Tab. 3. Den har folia gemina, ovato lanceoiata, acuminata, 
pellucida et trifariam imbricata. Men dens Knoppe har Gunnerus 

ikke 
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ikke seek, og jeg ikke heller, hvorfor den ei fuldkommen kan bestemmes. 
Vel qiveS ved Elvebredde og ved Siden af Vandgrofter en grovere Art, 
ganske liig Tegningen paa Fontinalis minor hos Dillenitts Tab. 33. 
Fig. 2, og som bær Knoppe i Toppen; men da jeg i disse Knoppe aldrig 
har sundet uden en Samling af Blade, og den i Det ovrige alt for meget 
ligner næstfolgende, vover jeg ei at udgive den for en egen Art.

2) Fontinalis antipyretica F. N., har, ligesom forrige, Blade paa tre 
Sider, der gier den trekantet. Dens Knoppe, som ikke sidde i Toppen, 
men imellem Bladene paa Stammen og Grenene, har jeg seek mod Slut
ningen af Julii Manned, fuldkommen faaledes som de hos Dillenitts 
forestilles, men da vare Bladene smalere, ei saa spidse, og mere tæt 
sammensiddende, da de ellers staae udbredte og adskilte. Den voxer paa 
Stene i Elvene, og ovenpaa Sumper, i den Mængde, at man gierne 
kunde fylde et Rum imellem en Skorsteen og Veggen, som i Sverrig 
skal være brugeligt for at hindre Ildebrand, men kan dog neppe, efter 
min Mening, udrette noget.

B1 a Ci a.

Blasta pufilla, ligner af ferste Anseende Marchantia polymorpha, men 
har stere Grene, fryndsede i Kanten, og i Midten tykkest, med en paa 
langs lobende Scene, og paa Fladen besprængt med merke Puncier. 
I Enden af Grenene sidde Blomsterne af Skikkelse font Bouteiller, 
nemlig runde nedenkil med smale Halse, hvilke her sees hele Sommeren 
igiennem, men modnes maaffee ikke forend i September, fom Oeder 
paastaaer. Den voxer ellers overstodig paa Siderne af Iordhuller, 
helst ved Elve og Damme.

Riccia.

1) Riccia glauca, ligner Jung, pingvis, men er mere tyk, fast og rodag
lig. I Midten, hvor den er tykkest, har den en midtadgaaende morte- 
red og puncteret Ophoielfe, hvori sindes indstnttet Free, som grsnne og 
blanke Gryn. Den besiaaer ellers af et Blad, foran dcelt i to eller 
flere Flige, og voxer paa raadcnt Træe i Sumper.

2) Riccia.
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2) Riccia minima, som jeg har fundet forst i September paa raadent Tr«e 
i Snmper, er en meget tyk og fast Vcrxt, meget uordentlig deelt i 
Strimler, der som ticst ere i Enden todeclte. Men de indflmtede Frse, 
som ffal findes hos den ligesom forrige, bleve den gang ikke efterseete.

Lichen.

6) Lichen nivalis. Den Artforandring paa Fyrretrcee, som Weker mel
der om, har jeg paa samme Trcre funder staaende opreist og udbredt som 
en Vifte med adskillige brede Flige^ Den er ellers smuk hvid og besprengt 
med sorte Prikker.

7) Lichen ciliaris, efter F. N. rar, voxer også a her paa Fjeldene, har
finale og med stive Haar omgivne Flige paa Siderne, og oventil fcutel- 
las pedicellatas, der ikke, som Gmmerus skriver, ere smaa, men 
tildccls meget store. I sin terre Tilstand er den heel bruun, men op- 
bledt i Vand blev den gron, da bleve ogsaa Skjoldene ovenpaa indhule, 
som sor vare stade.

8) Lichen fragilis ? er en liden eorallignende Mosart paa Biergene til
Fields, der er meget brcekkelig. Af de mange smaa Knuder eller Vor
ter, fom den har paa Siderne og i Toppen, seer te tt kruset ud, er alt- 
saa ikke glat, ikke heller trind, men meget mere fladagtig, og paa nogle 
Steder concav. Dens Farve er graa og noget bruunagtig; hist og her 
sees den ogsaa besprengt med rodbrune Puncter, foruden endeel rodbrune 
Huller, som den har i det overste.

9) Lichen Lactuca ? sidder paa Klipper og udhcengende Biergknolde, sour
en tynd igicnnemsiglig, haard, puklet, ffier og sort Skorpe etter Skind, 
som i Vand bliver gron og bled, og af Anseende som en Ulva. Den 
er ellers over og under glat, men har dog paa Overfladen nogle faa ad
spredte Skiolde, som fungi pedicellati rufFefcentes, hvorigicnnem 
g'aaer ct Hul. Den findes hos Weber, men ikke i Flora Danica 

eller Norvegica.
10) Lichen fblid u s lob a tus, lobis in tubulum convolutis, punctis 

elevatis et imp refits, er kun liden, haard, tyk graa, men fugtig 
msrkgren, og bestaaer af uordentlige Blade uden bestemt Figur, der

Yt\-c Samling IV. B. Ddd
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kg hcenge lidet sammen, og ere ofte sammenruldede fom en Tubus , fol- 
gelig oventil convene og indentil concave, og paa samme concave Side 
noget rodbrune. Hist og her paa Overfladen sees deels indtrykke Punc- 
ter, deels fmaa Ophoielser med ligesaadanne Puncter i Midten. Voxer 
i terre Bierghuller.

Agaricus.

1) Agaricus Kermefinus, Flora Dan. Tab. 715? voxer ved Siden af
Vandgrofter, ganffe liden med ophoret Hat og tyk Stilk, har Lameller 
af ulige Lcengde, og er heeligienncm carmoflnrod og flimig.

2) Agaricus eqveftris, Har flad og hvidagtig Hat, bruun i Midten, der
hos svovelgule Lameller, samt temmelig smal og bugtet Stilk. Hatten 
er glat, men dog noget skccllet, eller ligesom bcflreet med Avner. Voxer 
i Samling.

3) Agaricus lactiferus ? har en toppet og redbruun Hat, og redagtige La
meller med hvide Melkedraaber, noget adffilt fta en anden med flad Hat, 
men af samme Farve og med ligesaadanne Melkedraaber paa Lamellerne, 
som maaskce kan vcere A. piperatus.

4) Agaricus chanterellus, har noget convex Hat med indadbeiede Kanter;
Lameller, som ere grenede og lobe langt ud paa Stilken, som er kort og 
tyk; Farven er heel Pomcranrsguul.

5) Agaricus cinnamomeus, har en noget convex Hat, af Farve som Ca-
nelebark, med brandgule Lameller, samt tynd og guulagtig Stilk.

6) Agaricus campeftris. Hatten convex og skallet (men ikke altid, see
Flora Danica). Lamellerne ferst redagtige, saa graaagtig rode, til- 
stdst sorte.

7) Agaricus fcparatus, har noget convex eller fladagtig Hat, graa eller 
rodagtig graa Lameller, som ved bafin ere adskilte fra Stilken; denne 
er lang, oventil omgiven med en Ring (volva), og nedentil svibelagtig 
tyk. Den er ellers heel flimig og af middelmaadig Stsrrelse.

8) Agaricus dcliciofus, er over og under guul, dog oventil mere rodagtig
og rodspettet, som med Avner; Lamellerne gule; Stilken fort, tyk og 

rod- 
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rsdagkig. Naac den trykkes eller tygges, giver den af sig en guul Saft 
i Mcengde.

9) Agaricus violaceus, har toppet og blaaagtig Hat, meest om Kanterne,
ellers glat med msrke Lameller og blaa Stilk, hvorpaa ofre fees en red- 
6ruun Uld.

10) Agaricus betulinus? er acaulis dimidiatus, og har lamellas ana- 
ftomifantes af rsdbruun Farve, er ellers coriaceus, og har udenpaa 
Hatten adskillige zonas, af hvilke den i yderste Rand er guul, de efter- 
felgende mere eller mindre msrke, men alle kdne, dog meest den yderste. 
Sidder paa afhugne og ligeledes paa afbromdte Fyrrestammer, men an- 
fsrcs ikke i Flora Norvegica.

11) Agaricus Georgii ? synes vcrre den her vcxende middelmaadige Svamp 
ved Vcie, fom er smuk svovelguul heel igienncm, med kort og tyk Stilk 
as famme Farve. Hatten er flad og tyk, og Lamellerne ved et Syk ad
skilte fra Stilken.

12) Agaricus pileo conico fangvineo, margine lacero, lamellis al
bis , flipite flavo cratio. Flora Svecica §. 1233, sees her accurat 
efter Definitionen paa Engene om Hesten. Den er ellers kun liden med 
noget toppet Hat, splittet i Kanten; Lamellerne ere mere gule end hvide.

13) Agaricus campanulatus, liden, med klokkedannet, stimig, graastcibct 
og gicnncmfigtig Hat, hvide Lameller, lang bugtet Stilk, fom er glat 
og giennemfigtig; vejrer paa raadent Trace om Hestcn.

14) Agaricus qvinqvepartitus, middelmaadig stor, med besynderlige La
meller, der lobe sammen og forme sig ved Tvcervegge; Lamellerne brune. 
Hatten splittet i Kanten, redguul og stimig. Stilken tyk og kort.

15) Agaricus exflinctorius, alabasterhvid, med toppet og tilsidst flad Hat, 
og lugtet Stilk; er meget stimig, og falder i Skovene.

16) Agaricus, pileo turbinato, lamellis decurrentibus, ftipite cras-
- fi ut culo, ganske liig chanterellus, men langt mindre, og heel hvid;

vexer i Mamgde paa Engene i October, og seer langt fra ud som hvide 
Blomster.

D d d 2 Hydnurn.
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Hydnum.

Hydnum imbricatum, er heel hvid med ujcrvn og bugtet Hat, ueden un« 
der besat med mdhceugende Spirer eller Tagger. Stilken er kort- tyk 

eg bugtet.

Clavaria.

6) Clavaria militaris. Act. Nova Hafnienf Tom. i. Fig., ir, 12 it.
Flora Dan., voxer i Leergrund ved Fiffed^mmc blank Mnia ferpylli- 
folia. Den er kun 2 aZ Linier lang, har lange Rödder, en opreist 
smal og trind Stilk, omgivcn nedentil med et smalt Blad eller nyt Ud
skud som en Skeede, og har oventil el ludende rundagtigt Hoved, Har 
eller Kelle, samme kan ffilles fra Stilken, som har en Top svarende til 
et Hul i Kellen. Farven er gren og rodagtig, Kellen lidt mere rod og 
puncterer. SaaledeS har -cg befundet den sidst i Mast.

7) Clavaria ferrata vil jeg kalde en liden Bcrxt, som sees blank Junger-
mannias, bestaaende af mange ved Roden samlede, oprejste og teet sam
mensiddende Stilke eller Blade, lidet over 2 Linier lange, lancetlige og 
temmelig tykke, paa indadvendende Side lidt indhule, paa udvendige 
derimod convexe med en midtadgaaende Kiel eller ophoiet Rand, ellers 
paa Siderne temmelig stade og indskaarne som en Sav. For Resten 
ere de i begge Ender tilspidsede, altfaa i Midten tykkest, og hvor de 
samles nedentil, have de smaa trevlagtige Redder.

Lycoperdon.

Lycoperdon mortariforme vil jeg kalde en liden smuk Vcextpaa Bcerene af 
Rhamnus frangula. Paa disse Bcer sidde de i runde Klaser, og giore 
gule Pletter, som, naar de betragtes under Microscop, bestaaer af teet 
sammensiddcnde Baxter, af Fasthed som Clavariæ, og af Skikkelse som 
Mortere, stkiont uden Aabning. Den Rand, som omgiver dem oven
til, hvor Aabningen skulle vcere, for at giore Ligheden fuldkommen, er 
udstaaende, hvid og fryndset, men for Resten er den heeligiennem guul. 
Jndentil er den vel noget indhuul, men Free har jeg dog ikke kundet finde.

Peziza.
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Peziza.

5) Peziza patella, ev et Navn, jeg tillceggcr en Vcext, ikke storre end ct
Sandskorn, der knap kan eines, og feer fuldkommen ud fom det Slags 
Skeel, man kalder Patella, da den er aflang, indhuul, tynd, har ad
skillige giennemsigtige Striber paa langs indtil Centrum eller Spidsen, 
fom vender nedad, og har adlPillige traadagtige Rodder, hvormed den 
feester sig til Jungermannias og Hypna. Farven er pailleguul. Pe
ziza cava albida intus coccinea Flora Dan. Tab. 657, 2. ligner den 
i visse Stykker, men er ulige storre. Derimod gives her en anden, 
famme mere liig i Storrelfe, fkisnt af anden Farve. Den er indhuul 
fom en Skcral, uden Stilk, ellers blod og brcekkelig, uden og indenril 
glat, og alene lidt trevlet i Randen. Farven er morkebruun og uansee
lig, men Randen lidt lysere. Voxer paa raadent Trcrc.

6) Peziza infundibuliformis, operculata, feminibus pedicellatis re
pleta, voxer paa steile og fugtige Bierge, og er en af dc besynderligste, 
jeg har seer, da den ei alene er dannet som ct Steb, og staaer paa c 11 
kort Fod eller Stilk, men ogsaa deri ligner et Stob eller Kruus, ar den 
er plat oventil, og bedcekket med ct tyndt Laag, fom kan lettes op; endnu 
besynderligere er det, at den indenril er opfyldt med en halv Snees eller 
maasikee flere Froe, af Anseende som runde og flade Penge, der paa 
undre Side, som er lidt mere convex end hiin, have en temmelig lang 
Streg, hvormed de cre fcestcde til den indhule Vcextes Vaegge, og som 
jeg ikke har feel Lige til hos nogen Vcext. Skorrelsen er omtrent som 
paa en Kirfebcrrsteen, og Farven smudsig graa eller tuerf, Laaget og 
Freene undtagen, som cre hvide.

An-Ddd g
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Anmccrknlnger
over

den animaliffe Varmes bestandige Tab og Frem
bringelse i det dyriffe Legeme.

Af

H. Calli sen.

^«gevidenskabey er maaskee, fremfor alle andre Videnskaber, den, fom har 
den meste Nykke af Nalnrkundskab.en, da Lovene fo c den dyriske Defotiomie 
ofre blive tydeligere ved de Erfaringer, La-gen kan samle hoS de Syge, og 
da Grundreglerne, hvorefter Sygdommene helbredes, allid maae vcere de fifs 
kerste, na ar de cre grundede paa Naturens Love. Desuden give alle Classer 
af Naturens Riger de Midler, hvorved Sygdomme helbredcs. Delle Secu- 
lum har udmcerket sig ved Flid og Fremgang i Namrcns Kundskab. Hvor 
mange Udsigter ere derved ikke aabnede for Lcegen og Lcegevideuslkabcn? Hvor 
mange Virkninger og Forandringer saavel i fom udenfor det dyriske Legeme 
blive nu forklarede med Vished, som vare aldeeleS skiulte for vore Forfcrdre? 
Dog fyneS endnu overmande meget at vcere tilbage for Efterflcigtcn.

Det er uheldigt ak den praclifke Leege fom oftest mangler baade Tid og 
Evne ril at anstille ifcer chcmiske og physiologiae Forfog, fom kunde kaste Lys 
paa Naturens Virkninger i der animaliske Legeme, og nt anvende Resultatet 
dir af i de Forandringer, som ved Sygdomme frembringes. Iblant disse 

Ting 
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Ting har ifør den dyriske Varme, Aarsagerne ved hvilke den frembringes, 
forogcs, formindskes, de Sngdomme, som derved foraarsagcs, eg de almin
delige Indicationer kil duren i adskillige Sygdomme, som ifør bor have Hen
sigt til Formerclse og Vedligeholdelse eller Formindskelse af den dyriske Var
me, tildraget sig min Opmærksomhed. Jeg har besinnet kortelig at under
holde det Kongelige Videnskabers Selskab med nogle Anmærkninger em Kal
den og det bestandige Tab af den dyriske Varme, grundet paa andres og egne 
Erfaringer og Betragtninger, hvortil jeg udbeder mig Selskabets Opmærk- 
somhcd, men tillige detö skaansomme Dom, ifald jeg i en faa forviklet og 
endnu meget lidet og ufuldkommen bearbejdet Materie ikke ganske tilfredsstiller 
deis Forventning, da den Lcdckraad, som de Naturkyndiges nyere Opdagelser 
og Forsog om Varmen skulde give Lægen, langt fra endtiu ikke er fuldkommen 
udviklet. Ogfaa er det kun min Hensigt, af physiologiske og pathologiske Be- 
mærkninger al vife, at en Hovedstutning, som man har giort af diste Forsog, 
i Hensigt til den dyriske Varmes Frembringelse uden Tvivl er giort for hastig.

Lust og Varme ere de tvende store Stokker, hvorved Livet af den storste 
Deel af Dyreriget, og ifør Pattedyr og Fuglene, som ere forsynede med Lun
ger, underholdes; uden atmosphærisk Luft og uden Varme omkomme de. 
Naturen har været uudtemmelig i ak frembringe atmosphærisk Luft udenfor Le
gemet, og Varme i de dyriske Legemer selv. Det er et Fortrin af vore nyere 
Philosophers Grandskning, at vi nu veed hvorledes de forskiellige Luftarter 
frembringes, forandres, og til Nytte for den animaliske Oeeonomie anvendes. 
Vi har ikke nær endnu den Vished i Henseende til Varmens Oprindelse i det 
dyriske Legeme. Mennesket har det tilfølles med andre animalia mamma
lia og Fuglene, at deres Varme overgaaer langt Varmen af det Medium, 
hvori de leve. Hver Species af respirerende Dyr har sin bestemte Grad af 
Varme; det menneskelige Legeme har, i Forhold med andre saa kaldede varme 
Dyr, den mindste Deel deraf, circa 94.96 Grader efter det Farcnheitiske Ther
mometer, men hav derimod den Fordcel, at intet andet Dyr taaler saa vel 
Forandringen af adskillige Climater. Indbyggerne af de koldeste Himmel
egne kunne leve under Linien vcd Helbred, da derimod de fleeste andre Dyr 
ved stig en Forandring enten snart dee, eller dog tabe Styrke og Sundhed. 
Den bestemte Grad af Varme er i det animaliske Legeme i alle Climater næføn 

ufor- 
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uforanderlig og lige under Polens Kulde eg TEqvators Heede, selv naar At- 
mosphcerens eller Elementets Varme, hvori Dyret lever, ec stärkere end den 
jadvanlige dyriffe Varme, hvorom igientagne Erfaringer vidne. Derimod 
kan den dyriffe Varme af indvortes Aarfager betydelig forsges. I Feber- 
heeden stiger den af og til til 106? 108 ja.no Grader. Det er alefaa ikke 
udenfor Legemet Kilden til den dyriffe Varme maae ssges, da den ikke af 
Almosphcerens Heede imodtageS, et heller, hvilket er fcedvanlig Tilfceldet, 
den koldere Aimosphoere kan communicere Varmen til det varmere animaliffe 
Legeme.

Derimod taber det animaliffe Legeme bestandig en meget betydelig Deel 
af Varme. Enhver Punct af der dyriffe Legems Overstade giver bestandig 
Varme fra stg, og maaffee er den faa kaldede umcrrkclige Uddampniug ikke 
andel end den animaliffe Varme, fom, indviklet i en fiin Damp, bliver com- 
municerct den koldere Atmosphäre, eller ved andre Conductores bliver ledet 
af Legemet. Ved Aandedrcttlen tabes iligemaade en Deel Varme; Luften 
af en enkelt Exspiration kan reise Qviksolvet i Thermomekret 6-8 ja 10 Linief. 
Endelig taber Legemet ogsaa ved Urinen, Excremenrer og Sveed en betydelig 
Deel Varme eller Ilddele. Alle disse Omstcmdigheder vilde inden kort Tid 
Udtomme Forraaden af Varme, om ikke bestandig i Legemet selv ny Varme 
blev frembragt, og om der ikke var en uudtømmelig Kilde af Varme i Legemet 
felv, der vedvarer faa lange fom Livet.

Varme maae ah fa a i del dyriffe Legeme bestandig frembringes, og be
standig ved dets Overflade igien tabes og til Atmosphären meddeles. Natu
ren har forsynet Mcnneffel med Drift og Folelse, som giver ham Anledning 
til at formindffe Varmens Tab ved Klædedragten, naar Temperaturen af 
Luften er koldere. Vi seer derfor, at Mennesket klaver stg varmere, jo koldere 
Clima ci*,  og vice verfa. Det er med andre Ord: man pleier at bedcrkke 
Legeme! i en kold Atmosphäre med Ting, som hindrer den dyriffe Varme at 
gaae bort af Overfladen, med Ting, fom ere ikkun langsomme Ledere (Con- 
t; tutorer) af Heeden, faafom Haar, Uld, Skind m. v.; i milde Climater, 
mcd de Ting, som vel holder Varmen paa Overfladen noget tilbage, men 
dog ere hastigere og bedre Ledere af Heeden, som Linnet, Silke, rc. I de
varmeste Himmeiegne bliver derfor Legemet mindst bedcekker med Klceder. Alt 

for 
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for tynde Bedceknmger af Legemet, isorr naar Huden ikke er hcerdet dertil ved 
Vanen, giver derfor eu ubehagelig Følelse af Kulde, og tvinger enten til 
varmere og lukkere Bedækninger, eller og til det, fom frembringer en (terre 
Grad af dy rift' Varme, nemlig Bevngelse og Næringsmidler. Alt for varm 
Klcededragt derimod, som holder den dyriske Varme for meget tilbage, frem
bringer snart en ubehagelig Folclse af Heede, og tvinger Subjectet enten 
tyndere at bedcrkke Legemet, eller og at udscctte Overfladen af Legemet for den 
koldere Atmosphäre, fom hastig leder den overflødige Heede derfra.

Naturen folger selv denne Maxime i Dyrenes Kleedning i de forskietlige 
Climater; i de varmeste Himmelegne ere Dyrenes Skind for det meste tynde 
og med korte Haar forsynede, fom ligge teet til Skindet, i de koldere derimod. 
Ulden og langhaarede. Fuglene, som bevcegeö i Luften, og som derfor meest 
maae vcerc udsatte for Varmens Tab, har Naturen forsynet med seer lang
somme Conductores af Hecden, nemlig Firerene, og har ifcer begavet Vand
fuglens Firer med en sittig Materie, fom forhindrer at de ikke blive giennem- 
lrukne af Fugtighed, hvilken for hastig vilde aflede Hecden af Legemet. De 
fleste Huus- og andre Dyr ere om Sommeren, naar et stcerkere Tab af Lege
mers Varme tillades, forsynede med tyndere Haar end om Vinteren, da de 
findes lcengere og tykkere, hvilket isser er kicndelig ved de Kreature, fom ikke 
blive holdt meget i Husene. De Dyr, fom ikke svede, og have desuden 
tykke Bedækninger, fom Hunde og Faar, ere meest udsatte for, at den dyriske 
Varme for meget holdes tilbage hos dem; de nodes derfor til, ved heftige Be- 
veegelfcr, fom foreger Varmen, ved hastigere Aandedrag, aaben Mund og 
udhcengendc Tunge, al udlade den overflodige Varme, fom ikke hastig nok kan 
afledes ved Overfladen. Dyrene i Almindelighed leere ved Instinct og Erfa
ring at forebygge den ubehagelige Folclse af Kulde, som soraarsagcs af Var
mens (lorte Tab af Overfladen, ved at formindste Legemets Overflade i det de 
krybe fammen; saadaul see vi daglig, naar Dyrene hvile eller sove i Kulde; 
der samme plejer egsaa Menneskene at giere, naar de f. Ex. komme i en kold 
Seng. Derimod den Følelse, som soraarsagcs vcd for megen Varme paa 
Legemets Overflade, neder Dyrene til at hvile udstrakte, og at forege deu 
frie Overflade af Legemet saa meget som mueligt.

the Samling iv. B. E e e Ferend
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Førend jeg gaaer videre frem at undersøge Varmens 'Kilder i der dyriske 
Legeme, maatte det tillades mig endnu at gisre tvende Anmærkninger, font 
ikke ere nvigtige faavel for Naturforskeren fom for Lægen. Den forske er, 
ot Varmen synes at strømme hen eller ssger langt stcerkere til de Steder, hvor 
den hastigst rabeS, og mindre stcrrk til de Steder, hvor den kcengere tilbage
holdes. Det er uden Tvivl, at de Steder af det menneskelige Legeme, som 
Ansigtet, Heenderne, FrueutimmerneS Hals og Bryster, som bestandig ere 
blottede, og i feer naar Nerverne af Hudens Overflade ved Vanen ere hcrrdede 
dertil, lide stcerkere Tab af Varmen, end de Dele, fom altid findes bedæk
kede med Klceder, da Luften er en ulige stcerkere Ledere af Hecden, end Klce- 
dcr af Uld eller Linnet; desuden fte vi, at disse blottede eller ikkun tyndt be- 
dorkkede Dele fom oftest have den samme Grad af Varme som den øvrige 
Overflade af Legemet. Det er af samme Grund at man finder sig vedergvce- 
get og fryder ved en behagelig Varme, naar man kommer ud af det kolde 
Bad, og ikke andre tilfældige Omstcrndigheder forhindrer dct. Derfor blive 
kolde Omflag, naar man anvender dem paa en Deel af Legemet, faa hastig 
varme; derfor finder man de Dele blussende Heede, fem have vceret udsatte 
for Blast, der er en faer hastig Afleder af Heeden; derfor brcende Fødderne, 
naar man har holdt dem i Sneen; derfor foles efter Brugen af cn Vifte 
paa en fort Tid en stärkere Grad af Varme paa den afkiolede Deel af Lege
met end tilforn. Jeg kunde anføre et langt større Antal af Exempler, fom 
bevise den vigtige Sandhed, at Heeden og den dyriske Varme hcnføger og 
samles meeft paa de Steder, hvor det stcerkeste Tab af Varme skeer, det er, 
hvor den stærkeste Afleder, fom hastigst bortforer Heeden af det dyriske Lege
me, findes; en Sandhed, fom giver vigtige Udsigter i Henseende til locale 
Midlers Anvendelse og Virkning i adskillige Sygdomme.

Den anden Anmoerkning bestaaer deri, at vores Følelse i at bestemme 
Heedens Grader er aldeles utilstrækkelig og uvis, cg at Thcrmometret alene 
bør bestemme den, naar Graden af Atmosphcerens Varme er mindre end 
vores egen. Efter Følelsen dømme vi alene om det mere eller mindre Tab af 
vores egen Varme, men ingenlunde om Graden. Ved Feberkulden have vi 
heftige Følelser af Kulde, og Thcrmometret viser desuagtet scedvanlig i denne 
Tilstand ioQ Grader af Varme; 03 faa finde vi ofte, at vor Følelse og Ther- 
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t)i o metret er i meget ulige Forhold til hinanden. Blæst, som hastig foran
drer Luftens Contact med Overfladen af Legemet, fom bestandig afvexler den 
Luft, der er ladet med animalift Varme, med fri|T Luft, frembringer hos os 
Folelfe af Kulde; derimod stillcstaaende Luft, hvor den med dyrift Hcede 
svangrede Atmosphäre i ffe bliver hastig forandret, Folelfe af Varme; ilige- 
maade finde vi en fugtig Luft langt koldere end tor Luft; alt dette skeer fordi 
bevæget Luft og fugtig Luft ere hastigere Udlevere af Varmen, end ubevceget 
og ter Luft, men i begge Omstændigheder vifer Thermomekret den samme Tem
peratur og famme Grad af Varme. Det er paa samme Grund, hvorfor faste 
og meget tc:t(e Legemer, som Metaller, Stene m. v., synes os ved Folelfen 
koldere end mindre tat sammensatte Legemer, som Træe, og disse igicn kol
dere end (ætters Legemer, som Uld, Haar, Svamp m. v.; thi 10 fastere Le
gemet er, jo stærkere og hastigere resorberes derved den animalifte Varme; 
Thermometrct derimod viser i alle disse Legemer den samme Mængde Varme.

Fra de ældste Tider, hvoraf Efterretninger til vore Tider ere bevarede, 
har man sogt at udfinde Kilden til den dyriske Varme, og at udforfte den i 
det dyriske Legeme selv. De Mldres Meninger i denne Sag kan ikkun være 
lidet oplysende, da især Blodets Omlob, og de nyere Erfaringer om Luft og 
Ild vare dem ubekiendte. Jeg bcrorer dem derfor kun kortelig. Alle næsten 
troede at Varmens Kilde ni a at te være i Blodet; dette syntes faa meget mere 
naturlig, da den stærkeste Varme vist findes hos de Dyr, som ere forsynede 
med redt Blod, og i meget mindre Grad hos dem, som ikke-ere forsynede 
dermed. Men derved bliver Vauft-.ligheden aldeles ikke hævet, der bliver 
altid det Spergsmaal tilbage, hvorfra Blodet faaer sin Varme? Af Man
gel paa Grunde og paa B.viser, lod man sig note med el Navn. Man an
tog nemlig, in fit um calorem, og gav den sir Hovedsæde i Hiertet. Hip
pocrates / Aretcrus, Aristoteles/ Galenus og deres Tilhængere vare af 
denne Mening. Imidlertid vises Ugrunden af denne Mening om den ani- 
maliske Varmes Sæde i Hiertet tydelig ved den bestandige Erfaring, nt Var
men i alle indvortes Dele af et dyrift' Legeme har næsten den samme Grad af 
Varme, naau man underseger den ved Thermometrct, da den dog maatte 
være forftiellig, naar denne infitus calor skulde have sit Scrde i Hiertet, 
og om den blev derfra til det ovrigc Legeme meddcelt.

E e e r Siden
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Siden begyndte man neiere at efterspore Virkningernes Aarsager. 
Man havde feet, at adskillige chemiffe Sammenblandinger udenfor Det dy
riske Legeme frembragte Varme, deels ved Effcrvescenh, deels ved Gierring, 
og deels ved Forraadnelse, og sogte at anvende disse Erfaringer til ar forklare 
den dyriske Varmes Aarsag. Saa (certe Helmontitts og hans Sect, at 
Sammengnidningen af Svovl og fal volatile, som var i Blodet, foeaarsa- 
gede Varmen. SylvlUs og hans Eftcrfelgere demonstrerede, at Blodet af 
en alkaliff Natur ved Sammenblandingen med en snur chylus eller en sunr 
lympha effervescerede, og derved frembragte Varmen, hvilken Mening felv 
den store Ncwton bifaldt. Men meget ofte igientagne Erfaringer, og disses 
bestandige Resultat, vise med Vished, at hverken Efferveseenh eller Gicrring 
i Blodet af et levende Dyrs Legeme finder Sted, ot hverken chylus eller 
lympha er af en bestemt sunr Natur, at disse liqvida ikke bruse ved Sam
menblandingen med Blod, at ingen sand Forraadnelse kan sinde Sted i et 
sundt animalisk Legeme, og at disse Hypotheser ere blottede for al Sandsyn
lighed.

Det er en temmelig almindelig Skiebne i de menneskelige Foretagender 
og Undersogelser, at man saa leet falder til Extremitcterne; forhen vilde man 
udlede Aarsagen til den animaliffe Varme af chemiffe Principer, siden alene 
af mechaniffe, og i de nyeste Tider synes man igien at gaae tilbage til Chy- 
mien. Man troede nemlig, at paa samme Maade, som Frictionen af faste 
Legemer imod hinanden frembringer Varme, saa maatte og Circulationen af 
Blodet i de dyriske Legemer frembringe den. Kundffab om Blodets Circu
lation maatte give hertil en naturlig Anledning. Blodet maae ved dets Om
lob ikke alene fammengtKdcs med den indvendige Flade af Hiertet og Aarerne, 
men ogfaa Blodets Partikler og Blodkuglerne selv. Denne Friction, som 
ved den egne Virkning af Karrene eller Aarerne betydelig foreges, maae nod- 
vendig vsere saa meget stcerkere, jo mindre Diameter er af Karrene, igiennem 
hvilke det lsber. Blodet synes desuden ved sin Consistence, Vcegt, phlogi- 
stiffs Del« og globnlsse Sammenfatning, meget mere skikket ved Bevcegelsen 
at frembringe Varme, end tyndere Vndsker; og selv udenfor det levende dy- 
riffe Legeme seer vi, at tykke, svare, seie liqvida, ved at rystes og gnides, 
frembringer, vel ikkun en ubetydelig, dog noget foreger Varme, naar man 

under- 
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nndersoger Dem ved Thermometrck. Denne Theorie, at Blodets Friction 
frembringer den animalstke Varme, blev af den hele Secte af mechanisme Lc?r 
ger og Physiologer og selv af Haller antaget, men er nu i de nyeste Tider 
ncrstcn aldeles forkastet; dog synes adskillige Omstændigheder at tals for den, 
og bevise, at Circulakioncn og Friktionen af Blodet er, om ikke den eneste, 
dog en medvirkende Aarsag til at frembringe Varme i det dyriske Legeme, 
i) Har de Dyr, i hvilke Blodet sindes sveercre og af en stcrrkere Consistence 
end hos Menneskene, som f. Ex. Stude, Fuglene, Hunde rc., en storre 
Grad af dyrisk Varme end hine; de Dyr derimod, som inter redt Blod 
have, have ogsaa i Det Hele tyndere Vardskcr og en langt mindre Grad af 
Heede i Legemet. 2) Varmen i de dyriske Legemer synes som oftest at vcrre 
i Forhold mcd Bloders Omlob; naar Circularionen er sicerk, foreges sædvan
lig Heede»; naar den er svag, som i Besvimelser, under og efter Blodstyrt
ninger; naar en Arterie ufuldkommen sammen trykkes i de Dyr, som Vinte
ren over kigge i Huler, tabes Varmen. 3) Varmen foreges igien, naar 
den standsede Circulation igien scenes i Gang, fom f. Ex. hos Forfrosne, 
Druknehe, af skadelig Luft eller paa anden Maade qvalte Mennesker tu. v.
4) Den a nim a li ske Varme heeves aldeles, naar Bloders Omlob ganske stand
ses i Det hele Legeme ved Doden; i enkelte Dele, ved ar standse Bloders 
Omlob, ved Ligaturen og andre fuldkomne Forstoppelser af Hovedarterier.
5) Febere og alle Slags ftimuli, som ved Nervernes Irritation foreger 
Blodets Omlob og frembringe en fuld og hastig Puls, hvad enken disse /H- 
muli ere mechanici, chemici eller mentales, foreger Den dyriske Varme 
saaledes, at Den fra 94-96 Grader kan stige til no Grader, hvilket noget 
ncer er den stor st e Heede, det menneskelige Legeme kan frembringe. 6) Unge 
Dyr, som have en hastigere Circulation, have en stärkere Grad af Varme 
end meget gamle, hos hvilke Blodets Omlob formedelst den tiltagende Stiv
hed af Fibrerne er svagere. 7) Rodhed, som viser BlodctS Ansamling i 
en storre M«ngde, folger som oftest en foreger Varme. 8) Endelig kan 
de Forsog, som viser at agiterede liqvida udenfor Legemet ikke frembringer 
nogen, eller dog ikkun cn ubetydelig Grad af Varme, ikke tiene til Beviis, 
<tt Bloders Bevcegelse i Legemer ikke kunde frembringe Den, da baade Bevor- 
gelsens Sammensertning og Blodets Beskaffenhed ikke ved noget Experiment

Eee z udenfor 
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udenfor Legemet fuldkommen kan efterlignes. Disse ere de fornemste Grunde, 
som taler for den Hypoihcse, ak Friciioneu af Blodet og de cirkulerende Vcrd- 
flper er Aarsag til den animalffe Varme. Dog fattes D;t tffe paa Grunde, 
som svcrkker de anforte Seerningers Vished, eller dog viser, at Vcrdffernes 
Friction ikke er den eneste Kilde til dyrisk Varme. Det er langt fra ikke 
ganske almindeligt, at en forsget Circulation frembringer foreget Varme. 
Naturens Love maae vcrre uryggelige, de maae alle Tider frembringe lige 
Virkninger. Vi finder derimod ikke fielden en svag og liden Puls forbunden 
med en Grad af Varme, som overgaaer ioo Grader af F. Thermometer; 
jeg behever ikkun at ncrvne Nerve- og Forraadnelsts-Febere, hvor dette Tilfcelde 
ikke er ualmindelig. Ved paralytice Dele findes ikke fielden en meget liden 
Grad as Varme, omeudff>ont Pulser, er fuld og stank. I adffillige Syg
domme, hvor Blodets O.vautitec er tydelig liden og oploft, som i hecnffc Fe
dere og Tcrring, er ofte en Heede tilstcede, som ncesten gaaer til 110 Grader. 
Også a de Dyr, som har koldt Blod, har ofte en Puls, som er ligesaa stcerk 
og hastig som den menneskelige, sorn f. Ex. Skildpadden og Froen. HoS 
Hesten og Oxen er Blodets Omlsb langsomt, kun 40^45 Pulsflag i ct Mi
nut , dog haver de sterre Varme end Mennesket. MuuS og Rotter have en 
langt hastigere Puls end Menneffet, men dog mindre Varme. Disse ers 
nogle af de Grunde, som bevise sor det mindste saa meget, at, om Circula- 
tionen endog skulde bidrage noget ril at frembringe dyriff Varme, denne dog 
ti De 11 at staae i Forbindelse mcd Circulationen, kan vcrre tilstcede.

Det er en scrrdcleS Fordeel vi har vore nyere N^turforfferes Efter- 
grandffninger al takke for, at man nn har tydeligere og bestennere Begreb 
c tn Luft, Ild og Varme, end. vore Forsoedre. Disse Opdagelser kommer 
overmaade meget til Hielp i Undersogclsen af Kilderne til den dyriffe Varme. 
Folgende Sætninger, som man ved adffillige igienttsgne Forsog har sogt ar 
bevise og scene i ct klart LyS, tictie i ScerdelcShed til dette Hiemed. 1) At 
en bunden Varme eller Ild gior en betydelig Bestanddeel af adffillige Lege
mer, og at denne Ild i dens bundne Tilstand giver fig hverken ved Thermo- 
metret eller ved Folelsen tilkiende. 2) At disse bundne Ilddele ved adffillige 
virkende Aarfager, og tfaer vcd Legemernes Oplosninger og Sammensætnin
ger kan gioreS frie, og derved frembringes los ubunden Varme og los ubun

den 
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ben Ild kiendelig ved Thermometret ofl Folelsen. Saa bliver f. Ex. den 
bundne Ild i Blandingen af Kalk og Vand los og kiendelig for Følelsen og 
Varmcmaalcren. 3) Ak les og ubunden Varme udvider sig til de ncrrmeste 
Legemer des hastigere og vissere, naar de ere homogene, indcil en lige Tem
peratur er frembragt; saa bringer Sammenblandingen af et koldt og varmt 
Fluidum af lige Beskaffenhed den Grad af Varme frem, font holder Midten 
imellem Varmen af hver af dem forend de blive sammenblandede, naar man 
fraregner den Varme, som kan tabe sig i Atmosphären eller og i Karret, 
hvori disse Fluida ere indfluttede, naar de ikke have den samme Temperatur 
af Varme. 4) At reen atmofphcerisk Luft holder faa meget mere bunden 
Ild, som den er renere og beqvemmere til Respiration. Man har ved For- 
fsg sogt ak bevise, at reen atmosphcrriff Luft holder 19 gange mere bunden 
Varme, end lige Mcrngde af Vand, og at dephlogisiiceret Luft holder 87 
gange mere, 5) Phlogiston er en Materie som er imodsat Ilden; jo mere 
Phlogiston ct Legeme indeholder, jo mindre Ilddele. 6) AtMospheerisk Luft 
har en stcrrkere Affinitet kil Phlogiston enb til Ilden; naar felgelig Luften 
klandeS med Phlogiston, lader den Ildcn fare, hvilken dervw bliver frie og 
ubunden, og forener sig enken med det Legeme, fom cr berøvet sin phlogiftijke 
Materie, eller breder sig ud til andre ncervcrrende Legemer, font ere de be- 
qvemmcste Ledere fer Varmen. Paa disse Samsinger, som ere Resultatet 
as igienragne Erfaringer, byggede forst Mayow og siden Crawford sin in- 
genieuse Theorie om Oprindelsen af den dyriske Varme, fom af de fleste af 
vore nyere Physiologer er amager med udmcerket Bifald. Experimenterne 
selv, hvorpaa foranforte Scrtnmger hvile, findes samlede i Crawford a) og 
de Luc b), som det vilde vcere for vidtlsftig her at anføre. Efter denne 
Theorie horer Respirationen til de phlogistiffe Processer. Den inspirerede 
akmofphcrsiffb Luft indeholder en Mcrngde absolut eller bunden Varme. Blo
det, font fra Hiertet ved arteria pulmonalis bliver bragt til Lungerne, er 
fvangrek ved Phlogiston, font stcerkere bliver attrahert af Luften end af Blo
det. Phlogiston maae følgelig forlade Blodet, og forener sig med den ind- 

aandede

a) A. Crawford Experiments and Obfervations on animal Heat and the inflammations 
of combuftibel bodies.

l>) J. A. de lue Idées fur la Meteorologie.
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aandede Luft; denne nodes ved Forbindelsen med Phlogiston at flippe en Deel 
af sin bundne Ild, som da i sin ubundne Stand tildeelS bliver unodtaget af 
Blodet, og ved vena pulmonalis bragt til det bageste Hjertekammer, og 
derfra ved arteria aorta udspreder over det hele Legeme; tildcels forbinder 
Ilddelcne sig i deres ubundne Stand med den exspirerede Luft, og frembrin
ger dens ikke ubetydelige Varme. Det er vist at adft'illige Omstcendigheder 
taler for denne Theorie. i) Mange afPnestft'y og andre anstillede Forseg 
beviser, at den udaandede Luft indeholder langt mindre absolut bunden Varme 
og mere Phlogiston og Lusksyre end den atmosphoerisike, som bliver inspirerer. 
2) Ak Bloder, som gaaer kilbage fra Lungerne ved vena pulmonalis, har 
en noget stærkere Grad af Varme, end Bloder i arteria pulmonali, da dog 
i de andre Dele af Legemet der imodsatke synes at finde Sted. 3) I mange 
Begivenheder synes Graden af den dyriske Varme ar staae i Forhold med 
Qvankileten af Luften, som i et bestemt Tidsrum bliver indaander; saa seer 
man fom oftest, at forøget Respiration cr ledsaget af foroger Varme, som i 
Fcbere, og derimod formindsket Aandedrcet, som s. Ex. i Besvimelser og 
Suffccarioner, med en Følelse af Kulde. 4) Ikkun de Dyr, som har Lun
ger og bestandig inspirerer en betydelig Mængde Luft, have den Egen^ab, at 
'holde i deres Legeme en Temperatur af Varme, som ovcrgaaer langt Graden 
af Varmen, som Luften har, hvori de leve, da derimod de Dyr, som fattes 
Lunger, eller som har smaa og mindre aarcrige Lunger, som Amphibierne 
Skildpadden, Frøen, Fiirbenen, Slangen, holder ikkun i deres Legeme en 
Grad af Varme, som er ubetydelig større erid det Element, hvori de leve. 
5) Iblant de varme Dyr har Fuglene beti største Grad af dyrij? Varme, de 
have eg i Forhold til deres Legems Størrelse de største Respirationsorgana,, 
og inspirerer det største Quantum af Luft. Uagtet alle disse Grunde, fakkeS 
det dog ikke paa Omstcendigheder, fom synes at vcrre imod denne Theorie, 
og som beviser i det mindste, at Respirationen ikke fan vcrre den eneste Grund 
til dyrisk Varme. 1) Har adskillige Naturforskere, iblant hvilke iscrr de £llC 
og Morgan, beviist, at de crawfordske Experimenter, hvorpaa hans Theorie 
grunder sig, cre ikke anstillede med den Nøjagtighed og Fuldstcendighcd, som 
udfordreS for at kunne fcekte Grundsætningers Vished i cl bestemt og ftørt 
Lys, og at Resultatet af Forsøgene i adskillige Hænder har været meget sor- 

skiellige. 
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skiellige. 2) Om den dyriske Varmes eneste Kilde var i Lungerne, maatte 
Graden af Varmen i disse og den bageste ventriculo cordis verre betydelig 
(tørre end i andre Dele af Legemet, hvilket dog ikke finder Sted; derimod 
finder man, at Varmens Grad i alle indvortes Dele og Huulheder noget ncer 
er lige. 3) I adffillige Sygdomme, hvor Refpirationen cr faa fvag, at 
den na-sten er umcrrkelig, og hvor følgelig ikkun en faare liden Deel af atmo- 
fphcerifk Luft bliver inspirert, som i hysterice Tilfcrlde og Amphybier, findes 
som oftest aldeles ingen Alteration af den animali^e Varme. 4) Forøget 
og hastig Respiration frembringer langt fra ikke allelider forøget Varme; ofte 
findes det Modsatte. Kun da, naar hastig og stcrrk Respiration er en Virk
ning af en hastigere Blodet« Omløb og Mullernes stcrrkcre Bevcegelse, skeer 
det, og da maae den forøgede Varme vel tilskrives andre Aarsager. 5) De 
Dyr, som ligge Vinteren over i Huler, og som enten aldeeles ikke respirere, 
eller dog ved el yderlig svag Aandedrcek indaande mephitis og phlogistisk Luft, 
der er uskikket til at afsatte absolut Varme, conferverer dog deres Legems 
Varme, fkiønt j en mindre Grad, igiennem en Rcekke af Maaneder. Af 
hvilket anførte med Vished kan sluttes, at Respirationen ikke kan vare den 
eneste Kilde til dyrisk Varme.

Andre have paastaaet, at den dyriske Varme blev frembragt af den i 
Legemet tilsleedevcerende electriske Materie. Ogsaa denne Hypothese giøres 
ankagclig af følgende Omstændigheder: Ethvert dyrisk Legeme har i sin Sam- 
mcuscetning en bestemt Mcengde af electrisk Materie, som giver sig ved elec- 
triske Forsøg tydelig tilkiende. Et levende animalisk Legeme modtager en 
forøget Grad af Electricitet meget lettere og hastigere end et dødt dyrisk Lege
me, giver stänkere Gnister fra sig, og er en meget stänkere Conductor; i et 
levende dyrisk Legeme leder man den electriske Materie igiennem enkelte Dele 
den nan meste Vci fra en Conductor til den anden med megen Lethed, i døde 
kryber den electriske Materie langs Overfladen af Legemet fra en Conductor til 
den anden, uden lettclig at gaae igiennem Delene. Electriciteten communi- 
ceres ogsaa til Fluida i Legemet, og iscer til Blodet; derfor giver Blodet af 
et med elektrisk Materie opfyldt isalert Subject, naar det bliver aarcladt, 
Gnister fra sig, og har den spccififfc electriske Lugt. Udenfor Legemet forø
ger Electriciteten betydelig Hastigheden af. Bevcegelsen i tubi capillares.

Samling IV. B. Sfi 2 et 
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I et levende Dyr foreger den Circulationen og Pulsen og frembringer Rodhed 
i Huden; i el nys siagter Dyr driver Elcckriciteten Blodet langt stærkere ud 
af Aabningen, næsten til den sidste Draabe. Den animalrfFe Panne og 
Musklernes Irritabilitet holdes i siagtede Dyr langt længere ved lige, naar 
de cre electrieerede, end ellers. Flere Grunde af det Slags kunde anføres. 
Men uagtet alle disse Sætningers Rigtighed, synes det dog aldeles ikke, at 
Nærværelsen af clcctrisk Materie, endog i en forøget kvantitet, stedse skulde 
vatre forbunden ni eb Varme. Thermometer og Barometer, isolert og opfyldt 
med clcctrisk Materie, giver ikke mindste Spor af Forandring tilkicnde. Naar 
et levende Dyrs Legeme er opfyldt med Electricitet, morrkes neppe en forøget 
Grad af Varme. Kolde Dyr har ligesaameget clenrisk Materie i Legemet, 
som varme, og nogle en stærkere Grad, imodtager Electriciteten ligefaa let, 
og har dog en betydelig mindre Grad af animalisk Heedc.

Endnu andre have fremsat den Hypothese, at den dyriske Varme- Kilde 
maatte søges i Nerverne. Den Kundskab, vi hidtil har om Maaden paa 
hvilken Nerverne virke, er saa meget indskrcenket, at denne Mening ikke kan 
være andet end blot hypothetisk. Vel kan vi af mange Erfaringer med Vis
hed siutte, at Varmen i et animalisk Legeme ved Nervernes Irritation bliver 
forandret, til udvortes eller indvortes Skeder deriverer, og forøget eller for
mindsket, men aldeles ikke, at den ved Nerverne frembringes. San feer 
vi f. Er. at Undseelse og Skam driver Varmen tilligemed Blodet til Ansigtet, 
at Forskrækkelse frembringer en Fokclse af Kulde over de udvortes Dele af Le
gemet, at Vrede forsger den udvortes Heede, at sieerk Varme og Sveed 
frembringes ved anholdende Sinds-Anstrængelfe, at vellystige Tanker forøger 
Varmen i genetalia, at de fleste mechanifke og chemiske ftimuli, som virke 
paa enkelte Steder af Legemet, frembringer Rødhed og Hcede paa ve irriterede 
Steder, at forfkiellige indvortes Irritamenta frembringer Fcberheede. Men 
alt dette beviser ikkun, at med Nervernes Adfection folger ofte en forøget føl
bar Varme, som bliver mere eller mindre følelig for os, eftersom der er en 
hastigere eller langsommere Conductor tilstade, som leder Heedens Materie fra 
det adficerede Sted. Derfor er Feberheeden og Inflammationsheeden os 
mere utaalelig, naar Legemets Overflade er tor, end naar man sveder, da 
Fugtighed er erp hastigere Conductor af Heede, end tsr Atmosphære eller terre 

Klæder, 
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Kleeder, omendffient Graden af Heeden, undersøgt ved Thermometret, er den 
samme. Ingenlunde kan man af alt det anførte, iscer ester den Kundskab vi 
hidtil har om Nerverne, slutte, at den dyriske Varmes sande Kilde kunde 
vcere ak søge i Nerverne. Endelig har Franklin c) og efter ham Nlgby d) 
yttrck den Tanke, at den dyriffe Varmes Kilde maatte vcere at føge i Maven 
og Tarmene ved den Decomposition og Digestion, som Noeringsmidlerue i 
disse Steder undergaae, hvorfra Varmen ved Blodets Omløb blev udspreder 
over hele Legemet. Ogsaa for denne Theorie taler meget. Alle Ting, som liene 
til Fede, Mad og Drikke have uncegteligen en større eller ringere O.antiket af 
fix eller bunden Ild; selv Vandet indeholder en meget betydelig Deel deraf. 
De i den Anledning af Makbride, Prittgel og andre giorte Forsøg bevise 
det med Vished, ak, naar man decomponerer Næringsmidlerne ved chymiske 
Forsøg, den forhen bundne Ild bliver frie, og giver sin Ncrrvcerclse ved 
VarmemaalercnS og Følelsens Hielp tilkiende. Gicrring og Forraadneise eve 
de fornemste Midler, hvorved Legemerne bliver decomponerer, og den Foran
dring af fix Ild til frie ubunden Ild bliver frembragt, og hvad befordrer 
denne Forandring hastigere end Fugtighed forbunden med Varme? Betrag
ter man nu de Forandringer, Nceringömidlerne i ventriculo og inteftinis 
maae undergaae; den Varme, som sindes i Maven af levende Dyr, som 
synes at overgaae baade Lungernes og HierretS Varme; Forbindelsen med ad- 
skillige liqvida, faliva, fuccus gaftricus, og siden med Galden og fucco 
-pancreatico; den meget sammensatte Bevcegelse, som den egne Virkning 
af Maven og Tarmene, Pulsaarernes Action, diaphragmatis og mufcu- 
lorum abdominalium Bevcegelse, frembringer; saa synes det, ar Dccom- 
posikionen af contenta ventriculi og inteftinorum ved disse faa meget sam
mensatte anførte Omstændigheder maae vcere temmelig fuldkommen, og stärkere 
end den maaffee ved nogen Kunst kunde efterlignes. Af de anførte Data 
synes det ot man med megen Sandsynlighed kunde uddrage følgende Slut
ninger: i) At ved Decomposikionen af Ncrringsmidlerne i primis viis den 
fixe Ild bliver løst og sat i en ubunden Tilstand. Men da denne O.vantitet 
af ubundne Ilddcle, iscer i Mennesker, som pietet at tage langt mere Ncrring

Fffr til

c) Tranklins Letters.
d) Rigbys Eflay on the Theory of the production of animal Heat.
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til dem end fom Naturen til Legemets Conservation udkreever, vilde vcere langt 
siSrre end Legemet kunde taale, eller fom ved alle Conductores af Herden kunde 
affedes; ar 2) ikkun en Deel af denne löste ubundne Varme bliver absorbere 
af Bloder, og ved dets Omlob desteibuerct over hele Legemet; 3) men en Deel 
i en bunden Tilstand forbinder sig med den finere Deel af Phlogiston, og i 
Forbindelse af chylus bliver ved vafa lactea reforbert, og tildecis til Nutri- 
rioncn af Legemet anvendt, deelS deponeres fom Filtet i cellulas adipofas. 
4) Det ovrige af de nieste Jlddcle Miver enten i Forbindelse med de grovere 
phlogistiske 05 terrestriske Dele af Næringsmidlerne ved excrementa evacuerr, 
eller forvandles til inflammabel Luft, hvilket flatus bevidner, fom per poflo
riora bortgaaer, og fom er tydelig inflammabel. Der findes adskillige Phoe- 
nomener, naar man observerer den dyriske Occonomic, som stadfcesier denne 
Mening. Det synes at vetre en fetrdelcs OvereenSsiemmelfe imellem Huden, 
hvorigiennem det sictrkeste Tab af Varme skeer, og Maven. Sult og Folclse 
af Kulde er nersten uadskillelige; og hvem veed ikke, nt et gedt Maalnd frem
bringer Varme, og saa meget mere, jo hidsigere Næringsmidlerne, og jo 
storre O.vantiteten, man har laget til sig. I et koldt Vcirligr og i koldere 
Clima spiser man scedvanlig stärkere end om Sommeren og i el varmt Clima. 
De Folk, fom ved Bevcegelse og frie Luft lide et steerkere Tab af Varme, fpi fe 
fcedvanlig steerkere end andre, indsiuttedc i varme Vcerelfer, og uden Bcvct- 
.gelfe. De Dyr, fom have den sictrkeste Mave, fom virker stcerkcst paa 
nutrimenta, have ogfaa den stcerkeste Grad af Varme, i feer naar deres ud
vortes Bedcekninger ere ikkun langfomme Conductores af Heede. Fuglene, 
Faar, Stude og andre drovtyggende Dyr lune til Excmpel. Men uagtet 
disse og andre Omstændigheder, fom til Bestyrkelse af denne Mening kunde 
smssres, fattes det dog ikke paa Grunde, fom vifer, at heller ikke Fordoiel- 
sen as Foden kan være den eneste Aarfag til anima lisk Varme. Vi feer i 
mange Sygdomme, at den Syge intet fpi fer og ikkun sparsom drikker, og 
desuden den dyriske Varme kan stige til no Grader. Koldblodede Dyr 
have af og til stanke Digestionsredskaber, og digereres stark, men have dog 
ikkun en ubetydelig Grad af dyrisk Varme, i Forhold med Dyr, som har 
»armt Blod. De Dyr, som ligge Vinteren over i Huler uden al Ncering, 
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conserve rer dog en Deel af deres animaliffe Varme igiennem en Rcrkke af 
MaaNcder.

Delle er da de Hypotheftr, fom man hidtil har antaget for at forklare 
den animaliffe Varmes Aarsag. Jeg troer al have beviist, at de fleste af 
de auferte Meninger har noget, som tater for dem, og al imod dem alle kan 
saikteü uimodsigelige Grunde, som beviser, at under visse Omstændigheder de 
anftrte Aarsager ikke kan frembringe dyrisk Varme. Alle Naturforffere 
have hidtil ikkun vildct antage en eneste Aarsag kil Varmens Frembringelse 
i de dyriske Legemer. Skulde det ikke vcere rigtigere og mere analog med 
Naturens Fremgangsmaade, ar antage flere? Efter mine Tanker kunde 
man fastsatte fire Maadcr, hvorpüa den dyriske Varme frembringes: 1) Aån
dedrættet, 2) Fordoielsen, 3) Blodets Omlob, og 4) Nesorbtioncn af Filtet. 
Jeg fordrister mig ikke med de fleste nyere Physiologer at udelukke Blodets 
Omlob fra Aarsagerne til animaliff Varme. Grunden dertil har jeg forhen 
anført. Det er uden al Tvivl, at Varmen eller de ubundne Iltdele ved 
Blodets Circulation bliver udbredt over hele Legemet, og skulde det vccre 
urimeligt at troe, at ved Cirkulationens faa meget sammenfatte Bevcegeift, 
fom ved intet Experiment kan efterlignes, ifar under den ved Circulationen 
tiltagende phlogiffffe Beffasseuhed af Blodet, fix Ild blev lost, og ubunden 
Varme frembragt? Jeg har regnet Afsætningen af Filtet imellem Aarsa- 
gerne til animaliff Varme. Vi vide af Erfaring og ved chemist Analyse, 
at alle ungvinofa indeholder en Mcrngde af Phlogiston; det synes derfor 
meget sandsynlig, at ved Rcsorbtionen af Filtet, og dets Blanding og exacte 
Forbinding med andre Vcrdffcr, en nye Kilde til dyrisk Varme bliver frem
bragt, da Phlogiston forenet med Blodet afscetter sin bundne Varme. Grun
den til disse Meninger ligger i det foregaaende. Vist er det, at alle de Ind
vendinger, fom kan gieres imod en enkelt Aarsag til dyriff Varme, kan op
lofts, naar man antager flere.

Det fynes heller ikke, at, ved Virkningen af foren de Krerfter ti! den 
animaliffe Varmes Frembringelse, for megen Hecde i Legemet kunde foraar- 
sages. Naturen har sorget derfor ved de mange Conductores og Emnuctoria, 
som leder den overflødige Varme af Legemer; maaffee og, at en Deel af den 
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ubundne Varme igien tilbagegaaer til sin bundne Tilstand, og Erfaring viser, 
at, ligesom Vandet s. Ex. ikke imodtager en stsrre Grad af Varme end til 
Kaagepuncten, saa stiger den dyriske Varme i det menneskelige Legeme ikke 
over iio Grader. Ethvert Legeme og ethvert Dyr synes heri at have deres 
bestemte Grcendser; og den Skaber, som i Henseende til Frembringelsen af 
atmosphcrrisk Luft har foreget Midlerne saa uendelig som frembringer den, 
som ogsaa i Henseende til Luften saa rigelig matter alt hvad som lever paa 
Jorden med Velbehag, har vist ikke ladet beroe Varmens Frembringelse paa 
en enkelt Aarsag, som i de forskielkige tilfcrldige Omstcendigheder i Livet saa 
let kunde v«re Forandring underkastet, men anviist flere Kilder til dyrisk 
Varme, som i de fleste Dyr til Livets Conservation er ligesaa uundvcrrlig 
som Lusten.

Forssg



4'5

Forsog
til

ct forbedret Udladc-Electro meter,
ved

Kammerherre og Staldmester

A d a m Wilhelm Hauch.

»vi cppe Fan nogen Deel af Naturkyndigheden rose sig af at have tziltruFFet sig 
fa a manges Opmærksomhed som Laren om Eleclriciteten, og blot faa, FanfFee 
ingen Videnffabsdcel skal med Rekte Funde giere den Fortrinet stridig i at 
fontene denne Opmærksomhed.

Ved den Hovcdrulle, Electrieiteten sandsynligviiS spiller i Naturens 
stsrste Handlinger, ved de for Sandserne saa overraffende og ved ferste An
seelse faa uforklarlige Virkninger, som denne Naturkraft, fremfor nogen anden 
af de vs bekiendte Krcefter, frembringer, og endelig formedelst det ffiulte og 
hemmelighedsfulde, som ingen endnu, end ei den skarpsindigste Iagttager, 
tilfnlde har giennemtrcrngt, er det, at Lcerde saavelsom Ulcerde, med ukrert- 
telig Iver og Bestandighed have befft. suget, og endnu til denne Dag beffief- 
tiger sig med denne, for den speculative Natnrkyndighed, ligesaa vigtige, 
som for dens praetiffe Indstydelse paa det menneffelige Selffab, magtpaalig- 
gende Sag.

Uden disses vedholdende Bcstrcebelser vilde vor Kundffab om samme 
neppe i de feenefte 40 Aar have giort saa stor Fremgang, som nu med Retle 
fan roses af, og ligesaa lidet vilde Forffiellen have varet faa afstikkende imel
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kem Otto V0N Guerickes revne Svovelkugle eller, 70 Aar sildigere, Hausens 
Glaskugle, og den sig nu i det Teylerske Musceo i Harlem befindende electriske 
Maskine. Hine vare knap istand at tiltrcvkke de letteste Legemer, denne der
imod ved sin Styrke, neermer sig Naturen i dens Rcedsel og Beundring frem- 
bringende Virkninger, og taler derved for Muelighcden af den Tanke, at der 
gives Krcefter i Naturen, som istand til med Magt at bortfors tunge Legemer, 
vil, kanfkee cengang efter Aartusende regieret ved Menneskets fvage Haand, 
borttrcenge Krudtet, ligesom Buer og Pile for faa Aarhundrede maatte vige 
for dette.

En Franklin leder Tordenen fra Atmosphären, lader dermed et Bat
terie, og ril stolt Beundring for den menneskelige Aands Styrke regierer dens 
voldsomme Krcester med samme Lethed som hine svagere Krcefter, fremkaldte 
ved den electriske Maskine.

Med den ovenanforte tiltagende Formue, at fremstille de electriske 
Krcester i en vrs Grad af Styrke, folks man alt mere og mere Nsdvcndighe- 
den af Redskaber tienlige til at bestemme hine, og ved hvis Hielp, man blev 
istand til at fastscette, uaar og hvorledes en bestemt Virkning med Vished kunde 
ventes af disse Krcefter.

Endskiont disse Redskaber, bekiendte under Navn af Electrometers eller 
ElectricitetSmaalcre, have igieunemgaaet mange Forandringer og Forbedringer, 
og ar Afstanden er betydelig imellem Stephan Grays eller dU Fays Traade, 
og Achards eller det Brookske Electrometer, saa cre alle disse dog egentlig ci 
at ansee som andet end ElectricitetS Angivere, men ingenlunde som Maalere, 
da de samtlig mangle den Egenskab, med Vished at angive ElectricitetenS 
Intensitet.

Et andet hidindtil ligesaa ufuldkomment og dog ei mindre vigtigt Instru
ment ved electriske Forseg, er et Udlade-Electrometer; thi dersom man troet* , 
med mathematisk Vished at kunde bestemme de electrize Virke-Love *),  saa 
maae der og blive vigligt, med mathematisk Vished at kunde benytte sig af 
den opvakte electriske Kraft i sin ganske Styrke, og ethvert derhen sigtende 

Instru-

*) Man l«se herover Lord Mahons Grundstetninger over Electriciteten, z, 4 og 5 
Afdeling. (Contombø Beskrivelse af et Instrument, mcd hvilket bevises, at Virk
ningen af den elettriske Materie forholder sig, omvendt, som Qvadraten af Afstanden.
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Instrument kan (out end hidtil ufuldkomment) ei andet end vnre vigtig og 
velkommen.

Alle hidindtil bckiendte Udlade-Elcctromctere giere deres Virkning: 
a) enten ved frie Udladning (som Lanes Udlade-Electrometer, Hettlys al
mindelige Udlader o. s. v.), og i saa Fald bestemmes samme ved Aimosphce- 
renS mere eller mindre ledende Egenskab, hvilken ved enhver Forandring i 
Atmosphären notwendig ogsaa maae forandres, og altsaa give et meget ube
stemt og lidet fuldkomment Instrument; eller og b) ved al bringe el ledende 
Legeme imellem tvende clcctriske Almosphcrrer, og derved forbinde samme; 
men da dette nsdvendig maae rette sig efter Experimentators mere eller mindre 
Hurtighed i at bedsmme del rette Aicblik til Udladningen, og der desuden 
nsdvendig behoves el andet Electrometer, saa bliver denne Udladningsmaade 
ligefaa uvis som den forste.

Jeg har forsegl at udfinde et Instrument, der kunde hceve disse 
Mangler. Dette har jeg her den 3Sre, at forevise det Kongelige Videnstka-- 
bers Selffab, i del Haab, at det ikke vilde findes ganske uvcrrdig Sammes 
Opmærksomhed.

Det er en Electricitetsmaalere, som endskiont ganske grundet paa sam- 
me Principer som det Brooksike Electrometer, nemlig paa den electriske Krafts 
afsiodende Virkning imellem tvende Legemer af en bekiendt Sksrrclse, sammen
lignet med den bckiendte Vcegt, som til fa turne Virkning udfordreö, dog, efter 
Min Formening, har nogle Fuldkommenheder, som himl mangler; thi hverken 
har Barometerets Stand den Indflydelse paa dette som paa hiint Electrometer, 
ei heller har den, ikke ubetydelige, Friction Sted ved dette, som ved hiint; 
dog da dette Instruments Bestemmelse egentlig er al bruges som Udlade- 
Electrometer, og tillige som stigl alene bor bedemmes, saa kan vel hißen 
rigtig Sammenligning finde Sled imellem dette Instrument og alle hidindtil 
bekiendte Electrometcre.

Tab. I. viser Udlade - Elcckrometeret samlet, og forestillet i sin halve 
Skorrelse. Paa Tab. II. sees de forskellige Stykker af hvilke Instrumentet 
bestaacr, ligeledes forestillet efter halvt Maal.

O P Tab. I. er et Brat af tort Mahogonytrcee, 4 Tommer bredt og 
12 Tommer langt; samme tiener hele Instrumentel ril Fodstykke. I dette 
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Brett ere tvende massive Glaspiller M og N befcrstede, hvilke krones af de 
tvende Mcssingringe GG med de deri skruede tvende Gafler af heerdet Staal KK. 
Begge Ringene GG ere stcerkt overlakkerede.

I Ringen G er en Slang af Messing beforstet, endende sig med en 
Kugle E af samme Metal, i Tomme i Diameter. Stangen er tilligemed 
Kuglen 41 Tomme lang.

I Gaflen K paa Pillen M, hviler paa en meget skarp trekantet og vel 
harder Staalaxe, en meget bevagelig ulige armet Vagtstang AB; samme er 
17 Tommer lang, og saaledes indrettet, at den korteste Arm udgisr en Tredie- 
deel, og den lange Arm to Trediedeel af Den hele Vagtstang. Den korte 
Arm, fem er af Messing, forsynet med en Kugle B, just af samme Slor- 
relse som Kuglen E, er afdeelt i 45 Dele bestemte efter Gran. Den lange 
Arm AL er af Glas overtrukkcn med CopalferniS, og ender sig med en 
Elfenbeenskugle A, i hvilken passer en liden ElfcnbeenSkrog R, bestemt at 
bare Elfenbeensskaalen^D, som, for desmere at befordre Insuleringen, er 
ophangt i tre Haar.

I Gaflen K paa Pillen N, hviler paa en ligedanned Axe, som den 
ovenfor beskrevne, en ulige armet meget bevagelig Vaglsiang CD, 11 Tom
mer lang; samme er indrettet ligesom den ovenfor beskrevne, saaledes, at den 
one Arm udgior en Trediedeel, og den anden to Trediedeel af den hele Langde. 
Den lange Arm er af Messing, forsynet med en Kugle D paa Enden, samt 
«fdeelt i 30 Dele bestemte efter Gran. Den korte Arm er af GlaS, endende 
Pg i en rundlig lang Plade C, og overtrukket med CopalferniS.

De tvende Messinghylser FF skiuler Staalgaflerne KK saavelsom de 
tvende skarpe Axer LL, og forhindre derved Udstremningen af den elecrriffe 
Materie.

Paa den korteste Arm af den overste Voegtstang AB glider en Messing
ring Q, som, ved de paa Vcegkstangen efter Vcrgt bestemte og indgraverede 
Tegn, angiver det Antal af Gran, som, lagt i den liden Skaal H, vilde ud- 
fordres for ar igienstille Ligevoegten af Stangen i enhver Afstand af Ringen Q 
fra Hypomochlion.

Paa den lange Arm af den underste Vcegtstang CD er en bevcegelig 
Ring S, hvilken ligesom Ringen Q angiver ved sin Afstand fra Hypomoch

lion,
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lion, den Kraft som bestemt ester Gran vilde udfordrer; al horve Overvagten 
af LD imod LC.

Den Dertil behovende Kraft er fundet ved at lade Skaalen H, som 
netop trier 14 Gran, synke paa Glaspladen C, og dernorst flytte Ringen Sf 
indtil begge Armene af Vcegrstangen igien ere i fuldkommen Ligevcegt. Den 
Deel af Vcrglstangen, som Ringen S herved haver gledet paa, inddeles i 
14 Dele, saaledes at o staacr paa det Sted, hvor Ringen S maae (laae, 
naar Ligevagten af Vagtstangen (i sin frie Tilstand) ffal have Sted, og 14 
derimod der, hvor Ringen S igienstiller den fuldkomne Ligevagt, naar Skaa
len H er paalagr Glaspladen C. Enhver af disse Dele angiver alkfaa et 
Gran, og ere iglen inddeelte i Fjerdedele. Den ovrige Deel af Skalen er 
med mere Noiagrighed angivet, ved at lcrgge i Skaalen H, naar samme er 
nedladt paa Pladen C, - Gran ester et andet, flytte Ringen S imellem et hver 
i Gran^ indtil den fuldkomne Ligevcegt igienstilles, betegne dette Sted paa 
Vagtstangen, samt vedblive saaledes indtil 30 Gran paa samme Maade 
ere angivne.

B-'gge Skalerne ere for Tydeligheds Skyld ikkun indrettede efterø Gran, 
endskionr Instrumentet er og bor vcere saa emfindlig og let bevcegelig at ■— af 
et Gran g i or Udflag.

Begge Glaspillerne M cq N tilligemed de paa dem befastede Staalgaflcr 
ere saaledes indsatte i Fodbrcettet, at begge Vagtstangerne ligge fuldkommen 
horizontal og parallel imellem hinanden, saavelsom med Stangen GE. I 
denne Skilling af Vagtstangen AB maae Kuglen B netop berore Kuglen E.

Den mindste Glaspille N er af den Heide, at Kuglen D af Vagtstan- 
gen CD netop staaer 4 Linier fra Ringen G, og et kan bevage sig uden at 
berore denne sidste.

Den liden Skaal H er saaledes ophangt, at der imellem den og Skaa
len C er en Afstand af netop 2 Linier.

I enhver af Messingringene GG beflndes et lidet Hul, for derved at 
forbinde Instrumentet med begge Siderne af en eleckrijV Flasike etter Batterie.

I er en Messingtraad med et lidet huult Stykke Elfenbeen, bestemt til 
at undcrfiotle Voegtstangen CD, hvilken nodvendig maae vare overvagtig t 
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I), for derved nf hindre Vcegtftangens vedblivende Beveegclst imellem enhver 
med doitc Instrument foretagende Udladning.

Man vil lettclig indste, ar Vcegtstangen AB ei kan bevcege sig uden 
al A nraae i lige Tid beskrive dobbelt saa lang Vei fem B, og at del famme 
maae finde Sted ved Vcrgtstaugen CD imellem D og C.

Forbinder man derfor AB med den indvendige, og CD med den ud
vendige Side af et Bakterie, dog faaledes at Instrumentet cc i behorig Af
stand udenfor den electrize Atmosphäre, og lader derpaa Batteriet, faa vil 
den electrice Krafts afstsdende Virkning (naar famme dertil haver opnaael den 
behevendc Grad af Styrke) formaae Kuglen B at forlade Kuglen E. Skaa- 
len H maae narurligviis derved fynke med fordobler Hastighed, faa at, 
naar Kuglen B er stegen 1 Linie, maae Skaalen II v«re funken 2 Linier; 
kommen til denne Dybde, vil den bererc Skaalen C, og ved den deri opvakte 
levende Kraft maae famme bringes til at fynke, hvorved D naturligviis igjen 
maae stige i fordoblet Forhold med Synkningen af C, faa at naar C er fun
ker 2 Linier, er D steget 4 Linier; i dette Aieblik bcrsrer D Ringen G, hvor
ved de to Sider af Batteriet forbindes med hverandre, og Udladningen skeer.

Men da den elektriske Krafts tiltrækkende Virkning imellem ulige ncsv- 
nede Atmosphoercr (under lige Omstcendigheder) i det mindste er ligesaa stcerk 
som sammes afstsdende Virkning imellem lige ncrvnede Akmofphcerer, saa 
vilde deraf folge, at den ckcctriffe Kraft vilde isteden for at ftastode Kuglen B 
fta Kuglen meget for tiltræffe D, og ved sammes Berorelfe med G befor
dre Udladningen, hvorved Instrumentet ganske vilde forstile Kemedet, og 
underkastes Atmofphcrrens Temperatur ligefom alle andre Udlade-Electrometers 
(ei at tale om, at den elective Kraft ei mere bestemtes efter Vcrgt). For at 
hindre denne Feil, maae Instrumentet ved alle eleciriffe Forfsg faaledes an
vendes, ak den Kraft, med hvilken Kuglen D kunde riltrakkes af AB, maatte 
overgaae i Styrke den Kraft, som udfordres til at afstode Kuglen B fra Kug
len E. Til den Ende flyttes Ringen S stedse to Afdelinger lcrngere ud paa 
CD imod D, end Ringen Q paa AB imod B. Som f. Ex., der udfor
dres en electrisk Kraft, liig 8 Grans Tyngde efter dette Electrometer; til 
den Ende flyttes Ringen Q til det Sted, hvor 8, og Ringen S til det Sted, 
hvor 10 staaer; den afstsdende Krast vil da narurligviis ftastode Kuglerne B 
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og E forinden G er istand at tiltrorkke Kuglen D, faasom hertil vilde udfor« 
drcs en Kraft af 2 Gran, foruden den allerede virkende Kraft af 8 Gran. 
Skaalen II vil ved fin Tyngde af 14 Gran lettelig overvinde Overvcegten af 
LD imod LC, da samme c i er mere end 10 Gran, og altsaa er der intet som 
kan hindre Udladningen.

Naar Ringen S formedelst den begierte Krafts Styrke flyttes faa langt 
ud imod D, at Skaalen H ei er istand ved sin Tyngde at forstyrre Overvcrg- 
ten of LD imod LC, da maae den virkende Krast af Skaalen H foreges ved 
tillagt Vcegt, saameget, at samme kan virke paa Pladen C med en Overvcegt 
af 4 Grans Tyngde. Som f. Ex., der begieres en electrisk Kraft af 14 Gran, 
Ringen S flyttes da til 16, hvorved LD hviler paa I med en Overvcegt af 16 
Gran imod LC. Skal H tut virke paa Pladen C med en Overvcegt af 4 
Gran, saa maae samme foreges til 20 Grans Vcegt, og allfaa besvceres med 
6 Gran, da den ei veicr mere end 14 Gran, hvilke 6 Gran igien maae lceg« 
ges paa LB, og Ringen Q derfor flyttes imod B indtil 20, da den afstedende 
Krafts Styrke faaledes bestemmes ved 14 Grans Vcegt.

BegiereS en electtiff Kraft af 25 Gran, da flyttes Ringen S indtil 27, 
Skaalen H betynges med 17 Gran, for derved at erholde en Overvcegt af 4 
Gran imod S; disse 17 Gran lceggcs til den begierte Kraft af 25 Gran, og 
allfaa flyttes Ringen Q til 42, 0. f. f. Paa denne Maade virker den aft 
stedende Kraft stedse forinden den tiltrcrkkende Kraft er istand dertil.

Man vil lettelig indfee, at de Feil og Ubeqvemmeligheder, fom alle 
hidindtil brugle Udlade-Electrometere have tilfcrlleds, og som ovenfor ere bc- 
rsrte, ei aldeles kan forekastes delte, da Udladningen her foretages ved umid« 
delbar Forbindelfe imellem og — Electricitet, uden noget udenfor Instru
mentet felv dertil kommende Middel.

Et af dette Instruments vceftntlige Fortrin, er Visheden imd hvilken 
Forfog kan igientages, og stedse forventes det samme Udstag; thi ufeilbar 
maae endog ved alle Atmofphcerens Temperaturer stedse behoves den samme 
electriffe Kraft, for at begynde ot frastode de tvende Kugler B og E fra hver
andre, ved samme Mcengde belagt Glas,, og samme Afstand af Ringen Q 
fra Axen L. f
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En anden ej uvigtigere Fordeel ved dette Instrument er, at til For- 
ssg, hvortil behsvcs den samme oste igientügne electriffe Krast, for deraf 
Med Vished at vide Resultatet, som f. Ex. et Bakeries Afladning igiennem 
Syrer, Vandre., ei udfordres det Paasyn, som ved ethvert andet Electro
meter er uomgcrngeligen nedvendig, da den, som bevcrger Eleciricermaffinen, 
ei behsver andet, end at tcelle Gangene fom Electrometeret udlader sig selv, 
og Instrumentet alksaa kan vcrre indfluttet i en Glaskasse, eller paa andre 
Maader sikker for Berorelse, eller andre Omstcrndigheder, som kunde giore 
Forsoget uvist, uden at Experimentators personlige Ncrrvcrrelse dertil er uom
gængelig nodvendig.

Overalt smigrer jeg mig, at Simplicitet i Sammenfatningen af dette 
Instrument, Lethed at eftergisre samme uden alt for stor Bekostning, Vis- 
hcd, at to eller flere Instrumenter af dette Slags, giorte ester samme Skale, 
mane ved lige Mcengde belagt Glas correspondere med hinanden; men iscer at 
den Vished og Noiagtighed, med hvilken alle elektriske Forssg ved Hielp af 
dette Instrument kan foretages, og tillage derved noiagtig beffrives, ere For
dele, som, saavidk jeg indseer, ikke findes samlede hos de andre hidtil op
fundne Electrometere.

Jeg smigrer mig derfor med det Haab, at denne liden Opfindelse maatte 
findes nogenledes vcrrdiz til det Kongelige Videnskabers Selffabs Bifald.
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Om

nogle Sieldenhedcr og Vanffabninger iblant 
Menneffene.

Ved

Matthias Saxtorph.

gives i Dyreriget, men isar iblant Menneffene, ligesaa Utallige Af
vigelser i Form og Dannelse fra Naturens almindelige Negel, som der findes 
i Plante- eller Sreenriget. Naturkyudernes mangfoldige Samlinger, og ad- 
ffillige Skribemercs, isar VidenffaberS Selffabs Skcivler, giver tilstrakkelig 
Beviis paa denne Sandhed.

Med philofophiffe Hine har man allelider vceret beredt til at betragte 
disse Vanflagtningers forffiellige og ulige Skikkelse, deres beundringSvcerdige 
Bygninger, ovcreensstemmcnde Liighed med hverandre, og deres uafbrudte 
Funktioner, som ofte ere fuldforts paa samme Maade som i den naturligste 
og fuldkomneste Tilstand.

Synderlig nok synes det ved forste Aiekast, at flige gyselige Skabnin
ger have kunnet opvakke saa flor Opmcersomhed hos Naturkynderne, der have 
fundet en Vellyst i at giere sig saa noie bckiendt med dem, som om de vare 
vcrseutlig afvigende fra den almindelige Menneffeart, etter som om man i dem 
kunde finde et synderligr,Folkeflag, man ellers ei havde formodet al kunne 
blive til paa denne Klode.

Ved disses noiagtige Undersogninger matter den dybsindede Philosoph i 
det mindste sin Videlyst, og uddrager af deres Betragtning glade Folelfer og 

sand 
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sand Taknemmemlighed til Skaberen, som fritog os fra at regnes iblant disse 
sscldne Vidundres Tal.

Det kan derfor ikke være upasseligt i dette oplyste Selskab at oplæse en 
Beskrivelse over et Menneske, hvis Fsdselsdele havde en besynderlig Dan
nelse og uordentlig Skabning, som meget stemmede overeenz med en omrej
sende Persons, der i Aarct 1789 lod sig see for det Kongelige Medicinske 
Sclffab, og for andre Lager og Naturkyndrge her i Staden. Dernæst at 
give en Bcj'krivelse over Born, som ere fodte uden Hierne^al, og som La
gerne kalde Acephalos, og tilsid st soge efter Muelighed at bestride en Hypo
these, som hidtil har varet almindelig antagen om deres Oprindelse.

Den forste benavnke var et Menneske fra Udbye og Arslev Sogn her i 
Sialland, 18 Aar gammel, der gik klad som et Fruentimmer, og af en Deel 
heldt for Hermophradit, indtil han skulde consirmercs, da Prasten lod sig 
det vare angelegen at faae ham nndersogt af kyndige Lager, for at bestemme 
til hvilket Kion han burde henfores. Efter en Beretning fra Hans Hoiær- 
vardighcd Biskop Balle til det Kongelige Danske Canccllie, blev efter Col
legii Medici Anviisning tvende Lager, Hr. Doctor Bang Medicus ved det 
Ridderlige Academie i Soroe, og Hr. Doctor Holterman Physicus i Næst- 
ved, bcDkkcde til at foretage Besigtelse over dette Menneske, som skecdte i 
Kammerherre Bielkes Gaard i Nastved. Foruden den korte Best'rivelse, 
som jeg nu vil give mig den TEre at sorelase det Kongelige Vidcnffabers Sel- 
ffab, vedlagger jeg medfolgende Tegning af Doctor Bang, commuuiceret 
Collegiurn Medicum over bemeldte Menniske.

Da man siden har havt Leilighed her at see en fremmed omreifende 
Person navnlig Matthias Uffen, sod i Colin ved Rhein, naftcn af samme 
B. gaffen hed, har jeg troet, at det kunde vare passende at anstille en Sam
menligning imellem begge disse mærkværdige Sieldenheder, og derved a 11 mærfe 
den Ovcreensstemmclse og Liighcd Naturen viser endog i Delenes unaturlige 
Bygning og Dannelse.

Doctor Bang, som har meddeelt mig denne forelagte Tegning, har 
givet kortelig folgende Beskrivelse:

"Vi besigtede Mennc^et overalt, og fandt at Skulderne vare bredere 
end Hofterne, Brysterne ikke meget udstaaende, Armene og Benene musculose, 

og
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og at Delenes Proportion overalt stemmede meget overeens med et Mandfolks; 
de tvende underste Fingre paa begge Hsenderne vare sammengroede, ligeledes 
de tvende yderste Tuer paa begge Fodderne, hvilket sidste Tilfulde hans Moder 
og Mormoder havde havt. Paa Underlivet faaes ingen Navle. Hans Par
tes genitales havde temmelig Ligning med Mandfolks, faaledcs fom Tegnin
gen viser, der cv taget i naturlig Stsrrelse.
aa) Glans penis, som er Tomme bred, og | Tomme fremstaaende. I 

dens Spalte sees ingen Aabning.
bb) Huden, som kommer fra Kroppen ved Siderne af glande, er tyk, 

flaner ned omkring samme, og formerer
c) Præpiitium, som hunger ud under glandem.
d) Frænulum, udenfor preputium, op til glandem.
ee) Scrotum, som hunger nedenfor disse Dele, og hvori Testiklerne tyde- 

ligen vare at fole.
f) Rhaphe.
g) En ovalagtig, svampet og blodrod Udvcrxt ovenover glandem, som et

2 Tommer bred, i Tomme hoi, og 4 Tomme tyk eller fremstaaende 
fra Kroppen. Af dens poris syntes Urinen at ud sive hist og her om
kring ved Siderne, isur ved den hoire h, hvor der er en liden Gryft, 
de? udqvuller Urinen, flyder hen under glande til frænulum, og afsæt
ter GruuS deromkring. Vandet lober bestandig, saa han aldrig kunde 
vure tor. Af samme Udvu^t pebler undertiden Blod frem, ofte i 
Klumper.

h) En liden Gryft eller Hule, som ligner Navlestedet, hvor Nav-lesnoren
omtrent skal have sat.

Hr. Professor Bonn i Amsterdam har givet en Beskrivelse over en 
sielden og unaturlig Beffaffenhed i Urinbluren og FodselSdelene paa adskillige 
Born, og isur paa en tolvaarig Dreng, der er oversat fra det hollandske i 
det tydffe Sprog ved Heinrich Joseph ArenH, trykt i Straeborg 1782 a).

I denne
a) Vid. Andreas Bonn, der Zergliederungskunst und Wundarzneiwissenschaft Profes

sor zu Amsterdam, über eine seltene und widernatürliche Beschaffenheit der Harnblase 
und Gcburtstheile eines zwölfjährigen Knabens. Ans dem Holländischen übersetzt von 
Heinrich Joseph Arntz D. A. W. B. Strasburg und Kehl 1782.

SnmlrnJ IV, B. Hhh
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I denne Beskrivelse tilligenred vedsatte Tegning, sindes den omrejsende Mat
thias Ussen, som her i Anret 1789 lod sig see og undersøge, og hvis Sam
menligning med Doctor Bangs jeg nu korteligcn vil anstille.

Hr. Professor BollN, som har feet flere saadanne Subjecter, anfører 
i ovenmcldte Skrift Pag. jo et Subject, paa hvis underste Deel af Under
livet, ligeover Skambenene, fandtes 1) ligesaadan en blodrod svampagtig 
Kiedhorvelse, som den Doctor Bang anfører, der syntes giennemdrnkken af 
cn Fugtighed, der vcedede bestandig dens ujcevne Overflade, af hvis'fmaa 
Ridser og Aabninger der Tid efter anden dryppede eller straaleviis udsprang 
en klar Fugtighed. Denne Beskrivelse stemmer meget ovcreens med Doctor 
Bangs, som anfører, at den besigtcde Dreng havde en ovalagtig, svampet 
og blodrød Udvoxning ovenover glandem > som var 2 Tommer bred, 1 Tom
me hoi, og 4 Tomme tyk eller fremstaaende fra Kroppen, af hvis ports 
Urinen syntes at ndqvcelle.

2) I det hele store Mellemrum (see Bonns Fig. 3. b) imellem Hierte- 
gruben og den unaturlige Hcrvelse over Skambenene, melder Bonn Pag. 10, 
dt der paa stige Mennesker sindes ingen Navle paa det scedvanlige Sted, og 
at der heller ingen fandtes paa den tolvaarige Dreng (Pag. 32), hvorndovck 
man ogsaa troede i forrige Tider, at stige Børn bleve fødte uden Navle. 
Men teet og umiddelbar over den rede kiødfarvcde Hcevelse saac man en liden 
flad Forlomgelse af Huden (Pag. 33). Dette var det virkelige Sted hvor 
Navlestrcengen havde sat (see Bonns Fig. 1. b, Fig. 1. c og Fig. 3. e). 
Samme Beretning giver Doctor Bang, at paa Underlivet af denne atten- 
aarige Dreng saaes ingen Navle; men i Figuren h er den liden Gryft eller 
Hule, som ligner Navlestedet, hvor Navlestrcengen omtrent skal have sat. 
Toer under samme saaes den Excrescens G, hvis tiltagende Vcext havde skiult 
Navlen, eller "rettere trykket den over til hsire Side.

3) Efter Dr. Bonns Beskrivelse befandtes ingen Aabning i Urethra. 
Heller ikke fandtes paa Spalten af glande nogen Aabning i det Subject, 
fom Dr. Bang observers.

4) Ved Siderne af denne kiodlignende Hoevelse, fortæller Dr. Bonn, 
at der formeertes tvende Forlcrngelser ligesom tvende Horn, og i disse vare 
Aabninger til Nyregangene (ureteres) neppe synlige, uden naar Personen

havde
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havde drukket stærk, og Urinen blev straaleviis ladt, ellers flod den udsvedte 
Fugtighed langs de fine Ridser paa Hævelsens Overflade, og giorde de« fug
tig og glindsende. Paa samme Maade fortæller Doctor Bang, at af den 
svampede blodrode GevæxkS poris syntes Urinen at udsive hist og her omkring 
ved Siderne, især ved hoire Side h, hvor der var en liden Gryft, udqvæl- 
lcdc Urinen, som fled hen under glandem til frænulum, og afsatte Gruuö 
deromkring.

5) Under denne forhoiede Hævelse, siger Bonn, faae man den van
skabte penis, som var meget kon, og efter Alderen temmelig bred. Ligele
des fandt Bang under Hævelsen et Legeme, som lignede glandem, der var 
11 Tomme bred, j Tomme fremstaaende, dog forskiellig fra Bonns Beskri
velse deri, ar glans ikke var spaltet, men formeerte tvende runde Forhoininger.

6) Under samme fandt baade Bonn og Bang frænulum (see i. Fig. 
h hos Bonn og c hos Bang) og præputiurn, som kom fra Huden, ved 
Siderne af glande, og var temmelig tyk (Fig. i. i hos Bonn, og bb hos 
Bang).

7) Scrotum, som hang nedenfor disse Dele, var trekantet og plat i 
Bonns Beskrivelse; Raphe neppe kiendelig (Pag. 36 hos Bonn); Tefticuli 
hang dengang i Lyskerne, men siden efter vare nedskudte, og ligger naturligviis 
i Scroto, hvorved dens trekantede Figur er meget forandret. I Bangs Be- 
skrivelse var Tefticuli tydelige at fole in fero to, og Raphe tydeligen at see.

Jeg kan ikke andet end bifalde Bonns Mening, som holder denne 
svampagtige Havelse ovenfor glandem for nt vane den indvendige Deel af 
Urinblæren, der ligesom en hernia eller Brok er fremskudt igiennem Huden, 
som naturligviis paa Dette Sted har været aaben (Pag. 27), hvori Nyregan- 
gencs Mundinger aabne sig ved Siderne, og lader Urinen uddryppe.

Fuldstændigere Forklaring over Delenes indvortes Tilstand, og cm 
Maaden paa hvilken disse Vanskabninger fremkomme, kan ikke gives, forend 
man faner Leilighed eengang til anatomisk at underssge Delene efter Dvden 
hos dette Slags Monstra.

Hvor forunderlig viser Naturen sig ikke i sine Forretninger, at endog 
den usædvanligste og uordentligste Bygning skal liene til dens Hensigt, til 
Livets og Sundhedeys.Vedligeholdelse.

Hhh * Jcg
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Isg vil derfor forlade disse Exempler, og begive mig til at betragte en 
anden Art af Monftris, som c ve de fa a kaldte Acepliali af det gradffe av.g- 
(potXoi. Disse mangler den overste Deel af Hjerneskallen, eg ere neesten de 
iblant de melineffelige Vanskabninger som oftest forekomme. Jeg har have 
Anledning til i min Praxi at see otte af dem; af alle otte er ikkun een eneste 
fedt levende til Verden, og denne var det ferste Barn fom Nytaars Morgen 
blev fodt paa det Kongelige Accouchementhuus r?74, men levede kun 16 Ti
mer, udsvede kiendelig Legemets Functioner, Folelsen, Respirationen, Circu- 
lationcn, motum periftalticum rc. De ovrige, som jeg forhen og siden har 
feel, ere fremkomne dede, nogle ved Vendingen, nogle og faa ved Naturens Hielp.

Det er ingen ringe Fordeel for en Fodselshielper, at vare vant ti( at 
undersege disse Vanskabninger, siden han derved desto lettere erlanget en Far- 
dighed i at kiende dem i Fedselen, og finder ingen Tvivl ved, fortid at bestem
me , og desto vissers prognosticere stige vanskabte Fostres Tilstand og Begaf
fen hed, naar han forud er vant til at kiende dem. Jeg blev i Aaret 1788 
kaldet til Hielp af tvende mine Elever, som havde underssgt en Kone i Barns 
Ned, og sundet en usædvanlig Deel af Fosteret ligge for, i den everste Aabning 
af Bakkenet, som de tilligemed Iordemoderen ikke vare istand til at bestemme. 
Ved miti Ankomst fedte jeg tvende fremstaaende kugelagtige Dele, af Ster- 
relse som tvende Noddcr, og bagved dem en blod Havelse, som havde en haard 
ujævn Grund, hvortil den var haftet. Af disse fremstaaende Kugler, den 
ujavne Deels Beskaffenhed, af Hovedets mindre Stsrrelse, Ansigtets Vers- 
reife, og Delenes Forhold til hinanden, bestemte jeg efter adskillige foregaa- 
ende Erfaringer, at Fosteret var Acephalus, hvilket, da Fsdftlen var fuld
bragt, befandtes overeensstemmende med mit Forudsigende.

Dette Foster befandteS ved nsiere anatomisk Undersogning, ligesom de 
andre af lige Art, at mangle de brede Been, som udgier den everste Deel af 
Hovedskallen. Den verticale Deel af Pandebenet var adffildt fra Nasen af 
med en Hinde, ligesom paa andre Fosters, og isteden for at stige opad, (eb 
den horizontal frem, bedakkede os etmoideum, og endte sig paa hver fin 
Side af Sella Turcica ved Vingerne af ofte fphænoideo.

Orbitæ vendte opad i Hovedet i en nasten horizontal Direction- og for
voldte at Kinene stods frem oven i Hovedet ligesom to ftnaa Kugler.

Ofta
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Ofla parietalia manglede ganske; men Pars fqvammofa af oflfbus 
temporum fandtes ooctitd indkrummet imod partem petrofarn, og pro- 
celfus zygomaticus var forenet med samme proceflu af ofle jugali.

Ligeledes manglede den bagerste verticale Deel af ofle occipitis, men 
pars condyloidea og pr ocellus bafilaris var tilligemed foramen occiptale 
magnum tilstede.

Hele bafis cranii havde Mærker af dens sædvalige Ujævnheder, og især 
stode proccfliis c'inoedei af Sella Turcica meget stærk frem; derudover var 
der let t.Ucnncm den blede Her vel fe paa Hovedet at finde den ujævne Grund af 
Hovedstollen, hvoraf jeg efter flere ligedanne Erfaringer sintrede mig til Fo
sterets Monstrositer.

Ovenpaa bafin cranii laae en rodlig blodagrig Deel, adssillet i Klum
per, der forestillede Hiernens marvagrige Deel, beklædt med en meget tynd 
Hinde; rundt omkring samme endres Hudens Rand paa der Sted hvor de 
flade Been manglede.

Hiernens marvagtige Deel havde ingen Fasthed, ingen ordentlig Figur, 
men laae som en hvid grodagtig Maffc udflodt over Grunden af Hjerneskallen, 
og sammenblandet med meget Blod. Hie- og ^-renerverne vare de eneste ty
delige Nerver man kunde kiende at udspringe fra samme; og som der ingen 
Cerebellum eller Medulla oblongata fandtes, aabnede vi Rygraden, for 
at betragte Medullam fpinalem, men fandt med Forundring at den hele 
Cavitet var heeligiennem ganske tom, uden mindste Tegn af Marv, alene 
beklædt med en meget tynd rodlig Hinde indvendig. Rygraden selv fandtes 
ved de underste Lændebeen spaltet, og den tynde indvendige Hinde bedækkede 
alene denne Spalte i Lændebencne, thi Huden fandtes udvendig at mangle 
paa dette Sted.

Der hele Fosters- udvendige Form var for Resten ordentlig i alle Delene, 
og af Storrelse som et ordentlig 7 Punds Barn pleier at være, undtagen 
Ansigter havde et gammelt Udseende, og formedelst den korte Hals var Fo
steret med Hagen ligesom nedgroet i Brystet. Munden var meget stor; Tun
gen tyk, og stod frem imellem Læberne; Næsebenene laae horizontal, og 
Næseborene vendte fremad.

VedHhb 3
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Ved at igiennemsoge andres Observationer, har jeg fundet meget faa 
Exempler, som stemmer overseas med denne deri, at der foruden Mangel af 
den ordentlige Hierne, fandtes siet ingen Medulla fpinalis i de af dem be
skrevne Acephalis b). Er Hiernen nu, efter Phyflologernes Formening, 
tilligemed Nerverne at anfee som Fons Vitæ, som organ a nutritio nis, 
hvorledes har da dette Foster, som manglede ei alene den store og lille Hierne, 
men endog Rygmarv, bekommet Liv og Styrke til at leve udenfor Moderen, 
tilligemed saa naturlig en Ferlighed, at der ikke har givet noger andet Barn 
efter, som, under lige Vilkaar med dette, har havt baade Hierne og Rygmarv. 
Jeg maae endnu erindre en Bcmcerkning, som Hunter og andre Anatomici 
vil have meddeelt, al i disse Acephalis skal Renes fuccenturiati mangle, 
og deraf har man draget den Scetning, at imellem HierncnS og disse Billyrers 
Brug maae nodvendig veere en Connection, siden disse efter deres Mening 
fattes alletider hvor Hiernen fattes; men jeg maae tilstaae, at saavcl i dette 
som i stcre andre Acephalis, som jeg har anatomcrct, har disse Renes fuc
centuriati vceret tilsinde, og jeg har sremviist dem for mine Tilhorers. Føl
gelig falder den hele Hypothese bort, som alene er grundet paa specielle Er
faringer.

Naar man i det ovrige betragter den Liighed og Overeenssiemmelse i 
Bygningen saavel hos disse, jeg selv har observeret, som og imellem den store 
Mcengde, man sinder hist og her hoS andre Skribentere, saa kar, samme ikke 
andet end seette oS i den storste Forundring, ifald de ere udsprungne as lige- 
danne Avlingsevner, af ligedanne Spirer eller Soededyr, som andre Mennc- 
sker, hvorledes disse under Udviklingen saa ganjke ere forandrede fra den scrd- 
vanlige Form, de vilde under andre Omstændigheder have modtaget, hvorved 
de da havde kommet til at ligne os selv. E-Uen maatle denne Form veere fra
deres forste Oprindelse dem egen — og hvem veed om den ikke virkelig er 
det? — eller ved andre Krcefter tilbragt dem under Udviklingen. Scrtler vi 

det

b) I Journal de Medicine Chirurgie Tom. 66. p. 91. Anno 1786 anfores et Exempel 
paa et Barn, svin blev fodr uden Hierne og Rygmarv. I samme Journal Tom. 35. 
Pag. 325 anforer Msr. Dufour et Barn, som manglede den store og lille Hierne, 
den aflange Marv og Rygmarven. Man laser i Memoires de l’acad. royal des feien c 
de Paris: at Msr. Fauvel har 1771 sremviist tt Barn, som hverken havde Hierne, 
lille Hierne, eller Rygmarv, og som levede 2 Timer efter Daaben.
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tot forste, faa ere disse Skabninger at an fee fom et forstkielligt Slags fra andre 
Mennesker; og fætter vi Det sidste, faa standser vor Philosophie ved De mange 
Anledninger, man let kunde falde til at giette paa, at være Aarsag til deres 
Oprindelse.

Endffiortt jeg ikke med nogen Vished tør angive de skjulte mechaniske 
Aarsagcr, som ved Modertrompeternes krampagtige Sammentrækninger kunde 
virke paa Sædedyret i det Aieblik Det passerede Den trange Vei til og fra Mg- 
gcstokken; eller fom fan lemlæste Sædedyret, og faaledes fortrykke dets Dele, 
at visse af Dem alene kan tage imod Næring, tiaar anDre vantrives; eller fom 
i eet og det famme Mg fan fammenklemme tvende Sædedyr til at forenes til 
et Legeme, og derved frembringe alle Slags Vanssabninger cller Fostere uden 
Arme og Been c), uden Hovedffal og Hierne, eller fammenvoxne Bern paa 
mange besynderlige Maader; faa kan jeg dog heller ikke blindt hen antage Den 
alt for almindelige Mening, fom længe har hersket: at Imaginationen 
alene var Aarsagen til Monftrorum Oprindelfe.

Med Rette maatte man anfee Det menneskelige Kien for heel ulykkelig, 
ifald de Frugtsommeliges forvenDtc Imagination kunde have faa stor Indfly
delse paa det undfangne Foster, thi hvor faa Menneffer kunde Da vente, uden 
at være vanskabte, at komme til Verden. Hvorledes (Tuffe man og kunde 
formode, at den Imagination, som var istand til at prcDuccre faa utallige 
Vanskabninger, skulde hos faa forstkiellige Modre findes faa lige og faa overs 
eensstemmende hos dem alle, at Den altid og hos faa mange kunde frembringe 
faa lige og faa overeenSstemmende Frugter, fom disse Acephali have været, 
vi her have afhandlet.

Anatomien viser, at Det menneskelige Leg em s Dele kan henseres under 
fire forstkiellige Systemer, under Det cellulose, fibrose, vasculose og nervose. 
Det cellulose System, uagtet Det vel har sine besynderlige Egenskaber, faa er 
det dog ikke underkastet ImaginationSkraftenS Virkninger, eller er istand til 
paa mindste Maade at forandres af famme. Det vasculose System er vel 
ikke ganske befriet fra Imaginationens Herredomme, men har dog ingen umid
delbar Connexion med det vasculose, som er i Fosterets Legeme. Det nervose 

System, 

c) Foruden mange templer som findes hos Autorerne paa Born uden Arme og Been, 
tier jeg selv et Foster as samme Slags.
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System, font det eneste ved hvilket Imaginationen ffulle yttre sin fulde Kraft, 
taber sig saasnart det kommer Mggel eller Fosterets omgivende Dele nar, og 
udelukker Fosteret fra al Samqvem og Dcelkagelse i Moderens Lidenffaber. 
Hvorledes |T\t( vi da flulte os til Imaginationsvirkningerne paa Fosteret, naar 
deus udsvende Kraft hverken kan ledes til Fosteret, eller meddeles det ved Mo- 
derlcgemcts cellulose Bygning, ei heller ved Aarerues og Vcedfferncg umiddel- 
bare Sammensiydelse, meget mindre ved Nervernes og det fibrose VcesenS 
Forbindelse imellem Moderen og Fosteret, da Moderkagen, som det fornemste 
Foreningsmiddel, der sammenssier Fosteret til Moderen, aldeles ingen Ner
ver besidder, og aldeles ingen Connexion har med de Nerver, som udspringe 
fra Moderens Legeme?

Maae vi da ei med Billighed antage den Sonmug, som PbysiologerneS 
Erfaringer noksom beviser, at den Communication, som er imellem Fosteret 
og Moderen i Moders Liv, er saa ringe og saa ufuldkommen, at hverken 
Circulation eller Nervekraft, rller ovrige Funktioner findes eenö hos dem, 
men faa forffiellige, at det som virker meest paa Moderen, har ofte ingen 
Indflydelse paa Fosteret, ligesom der, der virker paa Fosteret, viser ligesaa 
sielden nogen Indflydelse paa Moderen, hvilket dog nsdvendig maakte ffee, 
naar Circulationen og Nervekcaften kunde virke fra den ene over til den anden.

Man kunde maaffee indvende, ak uagtet der ingen tydelig scerffilte Ner
ver findes i Moderkagen, saa bringer dog de Aarer, som Moderkagen er fuld 
af, Nerver med sig ind i samme. Men difle Aarer har efter uoicste anatomis 
Kundffab flet ingen umiddelbar Sammenheeng med Aarerne af Moderen, og 
felgclig kan Nerverne, som ledsager disse Aarer, aldeles ikke virke paa Mo
derens, siden de ingen Samqvem har med hinanden. Hvor felesles er ikke 
Navlestrengen? Naar den overklippes eller fsnderrives, foles det hverken 
af Moderen eller Barnet, og dog er den forsynet med Aarer, som have deres 
Nerver, formodentlig mere til at opvcekke Bevægelsen, end til Folelscn, som 
ikke bemcerkes.

Hvor ofte erfarer man ikke, ar Ting som ffrcekker Moderen, som Mo
deren imagiuerer sig de grcrffeligste Feiger af, ffader aldeles ikke Barnet. 
Det hamdle sig for to Aar siden, at et Menneffe, som havde et stort Brok, 
gik omkring pa» Gaden for ar betle, og for ar bevcrge Folk til Medlidenhed, 

var 
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var uforskammet ti of for tvende frugtsommelige Koner, som jeg kiendte, nt 
blotte sin Skade og forevise den, hvilket indjog cn saadan Skrcek hos diffe 
Koner, at de fra den Tid af, i en Tid af 7 Maancdcr lcenkte ikke paa andet 
end deres ulykkelige Festere, som de ventede at fades med samme ubehagelige 
Tilfalde; men til Lykke for dem begge, viste Udfaldet Imaginationens ufor
muende Virkning paa Bornene, som sodtcS uden mindste Tegn til nogen 
Skade.

Jeg veed nok at Imaginationens Virkninger har mange Forsvarere, 
at man har tillagt den Kraft til at rive Stykker af Legemet, og fatte andre 
til, at radbrække Lemmerne paa Fosterne, og sammcnfoie adskilte Dele, 
hvoraf Vorn med Hareffaar, med sonderbrudte Veen, med Plattter og Ud- 
voxninger, med Brok og Kattehoveder, og jeg vccd ei hvad for flere synder
lige Skabninger, der ved Moderens Forcstillingskraft, endog hos allerede 
dannede, og over halvvoxne Bsrn, skal v«re frembragte; men dette veed jeg 
tillige, at de Nyere s Erfaringer fatter dem fa a meget mere i Tvivl, som man 
dccls fager af rigtigere mechaniske Aarfager at forklare deres Forvandlinger, 
deels ogfaa sinder dem sieldnere nu end i forrige Tider, da man var mere let
troende, og mindre bekiendt med Naturen.

Fosteret er altsaa, efter sande anatomifa'e Grunde, ct Versen, som i 
Moders Liv er ligesaa forfkiellig fra Moderen, som Barnet er fra Ammen, 
der opfader det; thi Moderen og Barnet lever hver for sig under Svanger- 
faabct sit eget Liv, trives hver for sig paa sin besynderlige Maade, og virker 
farfaUte, uden at den ene tager Deel i den andens Forretninger. Naar Mo
deren faver, hopper og bevcrger Fosteret sig; naar Moderen kierer, danser 
eller bcvcrger sig, sover Fosteret roelig, og hviler sig; den svindsottige Moder 
lider, svcrkkcS og udtcereS, imedens Barnet trives og fedmes; og Barnet 
svcekkcs, forknues, vanskabes, naar Moderen trives og befinder sig vel; 
Moderen lever, naar Barnet hoS hende bortdser; og Barnet bortdoer i Mo
ders Liv, uagtet Moderen lever og befinder sig vel; Moderen underkastes 
anstilkende Sygdomme, som ikke angriber Barnet; og Barnet underkastes 
Sygdomme i Moders Liv, som ikke anstifte Moderen.

Troevcerdige Auctores farther, at Moderen i Svangerskabet har havt 
Kopper, som ikke har smittet Barnet, og Barnet har havt Kopper i Moders 
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Liv, som ei har smittet Moderen, der kil en anden Tid 603 har faaet frem. 
Jeg faae eengang et Barn fedes paa dek Kongelige Accouchementhuus, som 
over hele Legemet var besat med et Slags Blegner, der lignede fuldkommen 
de faa kaldte Vandkopper; jeg tog Materie af dem, for at inoenlere et andet 
Barn med, for at fee cm de vare Kopper eller ci, og disse smittede det meats 
lerte Barn, og frembragte i meget mindre Mcengde ligedanne Plekter, men 
af mindre S korrekse, og uden at efterlade Ar og synderlig Suppuration i det 
inocnlerte Sked. Jeg har sect Tvillinger med sammenvoxne eller rettere med 
fcelledS Moderkage, hvoraf det ene var vanfFabt med en Pose nedhængende 
over Ansigtet; Pandebenene og Øienetic manglede, og Hiernen laae for en 
Deel indelukt eller frr.mtrykt i denne Pose. Det andet Barn havde sin natur
lige Dannelse. Hvorledes har Imaginationen der kunnet yttre sin ulykkelige 
Virkning igienncm een og den samme Moderkage paa det ene Foster, uden at 
skade det andet?

Ja hvad skal man sige om Kyllingen i TEgget, som ofte findes vanskabt, 
eller om Mblet paa Trceet, som underkastes faa ofte unaturlige Skikkelser, 
uden at Imaginationen med Nette kan beskyldes for at have havt mindste Deel 
derudi? Skulde jeg da feile meget, «aar jeg nægter Imaginationen denne 
almindelige Kraft, faa geraader dog denne Feil det menneskelige Kron til 
ftørre Gavn end til Skade; den ville afvende den rcrdfomme Frygt hos Frugt
sommelige, fom ved mindste Skecek eller ubehagelige Syn crngstes og forestil
ler dem de ulykkeligste Folger paa Barnet, som Skaberen dog har betrygget 
imod faa utallige Farer, fom en alt for levende Indbildningskraft hver Oie- 
blik maatte forvolde, og som maatte omdanne Mennesket i sin forste Oprin
delse til lutter Vanskabninger og Vidundre for Verden.

Bessri-
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en Viergart, som findes i tvende Kongsbergffe Gruber, 
under Navn af Sotv-Branderts.

Ved

P. C. Abildgaard.

nyere Opdagelser i den physisie Chemie, med hvilke især en scheele, 
Bcrgmalln, Priestley, Lavoisier, Cavendish med stere have beriget Vi- 
densiaben, ere saa store og indtil Pdmygelse forbavsende, at det ikke er at 
undre over, at denne Masse af nye Sandheder, nye, forhen utæukte, Begreber 
om Tingenes Natur, fom disse Opdagelser saa pludseligcn have næsten paa
tvunget den menneskelige Forstand, deels forvilder ikke alene de efter Nyhed 
jagende Naturkyndige af ringere Klasse, men endog Videnskabens dybsindigste, 
og mecst erfarne Kiendere, deels vel ogsaa ringeagtes og modsiges, som Hjer
nespind af dem, der hvile aldeles paa det Gamle, og mangle Lyst og Kræfter 
eller Tid til at arbeite sig ind i disse nye Systemer, som saa meget afvige fra 
det Gamle.

Men hvad enten man vil antage, eller forkaste, de nyere Hypokheser i 
den p hy si si'e Chemie, saa ere dog de Opdagelser, de Forseg og Erfaringer, 
fom i fær i de sidste 20 Aar have givet denne Videnskab saa betydelig Tilvæxt, 
uncrgteligcn af den Beskaffenhed, at man ikke kan have endog fim blot histo
risk Kundskab, om siamme, uden at'nedeS' til at forandre meget i de Begreb
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man forhen havde om Elementer, om Legemernes Sammen seeming og Be
standdele, cm Giæring og Forraadnelse, om de forbrændelige Legemer eg 
deres Antændelse, om Salke, om Jordarter og Metaller, og næsten alt 
hvad der henhorer til den egentlige Chemie.

Allerede have disse Opdagelser giert en vcrsentlig Forandring i Begre
berne om Aarsager og Virkninger i Meteorologie, i Physiologie og i adffil- 
lige techniffe Arbeider; men Mineralogien er iscer en af de Videnskaber, som 
nærmest har vundet ved disse Opdagelser. Flere Jordarter, flere Metaller, 
flere Salte, flere Arter af brandbare Legemer have de noiere Undcrsogelscs- 
maader og finere Haandgreb (ært at kiende, som man for faa Aar siden ikke 
vidste at adskille, fordi man manglede Middel og Maade til at undcrsoge dem.

Dersom den uforglemmelige Scheele, hvis Arbeider saa meget bidrog 
til at giere den berømte Bergmann stor, ikke havde opdaget Blyanters Egen
skaber og Bestanddele, som man for ham aldeles ikke kiendte, saa ffulde det 
nu ikke have været mig mueligt al give nogen bestemt Oplysning om en af vore 
steldnere Norske Bicrgarter, som jeg i Aften ffal have den 2Ere at forelægge 
det Kongelige Vidcnffaberneö Selskab.

Denne Biergart har længe været bemærket som særdeles, men man har 
ikke vidst hvad det egentlige var. Da denne ualmindelige Biergart ikke er be
skreven, og det af dens udvortes Anseelse ikke kan ffiennes, hvor den ffal 
henfores, saa har jeg troet at gavne Mineralogiens Elffere ved at beffrive 
den, og meddele de Forjog, ved hvilke jeg har (ært at kiende den; den findes 
i de tvende Kongsbergffe Gruber, Gottes Hülfe in der Noth og Huns 
Oldenborg, og man har givet den Navn af Solv-Branderts.

Den saa kaldte Selv^BrandertS, som brydes i Gruben Gottes Hülfe 
in der Noth, er forffiellig fra den der falder i Gruben Huuö Oldenborg. 
Den forste er ældre og længere kiendt, ligesom Gruben, der allerede er funden 
imellem Aarene 1640 og 1650. Den findes der i Kiertler, men sielden; sid
dende udi en graa med fort Mulm blandet QvartS, der har en sort Farve og 
nogen Lighed med Steenkol. Den brydes i ubestemt Form; er haard og 
spred, med blank Muffelbrud; springer let i smaa Stykker, som ere skrap- 
kantige af ubestemt Form; farver ikkun lidet af paa Papir, og er meget let. 
Denö speeifike Tyngde mod Vandet er i, 727. Den er rigeligen og tæt 
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indsprcengt med gedieget Selv tilligemed noget indblandet Kalkspat. Mesten- 
deels er Solvet i bladig Form, men undertiden klumpformig og af temmelig 
Tykkelse. Jeg har af i Lod ErtS, renset fra Klippesteen, udsmeltet 70 Gran 
Selv, uagtet dette Stykke ikke var af de rigeste.

Brandertsen fra Huus Oldenborg cr nyere, Gruben selv er sorst 
fundet i Aaret 1767. Den falder der mindre sielden, end den forrige, og 
ligesom den, kirtelviis, i en graa med Kies indsprcengt fast og haard Gneis. 
Eckscn cr omgiven og tildeels indblandet med Kalkspat og Qvartökorn. Den 
har en sort Farve, cr haard, men spredere end den forrige. Den er ind
vendig stcerk glindsende, mestcndeelS med metallist Glands, og herved stilles 
den let fra den forrige. I Bruddet cr den noget krumstivrig, og neermer sig 
overalt mere til del stivrige end hiin. Den springer lettere end den forrige i 
smaa starpkantige Stykker af ubestemt Form; den smitter mindre af cni) den 
forrige, og er ligesaalidet fom hiin kold eller fettig for Folelscn. Den er me
get mere fattig paa Solv end den forrige. Selvct er vel ogsaa gedicgct i 
denne Biergart, og bladigt, men meget tyndt, ar det norften kun er som paa
stevet (angcflogen). Undertiden sindes lidet Kies indsprcengt. Et Lod af 
denne ErtS gav ikkun 4 Gran Solv; dog findes den undertiden rigere; 
men jeg har intet Stykke feer, der var saa riigt paa Solv, som de ringeste 
Branderts-Stuffcr fra Gruben Gottcö Hülfe i tt der Norh. Derfor ere og 
Skuffer fra denne sidste Grube sieldnere ar sinde i Samlinger.

Hvorvidt denne ErtS- eller Biergart fortiener det Navn af Branderts, 
vil det folgende vise. Ganste upassende er det ikke, endstiont det er givet 
uden at kiende Ersten; det er givet efter dens udvortes Anseelse og Lighed 
med Kol; men dersom man havde kiendt den, havde man dog ikke givet den 
dette Navn. At dct ikke var en KolertS, derom har man ved Gruben ei 
kunde! vcere uvidende, da den ikke forbrcendcr i Ilden.

Mineralogerne forstaae ved Branderts et antcrndekigt metalholdigt Mi
neral, en metalholdig Kol- eller BeegertS.

Saadan en Kobber-BrandertS sindes i Sverrig ved Bispbierg og i 
Slcedkcenes Grube paa Dal (Cronstedt Mineral. §. i6u A Edit. Stockh. 
1781). Denne ErtS antcrndes og udbrcrndcr, efterladende en kobberholdig 
Aste. Jern-BrandertS findes og i Sverrig ved Vastbierget i Norrberke, 
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og ved Finnbierget i Grydhytten. Denne ErtS giver en hastig Lue i Calci- 
nationsheede, hvorved den laber neget i Vægten, men beholder Form og 
Volumen.

Antændelig Qvægsolv-ErtS eller Ovægselv-Branderts findes ved Kirch
heim i Nassau, og ved Idria. Denne antændes ligeledes, og brcender med 
Flamme. Andre Arter af virkelig Branderts cre mig ikke bekiendte.

Men dersom Antændeligheden ffal være Carakteer for Branderts, saa 
kan dette 97avn ikke tilkomme vor Norske Branderts.

Jeg havde lænye kiendt denne sølvholdige Biergart fra Gottes Hülfe in 
Der Noth, og, deels forfort af Navnet, deels af dets Lighed med Steenkol, 
holdt det for at være en solvholdig Biergbeeg eller Steenkol, indtil jeg for tre 
Aar siden faldt paa
1) Ak prove det paa Kol for Blæfereret, da jeg ikke alene fandt det ganske

uantcendeligt, men endog aldeles usmelteligt og uforanderligt i Form og 
Farve.

2) Et andet Stykke provede jeg for Vlæferoret i en Selv - Probeerskee, og
det blev ligeledes uforandret i Form og Farve, men jeg mærkede at det 
tabte noget i Vægten.

3) Med Borax smeltet for Blæserorct blev der og uforandret, og gav Bo-
raxglasset ingen Farve.

4) Urinsalt, smeltet dermed for Blæseroret, giorde heller ingen Virkning dec-
paa; det vilde ikke ecngang hefte sig ved Glasperlen.

5) To Qvimin af denne Errs blev kogt med Kongevand; det tabte i denne
Oplosning 12 Gran, og det ovrige frasiede Pulver synkes uforandret.

6) Oplosningen med Kongevand No. 5 blev p rov et og fældet med Berliner-
blaa-Luud; det affatte n4 Gran hvid Jord, som vax Kalkjord.

7) De overblevne 108 Gran af Ertsen, som Kongevandet ikke havde foran
dret, blev smeltet i en Digel med dobbelt saa meget fast Planke-Luudsalr; 
Massen blev sortagtig, og da den blev oplost i Vand, fandtes den forte 
Biergart alene at være fordeelt og et oplest i Saltet. Nogle smaa Selv
korn fandtes, som veicde 3 Gran. At her fandtes saa lidet Selv, var 
fordi jeg havde, saameger mueligt, frastilt del gediegene Solv, da Ert
sen blev stedt til Pulver.

8) Fer
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8) For at forsikre,mig, om oft det Selv, font udbringes af denne ErkS, var
gedieget, og ei mincraliferet med Ertfen, ndkaagte jeg halvandet Lod 
deraf med destilleret Eddike, efkerat jeg forst havde under Skodningen 
frastilt, saameget mneligt, det metalliske Solv.

9) Da Eddiken ikke meer ved Kogning opleste noget, blandede jeg al Eddi
keoplosningen tilsammen, og foldede den opleste Jord med Luudsalt; jeg 
erholdt da io Gran, som var recn Kalkjord.

10) Paa den fra Eddikeoplosningen No. 8 tilbageblevne udvaffede og tor
rede Erts hældede jeg 2 Lod Salpetersyre, for at oplefe det gediegene 
Solv, fom endnu m aa tt c være tilbage; da denne Syre intet meer oplo- 
ste, blev fri^ Salpetersyre paagydet, indtil det srahceldct og provet med 
Kiokkensalt ikke meer blev uklart. Paa denne Maade fik jeg i6| Gran 
Hornsolv, altfaa 12 Gran reenl Solv.

11) Et Lod af denne faaledes fra det metalliske Selv og fra Kalkjorden ren
sede kolartede Erts, fom i evrigt ved denne Behandling fyntcs at være 
uforandret, blandede jeg med 10 Lod Salpeter, og fatte det i en Digel 
i Glodeild. Salpeteren fmcltede, og ingen Oplosning eller Forandring 
mærkedes ved Ertfen, fom fyntes ligcfom i Forfogct No. 7 alene at 
blande sig med Saltet. Men da Massen blev gloende, antændtes 
Salpeteret og afbrændte, hvorved jeg altfaa blev forvisset om, at denne 
Erts indeholdt noget Brændbart.

12) Den tilbageblevne Saltmaffe oploste jeg i reent Vand; intet Solvkorn 
var at sinde. Oplosningen affatte et bruunligt Pulver, som blev fra
skilt ved Filtrering.

13) Til Luden No. 12 blev gydet Vitriolfyre, hvorved fremkom tn Lugt af 
Svovellever, men Luden blev ikkun meget lidet uklar.

Jeg har ved igienkagne Forfog befunden, at denne Svovcllever- 
Lugt ikke altid indfinder sig ved denne Behandling, og formoder, at det 
kun træffer, naar der i den Erts, fom underkastes Prove, er noget 
SvovelkieS tilfældig indblandet.

14) Paa del brune Pulver, fom ved Forfoget No. 12. blev tilbage, og som 
vejede 14 Gran, gydede jeg Saltsyre, indtil dette intet mere oploste; 
der var da 2 Gran tilbage, fom besandleS at være Kieseljord.

15) I
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15) I denne Opløsning med Saltsyre gydede jeg Blcdluud, som ikke var 
jernholdig; den fældede Bcrlincrblaa, som samlet og udtørrer veicde 12 
Gran.

16) 30 Gran af denne ErtS, som var skilt ved sin indblandede Kalkjord og 
Selv, blev i 5 Timer holdt i stærk Ild under Muffel i en Probeerovn; 
det fordnnftedc uden 91 øg, indtil der alene blev 3 Gran tilbage, som 
befandtes at være 1 Gran Kieseljord og 2 Gran Iernkalk.

17) 20 Gran af denne ErtS, som var renset fra Kalkjord og Selv, blev 
lagt i dcphlogifticerer Saltsyre-Luft. Efter 8 Dages Forlob var 10 Gran 
deraf oploft i Syren. Ved Undersøgelse befandtes alene 4 Gran Jern 
opløft. Det øvrige Tabte har vævet brændbart Væsen, som er bleven 
forbunden med Saltsyren.

18) Med Brandertsen fra Huns £Mt>en6or$ anstillede jeg ligeledes de flefte 
af disse opregnede Forsøg, men jeg vil kun anføre delte ene, som tilstræk
kelig til Hensigten. Et Lod af denne ErtS, renset fra Kalk og Sølv, 
blev siinl reven og blandet med 6 Lod Salpeter; denne Blanding blev 
indsat i Glodcild, og da Massen blev gloende, afbrændte Salpeteret, 
som i Forsøget No. 11.

19) S alt massen derefter oploft i Vand og frasiet, gav ved tilgydet Vitriol
syre ingen Svovellever-Lugt, og blev ikke uklar. Der fandtes intet 
Sølvkorn.

20) Den fraskilte Giensats var brunere end den i Forsøget No. ir,, og var 
10 Gran Iernkalk med 3 Gran Kieseljord.
Af disse Forsøg læres, al denne kollignende Biergart forholder sia alde

les som Blyant, og er en virkelig Blyant neiere forbunden tuet) Jernet end 
almindelig Blyant, at det derfor uden Tvivl er haardere og afsmitter mindre. 
Af Forsøget No. 8 læres, at Kalkjorden er alene tilfældig iblandet, og ikke 
væsentlig forbunden med Ertsen. Derfor er den Mængde af Kalkjorden, 
som ved forstiellige Forsøg erholdes, ikke altid den samme. Af Forsøgene 
No. 10 03 12 læccS, at Sølvet i denne Biergart ikke er forertset, men alene 
gediegen Af Forsøgene No. 19 og 20 læres, at den saa kaldte Branderts 
fra Huus Oldenborg er væsentlig den samme, men at den holder mindre 
Jern, og har formodentligen deraf den større Sprødhed. Den Kieseljord, 

som
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font fandtes vcd Forsogene No. 14 og 20, er ogsaa fttti tilfcrldig iblandet, 
hvilket (et kan tiendes af Kornenes Grovhed og Form, naar de betragtes ved 
ForstorrelseSglaS. Ved igientagne Forseg erholdes og derfor ulige Mcsngde 
af Kieseljord.

Da denne Biergart alisaa er Blyant, fordi den forholder sig ved For- 
sog som Blyant, saa er den ogsaa, uagtet den Vanskelighed med hvilken den 
afbrænder, er virkeligt Kul, da Blyant bestaaer af samme vcesemlige Be- 
staudele som alt Kul, nemlig brorndbar Luft forenet- med Luftsyre.

Ved BlyantetS Egenstab ot vceve uantcendelig og vansteligen at kunne 
forbrcrudes, ligner den det dyriste Kul, saasom Kul af Blod, af Ost og flere 
dyriste Substantser, hvilke ligesom Blyant imodstaae Ildens Virkning i frie 
Luft flere Timer uden at breendeS til Aste.

De forbeneevnte veesentligc Bestanddele i Kul, nemlig brcendbar Luft i 
bunden Tilstand og Luftsyre, c ve de samme i Blyant, i Plante- eller Trceekul, 
i dyrist Kul og i Steenkul. Diste Bestanddele cre i Blyanter mere eller 
mindre neie forenede med mere eller mindre Jern. I Trceekul ere diste samme 
vcesentlige Bestanddele forenede med Plantejord, forsticllige faste Middelsatte, 
mestcndeelS altid noget Bruunsteen og en Mcengde Luudsalt. I det dyriste 
Kul er det Brcendbare og Luftsyren forenet med phosphorist Kalkjord. I 
Steenkul et*  dct Brcendbare og Luftsyren forbundet med flygtigt Luudsalt og 
Leerjord. Svovlet er tilfceldig iblandet, og Olien, som ved Destillation af 
Steenkul frembringes, er et Product og intet Eduet; var Olie i Steenkul til- 
stcede som Olie, saa mnatte den med Viingeist, eller med der crdsende Luud
salt eller med de fede Olier kunne uddrages, hvilket dog ikke steer. Imid
lertid fattes der meget i, at vi endnu kunne med Neiagtighed bestemme Steen- 
kuls Sammenscetning og Bestanddele. Dette Mineral er, saa almindeligt 
de! er, ikke endnu nok undersogt.

Jeg finder ellers hos de celdre Mineraloger intet Spor, at de have 
kiendt noget Mineral, som ligner dette vor Kongsbergste Product. Crotl- 
stedt er den ferste, som paa foranforte Sted i hans Mineralogie melder om 
en flygtig Branderts (Mi ner a ferri phlogiftica volatilis) fra Kronprindsens 
Schürf ved Kongsberg, og om en anden svensk fra O.vistbro Sogn i Nerikc. 
Han bestriver den at vcere uforanderlig paa gloende Kul, men at den under

Samling IV. D. f t Mustel 
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Mussel forsvinder og efterlader noget Jern. I Cron>stedts Tid var Blyan- 
iel6 Natur og Bestanddele endnu ukicndt; han kunde derfor ikke henfere hans 
Brandens til sil rekte Sted. Men det synes som de nyere Mineraloger have 
Decks misforstaaek, deels ei agtet paa det Besynderlige i Cronstedts Forfag 
med hans flygtige Branderts, og derfor mi fart denne ErtSart i deres Syste
mer under Jernertfcr *),  uagtet Cronstedt faa rigtig har adstilk den fra 
Jerncrkfcrne, og givet den, som alle hans Brandertfer, en egen Plads ved 
Slutningen af de brandbare Mineralier. Et Gehalt af 5 pro Cent og min
dre Jern kan ikke giere et Mineral til en Jernerts. Siden Cronstedt har 
ingen Mineralog bcmcerket nogen faadan Brergart far Herr Morveatt bestrev 
og bekicndtgiorde i Memoires de Dyon for 1783 at er heclr Lag af denne 
Biergarr, 11 Fod meegtigt, var fundet ved Rive de Gier. Han kalder 
Den Charbon incombuftible, men hans Forfag dermed vift noksom at det 
er den samme som Cronstedts flygtige Branderts **).  Nyligere har Ober- 
bergamts-Sscretair Widenmann bestreven dette samme Mineral fra Chem
nitz som en ny Biergart ogsaa under Navn af uforbrcendelig Kul f). Pro
fessor Klaproth i Berlin har undcrfagt det tf), og vi i st nt det dog ikke er 
saa ganste uforbrcendelig, men disse Forfag vise tillige, at den faa kaldte Un
gerste KohlcrtS er det samme som vor Kongsbergste saa kaldte Brandens, 
undtagen at det ikke er selvholdig.

Da af de foranfarte Forfag er viist, at det Kongsbergste Selv-Brand
erts ikke er antcrndeligt, faa burde dels Navn forandres. Morveaus og 
Widenmanns uforbrcendelige Kul er en Bencevnelse, som synes mindre pas
sende, deels fordi man ved det Navn Kul altid forbinder Begrebet om For- 
brcendelighed, og deels fordi dette Mineral, stiont ikke egemlig antcendeligt, 
dog virkeligeu er farbrcendeligt.

Da det er et Minerale, af samme vcesentlige Bestanddele som Blyant, 
hvilket Werner har givet det Navn Graphit, for at udmcrrke det desmere fror 

det

*) Valer. Mineralogie 2. S. 251. Gmelin Mineralogie S. 482.0. si.
**) Lrells Annalen 1789. 1» Sk. S. 43.
t) Bergmännische Zourn. 1789. S. 609.
it) Lrells Annalen 1790, 4, St. S. 293.
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det andet Mineral, Molybdenen, fom ogsaa almindelig kaldes Blyant, men 
som er vcesentlig forffielligt fra hiint, saa var det maaffee rigtigere, ar be
stemme delte Mineral under Navn af haard sort Graphit med gediegen Solv 
fra Kongsberg.

Det Navn af Kohlenblende, som Werner sildigere har givet dette 
Slags Minerale, udmoerkede det maafkee endnu mere, og det er at formode, 
at en Benævnelse, givet af en saa bersmt og stor Miueralog som Werner, 
vil blive almindelig antagen.

Kkk L
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Udtog

de meteorologiske Observationer for syv Aar, 
anstillede paa det Kongelige Observatorium i København 

fra Begyndelsen af 1782 ril Udgangen af i788>

Ved

Thomas Vugge.

^)eg har herved den TEre at ftemlcegge et Uddrag af de meteorologiffe Obser
vationer, hvilke ere anstillede paa Observatoriet fra Begyndelsen af 1782 til 
1788 Aars Udgang. Instrumenterne ere ophcengte i et Vcrrclse imod Nord, 
i en Heide af 124 danske Fod over Havets eller HstersoenS Middelheide. De 
sædvanlige Observationstider have vceret om Morgenen Klokken 7, om Mid
dagen Kl. i2, og om Aftenen Kl. 9; til disse Tider, og ei til andre, er det 
at efterfelgende Observationer have udviist Luftens Tilstand af Tyngde, Var
me, m. v. Omendffiont Luften til andre Tider af Dagen kan have vceret no
get tungere eller lettere, noget varmere eller koldere, faa dog bliver en Sam
ling af Observationer, anstillede til bestemte Tider, meget mere planmcessig og 
brugbar, end den, hvor Observationstiden enten idelig eller meget oste bliver 
forandret.

De fuldstændige Observationer, som jeg herved har den Wre at fore
vise, ere allerede trykte udi Ephemendes Societates Meteorologie« Man- 
hemienfis, hvoraf otte Bind i Qvart ere udgivne paa Churfyrsten af Phalh- 
BayernS Bekostning. Dersom Meteorologien nogensinde kan naae nogen 

Vished,
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Vished, dersom den kan bringes til en scientific Form, dersom Meteorologerne 
nogensinde ffulde blive istand til at udfinde Cycler for VeirligetS Tilbagekomst, 
og nogenledes efterligne Astronomerne ved Vejrligets Beregning for den til
kommende Tid, da bliver dertil ingen anden Vei, end at abstrahere Veirli
getS almindelige Regler af denne kostbare og betydelige Samling, som inde
holder gode, idelige og sammenhcrngende Observationer, anstillede med gode 
Instrumenter paa saa mange og scerffilte Stceder.

Jeg kommer tilbage til Udtoget af de Kiobenhavnffe Observationer, 
hvilket er indrettet maancdsviis.

§.

Observationer med Barometret, ThermometreL, Regnens og 
Uddunstningens Mcrngde.

Det til disse Observationer brugte Barometer er et lige Barometer, 
hvis Ror staaer i et Glas eller Kar, fyldt med Qvikselv. Da derpaa ingen 
Boininger eller Bugter ere, hvor Friktionen af Qviksolvet imod Glasset kan 
hindre QviksolvetS hastige Stigen og Falden ved den mindste Forandring i 
Luftens Tryk, faa anfeer jeg et faadant lige Barometer at vcrre finere, mere 
fselfomt, og hastigere bevcrgeligt end de Barometere, paa hvilke findes Bug
ter og Boininger. Diameteren af Roret er 3 Linier, og Diameteren af 
Glasset er ncesten 5 Tommer; derved kan Qviksolvet i Roret stige og falde sine 
2 Tommer, uden at Overfladen af Qviksolvet i Glasset mcrrkeligen forandrer 
sin Hoide, hvilket i Almindelighed ffeer, naar Diameteren af Roret er ril 
Diameteren af Glasset fom 1 til 20. For desto storre Sikkerhed er Glasset 
indfattet i en Messing > Cylinder, hvorpaa, ligefor QviksolvetS Overflade, er 
en liden Aabning med en opdragen fiin Linie, efter hvilken man kan bcmcrrke, 
om Overfladen af Qviksolvet forandrer sig, og efter hvilken Maalestokken er 
j-usteret.

Rorets Fyldning med Qvikselv er en meget vigtig Sag. Dertil er 
trende Maader. Den forste er, at man fylder Roret, og, decks ved at vende 
det op og ned, deels ved at drage en Staaltraad frem og tilbage, foger at 
bringe Luften ud; men dette kan aldrig ffee fuldkommen, og disse Barome- 

K k k g sere 
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kere ville altid vise lavere end de bor. Den anden Maade er ved Kogningen 
under lukt Laag ar bringe Luften ud af Qviksolvet, foreud det hceldes i det 
varmede Rer; og omendffionl denne Maade er bedre end den forste, faa 
bliver der dog noget lidet Luft tilbage, som decls har hcengt ved Siderne af 
Glasroret, deelS ved Rorets Fyldning paa nyt blander sig med Qviksolvet, 
og hindrer, at et saadant Barometer ei viser den rette Horde. Den tredie 
Maade, hvilken af de engelle Instrumentmagere scrdvanligen bruges, er fol
gende: Qviksolvet kaages, og fyldes udi Roret, som forud varmes, for at 
fortynde Luften i samme. Reret holdes paa fkraae over Kulild, og Qvik- 
solvet i Roret gives 3 a 4 Opkog, hvorved man vil see mange endnu ffiulte 
Luftblcrrer at udvikle sig, og at trade op igiennem og ud af Roret. Paa det 
omhyggeligste maae man tilstoppe Roret og tilbinde det med <n Blcrre, at in
gen ny Luft bliver tilbage eller kan trerde ind. Man samer dette saaledcs til- 
bundne og med Qviksolv aldeles fyldte Ror ned i Glasset med Qviksolv, og 
forster det til Barometerbrattet; Baandet ffiorres les, Blcrren borttages, og 
Qviksolvet falder i Roret efter den da vcereude Barometerheide. Der er da 
intet tilbage, uden at justere Maalestokkcn efter el rigtigt franff Maal fra 
Overfladen af Qviksolvet i Glasset.

Flere igientagne Erfaringer have lcert mig, at et saaledeS forfcrrdiget 
Barometer altid staaer hoiere end andre Barometere, som ere fyldte efter no
gen af de andre Maader; men netop bor dette anseeg for et tilstrcekkeligt Be- 
viiS for deres Godhed og Fuldkommenhed, efterdi aldeles ingen morrkelig Ma
terie er bleven tilbage ovenover Qviksolvet, hvilken kunde hindre Vers Stigen 
og Folden. Jeg har varet faa omstcendclig i at forklare mit Barometers Ind
retning og Konstruction, for at gaae de Tvivl imode, som kunde opstaae, 
naar man ville sammenligne de eftersolgende Barometer-Observationer med 
andre Observationer, anstillede med mindre fuldkomne og efter andre Regler 
indrettede Barometere.

ThermometeretS Kugle er 1 Tomme i Diameter, og Rorets indvendige 
Diameter er 2 Tiendedele af en Linie; Rorets Lcrngde 18 Tommer; og Ind
delingen giort til 30 Grader Kulde, som dog vel aldrig vil forekomme i Kis
benhavn. Frysepuncten er udlaget paa scedvanlig Maade, ved at scene Kug
len i Snee i en varm Stue. Det knagende Vands Punct er udtag«! paa en 

Dag
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Dag da Barometeret vifte 27 Tommer, paa det at Kaagepuncten kunde er
holde sin rette Middelafstand, da ved en fterre Barometerheide og torttere Luft 
Vander kaager vanskeligere, modtager en fterre Heede, forlcrnger altfaa Qvik- 
folvet meer, og bringer Kaagepuncten for heit op; og det Modsatte skeer, 
om Kaagepuncten udtages ved for let Luft og ved en meget liden Barometer
heide. I de efterfolgende Tavler betyde de Tal, hvorved ingen Tegn ftaaer, 
Varmegrader; men de Tal, for hvilke ere satte Minustegnet —, tilkiendc- 
givc Kuldegrader, alt efter 80 Graders eller Reaumurs Inddeling.

Hyetomcterct er en fiirkantet Kobberkasse, hvis Grundflade er en fransk 
Qvadratsod, og hviö Heide er 8 Tommer. Den er sat evcrft paa Observa
toriets Tag, og fra Bunden gaaer et Ror igiennem Vinduer ind i Observa
toriet, hvor den faldende Regn samles i et Kobberkar, og udmaaleS med et 
Cubikmaal af 8 cnbiske Tommers Stsrrelfe, hvilket igien er inddeelr til etv 
feite cubiffe Tommer. De Tal, som staae i esterfolgende Tavler, betyde 
derfor, hvor mange franske Cubiktommer af Regn der er falden paa en fransk 
Qvadratsod udi hver Maaned.

Til at bestemme Uddunstningens Mcrngde er brugt et Glas af 10 Tom
mers Hside, og 5 Tommers Diameter, hvilket fra oven af nedad ved et ud
vendig flinet Papir var deelt i franske Tommer, Linier og deres Tiendedele. 
Dette Kar, fyldt med Vand, stod i et Vcrrclfe, hvor Solen om Sommeren 
skinnede rag Timer. Hver Middag blev det i 24 Timer uddunstede Vand 
bemcrrket. Vandet i Karret blev fornyet en Gang hver Uge.

1783.

Maane, 
derne.

1782.

Barometret. Thermvmetret. Uddunst, 
ningen.

Regn
vands 

Mcrngde. 
Lu b tom.

Otrni Mindste. Middel
bo i de. Storste.

Gr. T.
Mindste.
Gr. T.

Middel- 
grad.

Gr. T.T. L. T. T. r. T. T. L. T. T. 8. T.
Januarii 28 8 i 27 3 0 27 10 51 7 2 ■ — 9 0 i 25 4»
Februarii 28 7 9 27 10 7 28 2 86 5 1 — 13 4 — i 53 12
Markli 28 6 3 27 i 5 27 10 62 7 0 — 9 6 — 0 48 0 3 3 6O
April 28 6 5 27 4 7 28 I 17 9 8 — i 0 3 77 0 9 3 24
Maji 28 3 6 27 6 6 28 0 52 17 4 i 4 8 37 0 9 8 9O
Junii 28 7 i 27 10 1 28 3 35 19 O 5 5 12 55 1 4 9 2O4
Julii 28 5 5 27 10 8 28 2 09 19 9 IO 2 14 06 i 5 i 404
Augusti 28 3 2 27 7 2 27 11 3 1 18 6 9 5 13 47 » 3 9 750
Septbr. 28 8 6 27 8 0 28 2 69 16 2 7 i 11 85 i 3 5 sich
Oclvbr. 28 5 9 27 4 3 28 O I 5 11 3 i 6 5 88 0 8 8 ISO
Novbr. 28 7 2 27 7 0 28 I 48 6 5 — 4 4 T 74 0 6 2 73
Decbr. 28 5 7 27 7 O 28 1 85 5 O — 5 3 0 80 0 3 51 124
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Julii

Maaue- 
derne.

1783.

Barometret. Thermvmctret. || 
.

Regn
vands 

Mcrugde. 
Tubtvm.

Storste. Mindste. Middel- 
hoide. Sterstc. Mindste. Middes- 

arad
T. L. T. T. C. T. T. L. T. Gr. T. Gr. T- Gr. T. T r. T.

Januarii 
Februarii

28 5 8 27 2 0 27 9 47 4 7 —. 7 6 — 0 30 0 i 5 2 12
28 8 0 27 2 9 27 11 IO 5 7 — 5 5 — i 71 0 2 2 176Martii 28 7 2 27 0 7 27 11 36 5 6 — 6 8 0 12 0 3 3 26April 28 7 9 27 i 8 28 3 97 i 3 3 0 5 6 41 0 9 4 184Maji 28 6 2 27 10 7 28 2 I 2 19 4 3 O IO 97 i s 7 3 2Junii 28 6 9 27 8 7 28 2 48 2 I 7 9 7 14 89 i 7 3 78Juln 28 7 2 28 Ö 3 28 3 75 23 6 10 6 i 5 91 i 9 0 98Augusti 

Septbr.
28 6 1 27 9 7 28 2 37 2 I 5 IO 3 1 5 11 i 4 6 41328 8 2 27 6 3 28 2 19 17 3 9 3 I 2 52 i 2 3 82

Oclobr. 28 8 0 27 0 6 28 r 05 13 8 — 4 2 7 89 0 8 5 85Nvvbr. 28 7 7 27 4 3 28 2 06 8 8 — 4 5 3 i 6 0 4 3 1 5 5
Decbr. 28 8 9 27 4 9 28 3 67 4 8 — I I O — 0 15 0 i 9 26

1784.
Jauuarii 28 10 8 27 I 8 28 I 55 2 8 13 4 — 3 i 3 36
Februarii 28 6 7 27 2 6 27 11 97 2 6 — 8 5 — 1 43 108
Martii 28 3 0 27 7 i 27 11 02 4 5 — IO O — i 90 20
April 28 5 0 27 5 3 28 0 IO IO 7 — 5 6 2 88 2 10Maji 28 6 0 27 IO i 28 3 47 18 7 3 3 9 26 0 4 2 46Junii 28 7 8 27 9 0 28 I 54 19 2 8 3 i 2 60 i i 6 4 3 iJuln 28 4 9 27 8 2 28 I 09 23 2 9 i 3 63 i 3 6 360Augusti 28 7 3 27 7 7 28 2 ?! 20 4 8 6 1 3 35 i 2 ^7 266Septbr. 28 9 7 27 9 7128 3 34 18 7 3 7 i i 03 i O 2 230
Octobr. 28 10 2 27 6 8 28 4 72 9 7 I 9 6 27 0 7 3 86
Nvvbr. 28 7 0 27 6 i 28 0 71 9 6 — O 3 4 19 0 8 2 51
Decbr. 28 6 6 27 i 3 28 0 39 5 7 — 5 6 — 0 03 63

1785.
Januarii 28 9 8 27 6 0 28 T 9 3 9 4 — 3 5 164
Februarii 28 JO 8 27 3 0 28 0 9 3 — i 3 8 — 5 i 26
Martii 28 5 6 27 3 i 27 IO 4 3 3 — 9 2 — 2 9April 28 8 2 27 5 5 2 8 0 9 IO 3 — 3 8 3 3 49Maji
Junii

28 8 7 27 7 8 28 2 2 i 2 7 3 0 7 8 245
28 6 2 28 O 0 28 3 0 19 8 6 8 i 3 3 t 3 6 49Juln 28 4 4 27 5 6 27 11 0 21 8 8 6 1 5 2 1 4 6 3 79Augusti 28 3 4 27 9 0 28 0 3 17 3 8 3 1 2 8 0 11 5 396

Septbr. 28 5 5 27 2 5 27 IO 0 16 9 3 3 IO i 0 8 3 396
Octobr. 28 5 7 27 5 6 27 11 6 11 7 i 4 6 6 0 3 3 279Nvvbr. 28 9 1 27 2 5 27 11 8 9 4 — 0 3 3 9 190
Decbr. 28 8 6 27 4 6 28 0 6 4 8 — 7 6 — I 0 106

1786.
Januarii 28 6 8 27 3 8 27 11 3 5 8 12 8 — 3 3 

i 237 
iiiFebruarii 28 9 4 27 3 8 28 0 6 3 4 — 7 5

Martii 28 6 8 27 4 8 27 11 8 5 5 — I 3 5 — 4 0 58April 28 9 0 27 6 3 2 8 I 6 13 5 — i 0 6 3 3
Maji 28 4 6 27 10 3 28 I 4 16 9 0 3 8 6 0 0 4 2 1 7Jiznii 28 4 9 27 10 8 28 I 8 2 i 8 7 3 14 5 0 3 r 11
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Maane-
6erne.

Barometret- Thermvmetret. Uddunst
ningen.

Regm

Stsrste. Mindste. Middel 
hoide.

- Storste. Mindste. Middcl- 
arad.

vands
Mccngde.

1786. T. L. T. T. L. T. T. L. T. Gr T. Gr. T. Gr. T. T. L. T. Cubtom.
Jul!« 28 6 8 27 7 9 28 I 3 -8 5 8 9 13 7 0 2 5 295
3iu ’Ulli 28 4 5 27 7 3 27 11 9 '7 4 8 0 12 7 0 2 i 272
©cptl'V. 28 7 8 27 5 0 28 0 4 14 4 4 8 9 6 0 i 3 438
Octobr. 28 9 8 27 9 4 28 3 6 12 6 i 0 6 8 148
Novbr- 28 9 8 27 6 4 28 2 I 4 5 — 5 0 — 0 3 7
Decbr. 28 7 5 27 3 6 27 11 5 6 7 — 6 6 0 0 37

1/87.
Januarii
SebriMvii

28 9 9 27 TO i 2 8 4 9 3 5 — 4 6 0 0 57
28 6 9 27 4 9 28 I 3 5 9 — 4 5 0 7 i88

Marui 28 9 o 27 6 3 «8 1 4 8 4 — 2 5 3 I 11 2
28 7 c 27 5 4 28 I 8 1 i 4 — i 3 5 i 69

Diiji 2 8 9 o 27 7 5 28 I 8 > 7 7 3 0 IO 4 0 2 4 290
li nti 28 6 6 27 9 8 2 8 1 9 19 9 6 I 13 O 0 4 9 204

Iulü 2 8 5 9 27 9 5 2 8 0 9 19 0 9 8 14 4 0 5 9 226
Anansti 28 7 7 27 8 5 28 2 0 18 4 8 9 13 7 0 5 1 298

28 7 9 27 7 4 28 1 6 16 9 7 0 I 2 0 0 2 8 I I 2
Ocrobr. 2 8 7 2 27 7 4 2 8 I 3 I 5 3 2 0 8 8 0 1 i 247
Vcovbr. 28 9 4 27 $ 0 28 1 2 9 0 — 5 0 2 0 2 1 6
Der dr. 28 6 3 27 6 7 28 O 5 6 I — 4 5 0 8 188

1 788.
Januarii 28 9 9 27 3 0 28 2 2 5 6 — 5 I — 0 7 132
Februarii 28 8 6 27 5 0 28 O 7 2 4 — 11 5 — 4 3 69Martii 28 6 I 27 2 8 28 O 4 5 O — 6 2 — 0 5
April 28 8 o 27 2 0 28 2 5 i 2 5 — 0 9 5 2 132
Maji 28 8 6 27 10 0 28 3 7. 20 7 3 3 IO 8 30
In mi 28 6 9 27 10 0 28 2 6 24 5 6 4 14 8 183Ju lu 28 6 3 28 0 6 28 3 I 24 0 11 O i 6 8 259
SZiißulh 28 5 A9 27 4 3 28 O 5 19 0 IO 0 15 2 575S.plbr. 28 6 5 27 IO 9 28 2 6 17 6 8 9 1 2 6 70
Oerobr. 28 I I 0 27 7 6 28 3 4 12 6 i 3 6 4 I 26
Novbr. 28 9 8 i 97 8 4 28 3 5 IO 0 — i 5 3 6 52
Decbr. 28 6 i 27 4 9 27 11 2 0 8 — 14 2 - 6 6

Lll §♦ 2»

Ved ovenstaaende maanedlize Middelhoider af Barometret og Thermo-- 
metret maac ikke forstaaeS det arilhmetiske Middeltal imellem den storste og den 
mindste Heide, fom i den Maaned har indtruffet, eller, den sierde Rubrik 
er ci Middelrallet af den anden og tredie Rubrik, ei heller er den fyvende Ru
brik Middeltallet af femte og siette; men Barometerets Middelhoide er fundet 
ved at lcegge hver Dags Middelhoider tilsammen, og at dividere samme med 
Dagenes Antal i Maaneden; og paa samme Maade er Thermometeretö maa- 
nedlige Middelgrad udsunden.

Samling IV. B.
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2.

Observationer paa Luftens Fugtighed og Torhed ved Hygrometeret, 
samt Maguetnaalens Misviisniug.

Det til de hygrometrisike Observationer brudte Hygrometer er sendt fra 
Manheim, og bcstaaer af en fiin sikrabet Pennepose, fyldt med Qvikselv. 
Tvendr faste Puncter ere udtagne paa Reret; den ene ved at seme Hygrome- 
tcrek i smeltende Ii6, og den anden ved at scene det udi Vand, «armet til 
25 Grader af Reaumurs Thermometer. Grunden til Maalestokkens Ind
deling er taget ved at dele Afstanden imellem disse Puncter udi 5 Dele. En 
omstændelig Beskrivelse over dette Hygrometers Indretning vil man sinde udi 
Ephem. Meteor!. Manheimenf. Tom. I. 1781. pag. 71-80. Delte 
Instrument er med all det meget ufuldkomment og ufeelsomt. Fra den fug
tigste til den torreste Luft har det ikkun forandret sig i det hoieste 10 Grader. 
Der bliver daglige« meer og mecr ubrugbart, fordi Penneposen taber den 
Evne at blive fierce i Diameter ved Fugtighed, og at trække sig sammen ved 
Torhed.

Observationerne paa MiSviiSningen ere anstillede med et fra Manheim 
sendt MiSviiSnings-Compas. Naalcn er 10 Tommer lang; den gaaer paa 
en AgatS Dup; Naalen vender ei den flade og brede Side, men den smale 
og tynde Flade opad; derved er Naalens Tyngde Center underneden Ophæng- 
ningS- og Bevcegelsespuncter, og Naalen erholder en storre Stivhed eller 
Stabilitet. Den midt igienncm Kassen opdragene Linie speiler sig udi et 
Planspeil under 45 Graders Vinkel, og naar Naalens sikarpe Kant træffer 
ind med denne Linie, saa afsikiærer Nonius MiSviisningcn, som kan læses til 
3 Minuter.

Juln

Maanederne.

'782.

Hygrometret. Magnetens Misviisniug.
Storste. Mindste. Middelgrad. Storste.

Gr. Min.
Mindste. 

Gr. Min.
Middelarad.

Gr. T. Gr. T. Gr. T. Gr. Min.
Januarii 34 4 23 8 29 10 17 58 17 1 5 17 43/08
Februarii 38 4 25 8 32 10 18 i 3 17 9 ‘7 49/30
Martii 36 9 25 4 31 15 18 15 17 4 6 17 58/89
April 33 9 25 5 29 70 18 18 , 17 42 >8 3/37
Maji 35 3 26 6 30 95 18 28 17 20 17 58/01
Junii 37 3 26 3 3i SO 18 14 1^JL7 42 18 1,01
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MagnetenZ MisviisuingM a an cd erne. Hygrometret.

1782.
Scorste.
Gr. T.

Mindste. 
Gr. T.

Middclarab.
Gr. T.

Storste.
Gr. Min.

Mindste. 
Gr. Min.

Middelarad. 
Gr. Min.

I nl kl 35 9 29 0 32 45 18 20 17 58 18 9-41
Au» uili 33 6 29 4 31 50 18 34 17 58 i8 9,77
Sepi ember 33 4 28 $ 30 95 18 32 17 57 18 1 i,77October 3 3 6 27 8 30 70 18 30 17 17 18 12,50
November 32 5 26 7 29 60 18 28 17 58 18 1 3,57
December 29 9 23 6 26 75 18 23 17 58 18 11,8 f

17R3.
fTonuavii 3 * 3 25 0 28 15 18 31 17 52 18 12,97
Feb» Han't 33 9 24 8. 29 35 '8 34 17 57 18 8,3 4
Marin 34 2 13 6 23 9 18 37 17 54 18 1 1,03
Apr i 32 3 1 5 3 23 8 '8 28 17 46 18 8, i 3
Maji 32 3 24 7 28 5 18 33 17 23 18 7,64
Ju nil 3 5 3 28 2 3 1 75 18 26 17 S i 18 13,17
III'!, 37 4 3 l 4 34 4 18 2 6 18 2 18 1 5,92
All - it 17 i 38 6 23 2 30 9 '8 26 >7 3 5 18 13,23
S>p'cmber 32 7 27 4 29 55 >8 27 17 56 18 11,17
Oclobcr 32 5 2 6 5 29 5 '8 26 18 O 18 16,07
November 3 3 5 25 3 29 4 '8 31 18 1 2 '8 18,57
D-ceinoer 35 2 24 i 29 65 18 26 i8 7 18 19,50

1784.
Januarii 3 l 7 23 7 27 07 18 38 18 i 3 18 2 1,35
Februarii 31 i 25 9 28 05 18 31 18 10 18 20,24
Marcii 33 2 27 5 30 35 '8 27 18 9 18 i 6,50
April 31 3 24 8 28 O> 18 29 18 i 2 18 19,10
Maji 
I li il ii 
Julii

32 7 23 8 28 OO 18 23 >8 JO 18 1 5,33
33 7 26 4 30 05 18 40 18 9 18 2 i,93
33 3 26 6 29 9 5 18 33 18 9 18 22,15

A lien sti 33 6 26 8 30 20 18 38 18 17 ,8 27,60
(S' pkcmber 34 7 27 5 31 IO 18 37 18 12 i« 26,44
Orlrbcr 33 6 27 1 30 35 18 32 '8 8 18 23, 4
November 29 9 26 7 28 30 18 33 18 i?' 18 28,27
Dec. mb er 32 4 27 3 29 85 18 39 18 18 i 8 28,47

'785.
2 6 26Januarii 29 6 3 27 9 18 40 18 18 33 a

Februarii 34 0 26 4 30 2 19 2 18 19 18 40,0
Martii 32 4 26 2 29 3 18 36 18 17 18 27 0
April 3 l 0 24 4 27 7 18 38 18 i 5 18 2 6,0
Maji 32 8 27 3 30 0 18 46 18 23 18 34,0
Junii 3 i 4 25 2 28 3 18 42 18 22 18 32,0
Julii 32 7 26 6 29 7 18 40 18 2 I 18 30,0
Augusti 3 4 8 26 7 30 7 18 55 18 19 18 37.0
September 34 7 26 7 30 0 18 43 17 50 18 46,0
October 35 8 26 » 31 0 18 37 18 18 18 27,0
November 3 5 3 26 9 31 i 18 39 18 17 18 28,0
December 35 I 29 5 32 3 18 41 18 9 18 26,0

Lll 2 1-706
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^fidnebctiie. Hygrometret. Magnetens Misvii skiing.

Storste. Miubste. Middekgrad. Storste. Mindste. Ml db elurad.
1786. Gr. T. Gr. T- Gr. T. Gr. Miu. Gr. Min. Gr. Miu.

Januarii 36 7 26 0 31 3 18 35 18 23 1 8 2 9/0
gclmiai'ii 33 2 25 6 29 4 18 39 18 18 >8 28,5
Martii 34 4 30 4 32 4 i 8 47 1 8 16 18 30,5
April 33 0 26 2 29 6 18 58 18 22 18 40,0
Maji 33 9 25 4 29 6 18 49 18 19 1 8 34/0
Junii 39 8 27 6 33 7
Suilli 37 5 29 9 33 7
Augusti 33 3 27 3 30 30
September 32 2 28 3 30 2
October 31 6 19 O 25 3
November 32 I 24 4 28 2
December 29 0 18 8 2Z 9

1787.
Januarii 25 8 17 9 2 I 5
Fcb-ruarii 26 6 16 9 2 I 7
Martii 26 4 16 6 2 I 2
April 32 0 2 2 0 27 0
Maji 30 0 20 3 25 i
Junii 32 1 26 2 29 2
Atilii 30 0 24 O 27 0
Augusti 32 9 27 3 3D i
September 34 4 26 8 30 6
October 29 5 25 3 -7 4
November 30 6 23 8 27 2
December 28 1 23 6 2; 9

§» 3*

Observationer paa Vindene, og hvor mange Gange enhver Vind 
er iagttaget i hver Maaned.

Vinden er ligeledes bleven observeret og nedssrevet tre Gange hver 
Dag; undertiden kan det dog have sine Vansseligheder at bestemme den, naar 
det enten er noer ved at vorre gansse stille, eller og Vinden enten ved Storm 
eller Tordenbyger ideligen springer; overalt kan man ved disse Observationer 
ei i alle Tilfoelde forvente nogen stor Prcecision. I den ncest sidste Rubrik er 
tilføret, hvor mange Gange det har varet Stormvejr, og i den sidste, hvor 
mange Gange det har met stille, hvilket er betegnet med o eller ingen Vind.

M»anr-
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Januarii 2 1 2 i 5 i 16 >7 23 5 5 2 7 i iSekuarii 3 2 I I 5 5 3 5 8 6 3 4 4 8 7 i 12 8Markii 1 4 3 3 7 3 2 14 5 7 5 7 5 6 4 i > 16April I 6 6 25 i l 15 5 i 4 3 1
Maj i 
I u iiii 3
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1
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3 10 8
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9
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4
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i 8Julii 3 I 2 3 I I 2 s i i 7 IO 5 17 9 2451 ii iw ili i« i 3 4 8 6 • 3 14 22 i i 6

@ep(k. 2 4 i 3 1 4 6 3- 9 9 9 7 5 2 25Oclvbr. 2 2 5 11 6 i 3 i 5 7 9 20 6 5
Novbr. 5 io 7 7 6 8 9 2 2 5 2 5 5 6 2
Dccbr. 5 2 2 I? 4 3 4 I IO 11 9 3 16

>783.
Januarii 2 3 6 6 7 7 8 7 8 11
Februarii 4 7 4 7 8 IO i 2 6
Maelii 6 7 2 7 6 4 6 IO i I b
April 6 2 3 3 2 i 6 I 2 I 3 I 3 2 to 6 12 10
Maji 2 2 4 3 4 i 3 4 6 4 6 I 2 3 5 3 4 1 2
Junii i 2 I I 3 7 3 5 4 6 I 6 6 5 2 9 1 2
Juln , 1 6 I 2 2 3 3 . ( 2 1 l 4 3 l i 4 9 2 I
Augukt i i 6 4 3 2 4 6 8 4 5 3 5 4 5 I 6 '4Septbr. 2 3 4 5 4 4 4 I 2 6 6 2 10
Oetobr. 1 2 4 2 2 6 I 1 9 8 7 9 9 6
Novbr. 3 3 5 4 S 2 3 2 4 3 9 4 6 I 8 8{Deck. i 4 5 3 3 7 2 I I I 4 7 6 5 I 10 6

1784.
Januarii i 2 7 7 IO 3 12 5 3 2 4 IO 6 4 2 14
Februarii 2 I 3 2 IO 2 JO 6 9 3 4 6 3 i 3 2 18
Martii 7 1 2 2 8 4 7 3 3 3 4 3 6 6 18 4
April i I 3 6 2 I 2 6 8 2 3 I 3 8 14 3 17
Maji i i . 4 I 2 6 7 . 3 5 4 2 6 IO 7 20 6 8Junii 2 I 2 8 i 4 6 5 4 14 6 9 8 15 4 9
Jul'i i 6 1 I 4 4 7 8 >5 22 3

1
21Augusti---- - 3 8 8 i i i 2 IO 7 12 13 8 18Septbr. 3 2 7 i 2 4 11 2 4 6 3 2 3 5 16 4 14

Octobr. 4 2 9 7 >9 5 2 5 I 6 3 6 3 7 14
I 3Novbr. 6 1 i 4 2 5 1 8 .14 19 4 8 4Decbr. 3 2 3 6 8 14 7 I I 3 4 ' 2* 9 2 3 i 24

1785.
Januarii 3 3 5 6 6 IO 4 8 14 9 5 i I I 2 7
Februarii 4 IO 12 2 6 4 13. 2 2 7 I 3 5 I I i
Martii I I 4 2 1 2 I I 2 4 11 6 17 6 1 2
April 8 5 12 2 I 2 I I I 2 4 7 11 14 5 IO
Maji 1 I 4 i I I 4 5 4 1 3 14 18 4 7Junii 2 2 8 1 7 3 I I 5 1 5 a 7 I? 7 5



454 B. Udtog af de meteorologiffe Observationer for syv Aar, rc
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Julii i 2 4 2 i I 4 3 2 i i i 3 13 13 i i IO
Augusti 1 2 1 5 9 4 5 i 6 3 12 15 3 7Scptbr. 5 2 2 3 4 8 8 3 8 i 7 3 - 3 6 9Dctobr. 7 2 5 2 3 3 10 6 19 1 4 6 3 i 6
9iovbr. i 5 i 4 4 14 14 I i IO 8 0 8
Dccbr. 3 '7 9 25 i 2 1 3 1 4 i 1 8

178^-
Jainiarti 1 3 5 5 i 9 6 I 1 i i 3 9 7 6 9Februarii 5 4 10 3 5 10 1 1 1 2 6 8 6 3 I 4
Mariii 4 14 6 i i >4 2 2 I i 7 i 1 3 8
April 3 1 4 8 13 i 3 6 6 3 4 4 5 4
Maji i 2 4 l 8 2 I 3 16 7 3 14 1 7 4 to
3 unit IO 4 5 i 5 6 2 4 2 3 4 2 9 6
JiNii 3 2 i 1 6 11 5 9 13

i
i 7 I 2 5

81 uu Ulli 2 6 3 i 3 5 2 5 5 2 7 3 1 3 '9 4 5
Scptbr. 6 i 4 2 2 6 13 9 4 25 4 7 9Dccbr. 7 3 6 9 3 11 3 ro i 3 17 2 2 5
Navbr. 2 7 5 26 5 19 6 2 4
Dccbr. 2 5 3 5 6 i 10 5 5 4 2 i 3 6

'787-,
Iannarit 5 4 I 3 3 > 3 2 3 ' 3 2 i 3 3 26
F bruarii i 2 6 4 3 3 6 26 6 i i 4
Markit 7 5 I i 2 l 5 9 i 6 3 3 8 1 5 4 8
April IC; 5 10 4 4 2 to 2 8 3 4 4 i I 6 6
Maji 7 2 4 7 3 9 \ 2 5 i i 3 IO 3 7 3 4
Junii 7 7 t 4 2 i 2 i 2 6 2 I 2 7 2 i 5
Julti 10 IQ 17 13 i 6 i 2 3 4
Augusti 3 3 3 2 6 2 2 i i H 29 9
Scpkbr. 7 4 8 1 5 3 8 3 8 6 4 i 6 i
Detcbr. 4 5 4 2 6 8 3 2 2 4 5 3 5 5 4 4

i92ovbr. 7 3 5 6 1 7 . 9 9 14 2 9 3
Dccbr. 2 1 11 8 7 I IO 3 9 2 4 i 8 9 4

’ 7 88.
Januarii 7 2 4 1 2 4 9 5 2 i 1 14 i 7
8 bruarii 5 10 6 i 2 4 15 I 6 8 3 2
Martti 3 3 3 3 7 7 '7 2 1 2 2 14
April i i i 2 3 3 7 5 i 2 7 14 i
Maji i 5 3 2 IO 3 3 i IO 3 9 7 20 4
3 ti nit 7 3 i 8 13 4 6 4 9 6
Juli, i 4 23 3 i 7 14 22 4 2
Astgusti 6 2 5 3 8 4 i 12 17 11 6 2 6
Sepkbr. 3 2 14 IO 6 3 16 3 i 4 7 2 i
Occodr. 15 5

l6 4 i 3 1 I I 1 1 3
Novbr. 6 10 1 2 1 7 i 20 8 9 i
Dccbr. 27 13 1 I 5 14 - 3

§.
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§. 4.
Luftens Beskaffenhed og andre Meteorer.

Eftcrfolgcnde Tabel udviser hvor mange Gange efter trends daglige 
Observationer Luften har vcrrct klar, tyk, ffyet eller blandet; hvor mange 
Gange det har regnet, sneet, tordnet og haglet; hvor mange Gange det 
har vceret Taage, Riimftost og Nordlys.

Juli i

Maaue- 
dcrne. 
'782.

Klar 
Luft. Tyk. Skyet. Regn. Snee. Taage. Tor, 

den. Hagel. Riim. 
frost.

Nord
lys.

Januarii 4 19 8 7 7 7 i
Rcbruani 6 '4 8 4 6 i I
Mart,i 7 20 4 5 6 5 4
April 12 IO 8 4 i 2 i i I
Maj, 3 '3 I 5 8 1 I
I un n '4 8 J8 8 i 2
Juli, 4 1 S I 2 9 3 1
Au ü usti 2 10 '9 22 1 I
Scprbr. 9 11 I O 14 3
Dctcbv. 7 2 I 3 18 4 2
Novbr. 5 20 5 5 7 i
Decbr. 5 23 3 5 5 i I

'78?.
Januarii 4 20 7 1 5 3 IO
Februarii 3 '9 6 '5 3 8 I
Martii 12 17 2 IO 9 5 2
April '7 7 6 6 I 4
Maji '5 4 i i I I 2
Junii IO i 8 2 7 I
Julii I I 10 IO 6 1
Augusti 3 i I '7 19 I i I
Geptbr. 10 8 i 2 IO 3 i 2
Dctobr. 5 '4 1 2 I 2 2 I
Novbr. 5 14 i i 6 6 i
Dccbr. 6 '8 7 6 4 4

i?S4‘
Januarii 4 '9 7 I I 7
Februarii 3 21 5 2 11 8 i I
Martii '3 12 6 4 9 6 i
Avril 2 *7 JO i? 5 4
Maji
Junii

4 7 18 5 I
3 'S 11 27 I 1
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17*38.

Maane- 
dcrne. 
1784.

Klar
Utift. Tyk. S.kyct. Regn. Suce. Taagr. Torden. Hagel. Nuur- 

frost.
Nord

lys.
ftuftt 3 14 12 25 5
Augusti 5 9 -7 is i
Scptdr. 8 i l 10 11 I i
Octobr. 6 16 7 8 3
Novdr. 3 2; 2 i? 2 i
Decbr. 3 22 6 3 10 5

1785'
Januarii 4 23 4 13 8 16
Februarii 4 I 4 1O i i 11 9 r i
Martii 4 16 I I i 3 13 5 z
April IO 10 10 6 2 3 2
Maji 6 -10 15 14 1 6
5 unit 9 2 19 6
Julii 4 l6 11 14 I i
Augusti 3 14 14 18 2
Sepkbr. 2 I/ 11 1 6 1 4 I
Octodr. 4 18 9 i 8 1 i
Novbr. 4 23 7 I 3 5
Dccbr- 2 20 . 9 IO 6 r» 1

1786.
Januarii 2 27 4 16 8 9 i
Februarii 8 1 5 5 11 8 2 1
Martii 3 24 4 11 11 8
April 19 5 6 3 i i 3Maji 7 13 i i 1 3 I 2 i
Junii 16 2 12 3 i
Julii 3 14 14 i? i 1
Aua usti 7 I 2 1 2 1 i

16
i

Septdr. 7 I I 1 2 i
Ockvbr. 6 9 16 9 2 i
Novbr. 6 18 6 7 6 4 i
Decbr. i 28 2 5 3 9

1787.
Januarii 7 20 4 5 3 6 1
Februarii 5 16 7 i i 1 8 2
Martii 9 I 5 7 10 2 1 3
April 12 8 10 7 2 2 2
Maji 10 11 10 1 2 i i
Junii 7 5 18 8 3
Julii 3 4 24 1 5 2
Augusti 4 6 2 i i 1 2
Septdr. 12 6 1 2 7 1 3
Octvdr. 4 13 14 10 i r
Novbr. 7 16 7 10 2 i
Decbr. 4 25 L 9 6 4
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Maane- 
derne.
i 78.

Klar 
Luft. Tyk. Skyet. Res». Snec. Taage. Torden. Hagel. Rii in

ft off.
Nord

lys.

0, 2 l 6 I 2 7 5
Sebflkuit 8 18 3 4 2 4 i
Maitil 5 •>9 7 7 6 a
April 7 I 2 1 i I 2 i 2 1
SQiojt 1 5 3 13 5

uni i IO 4 . i 6 7
Hulti 3 i *7 7 3
Augusti 8 10 i 3 14
Scplbr. I 2 IO 8 7 I
Octvbr. 6 16 9 8 I I
Nev dr. 9 i 3 8 4 2 4
Dccdr. 8 15 8 IO 1 ! I

§- 5.

Et aarligen forfattet Udtog af samtlige meteorologiffe Observa
tioner fra 1782 til 1788.

Ovenstaaende Udlog af de meteorologiffe Observationer ere, som forhen 
er erindret, maanedlig. Jeg ffal nu anfsre et Udtog, som er forfattet aar- 
lig, og stille Aarene ved Siden af hverandre, saa at man let kan oversee hvert 
Aare meteorologiffe Brffaffenhed, og sammenligne dem med hinanden. Af 
Barometeret, Thermometeret, Hygrometeret og Magneknaalen ffal jeg an- 
fore det sterste og mindste, og Middeltallet af alle aarlige Observationer. 
Derefter kommer den aarlige Summa af Regnens og Sneens Mwngde i fran- 
ffe cnbiffe Tommer paa en franff Qvadratfod, tilligemed Uddunstningen i 
franffe Tommer. Siden anseres hvor mange Gange enhver Vind er be- 
mcrrket hver Aar, efter tre Ganges daglige Observationer; og endeligen de 
evrige Luftbegivenhcder og Meteorer, hvor mange Gange de ere indtrufne i 
hver Aar, nemlig Regn, Snee, Hagel, Taage, Riimfrost, Torden og 

Nordlys.

Samling IV. B. Mmm Aarene.
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Aarene. 1782. 1783. 1784. 178 5. 1786. 1787. 1788.

Barometret.
StorsteHoide.
Mindffetzoidc 
AarllgMiddh.

2 st 8 6
27 i 5
28 i 05

28 8 9
27 0 7
28 i 79

28 1O- 8
27 i 3
28 0 72

28 10 8
27 2 5
28 0 38

28 9 8
27 3 6
28 0 94

28 9 9
27 4 9
28 1 7 1

28 i i 0
2720
28 12

Thermvme« 
tret.

Storste Grad. 
MindKcGrad. 
Aarl M'ddgr.

19 9
— 1 3 4

5 97

23 6
— i i 0

7 45

23 2
— 1 3 4

5 5 6

21 8
— 13 8

5 04

21 8
— 13 5

5 20

19 9
— 5 O

7 0

24 5
— 14 2

5 I

Hygrometret.
Storste Grad. 
Mindst Grad. 
Aart.Middgr.

38 4
23 6
30 57

38 6
23 6
29 07

34 7
23 3
29 37

35 8
24 4
29 85

34 4
16 6
25 5

Misvusnin- 
gcn.

Storste Grad. 
MindsteGrad. 
Aarl.Middgr.

>8 34,0
17 9 0
> 8 Z.54

18 37
i 7 23
18 12,97

i 8 40
18 8
1 8 22,53

19 2
17 50
i 8 29,66

Regn on Snce Aarl.Mcrngde 2277 1 5 58,5 2 107 2279 1834 2207 1628
llbDuniiiiuig. Aarl Mcriigde 8 10 3 1C; O O 624 4 7 3

Vindene.

N.
N N. 0.

N. O.
O. N. D.

O.
O. S. 0.
S. O.

S. S. O.
S.

S. S. V.-
S- V.

V.SV.
V.

V. N. V.
N. D.

N. N. V. 
Storm.

27
2 I
45
36
60
4 l
72
28
60
43
83
89 

122
74
92
3 1
27

27
14
48
16
30
22
53 -
24
59
26
56
27
80
41
84
20

108

30
34

138
79
98
6 i
64
32
40
39
84
45
85
38
42
1 2

37
35
53
10
45
36
79
40
28
35
66
46
86
94

i 26
49 

i 10

43
22
58
26
83
59
76
24
61
42
71
35

1 20
57
93
26
75

62
29
63
I 5
36
18
sti
29
84
35
82
53

145
43

141
18
50

92
20
40
30 
?!
17
58
3 i
58
18
77
20

153
71

107
6

34

Luftens
Beffaffenhed 
vg Meteorer.

Klar Luft.
Tvk Luft.

Skyet.
Regn. 
Snce.

Taage. 
Torden, 
tzaael.

Riimsrost. 
Nordlys.

78
184
103
109

30
29

6
4
2

11

I ci
160
104
113

19
37

4
i
4

13

133
48
41

2

2
3

56
183
i 30
152

43
5 1

IO
4
2

8 5
178
104
i 22

38
38

2
i
i

10

84
145
1 36
115

16
27

8

10

95 
142 
1 29
97
29
18

3
2
2

§. 6.

Af disse Tabeller kan nu uddrages nogle almindelige Scetninger om Luf
tens og Vejrligets Beskaffenhed i disse syv Aar. Den sierste Barometerheide
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er observeret 1788 den 9de October 28 Tommer ir Linier; og den mindste 
Barometerhside er observeret 1783 ben 7de Mans 27 Tommer 0,7 Linier; 
bcgge ere meget sicldne og hos os ufadvanlige. Den storste aarlige Middel
hvide er indtruffet 1783 og 1787, og har vceret i der forste af disse Aar 28 
Tommer 1,79 Linie, og i del sidste 28 Tommer 1,71 Linie; og altsaa har Luf
tens Middelstand i disse tvende Aar vceret meest tung. Den mindste aarlige 
Midbnlhoide finder man 1784 og 178Z; i det ferste af disse Aar 28 0,72, 
og i det sidste 28 0,38, og altsaa har Luften i dct Heele i disse tvende Aar 
vceret lettere end fecdvanlig.

I Henseende til de Middelheider eller den scrdvanlige Heide, som man 
kan vente at Barometeret vil have i hver Maaned, da har jeg uddraget de 
maanedlige Middelheider af Tabellen §. 1, lagt dem sammen, og divederet 
Summen med 7; saa ere efterfolgende Middelboider, som scrdvanligst ville 
indtrceffe i hver Maaned, fundne, nemlig:

Januarii - 23" 2,6"' 7 
Februarii - 28 0,8
Martii - 27 11,6
April - - 28 i,6 - 
Maji - - 28 2,5 A 
Junii * - 28 2,4 
Julii - - 28 1,6 
Augusti - 28 1,0
September - 27 11,8 A 
October - 28 2,2
November - 28 3,3 * 
December - 28 0,8

Efter disse Bestemmelser har Luften scedvanlig vceret lettest og Barome
teret lavest, nemlig 27 11,7 udi Martü og September; Luften har havt et 
Middcltryk og Barometeret omtrent Middelhoiden udi Februar, April, Juli, 
August og December; Luften har vceret meget tung og Barometeret hoit udi 
Januar, Maj, Juni, October og November; og i November synes Luften 
at have sin storste Tyngde og Barometeret den storste Middelhoide, nemlig 
23 3,3, hvorfra den i December falder 2,5 Linie til 28 oz8> Fra December 

i> r * Mmm 2 ril
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til Januar stiger, fra Januar til Februar falder, fra Februar til Marts fal
der, fra September til October stiger Barometeret, med cn Forandring af 
omtrent 2 Linier Middelhoide- Antager man det menneskelige Legems Over
stade ar væve 15 O-vadratfod, faa medfore disse maanedlige Forandringer i 
Luftens Middeltryk cn Tilvæxt og Aftagelfe i Trykket paa det menneskelige 
Legeme af 154 Pund maanedligen, hvilket uden Tvivl har nogen Indflydelse 
paa Helbreden i ovenmeldte Maaneder, hvortil endnu kan sammenstode mange 
andre Aarsager, saasom Kulde, Luftens Fugtighed eller Torhed, Vinde 0. s. v.

§. 7-

Den i §. 5 an forte flovste Varme og Kulde i hver af disse syv Aar viser 
at den storste Varme har været 1788 den 18de Juni 24 Grader efter Reau
mur, og at den mindste varme Sommer har været 1782 og 1787, da Var
men ikkun steeg til 19,9 Grad, samt nt den storste Grad af Kulde er indtruffet 
1788 den 14de December 14,2 Grad, og at man i disse syv Aar har havt den 
mindste Grad af Kulde 1787, nemlig ikkun 5 Grader. Naar alle observerte 
Varme- og Kuldegrader fordeles paa hele Anret, saa er befundet at Luftens 
Middeltemperatur 1783 har været 7,45 Grad, og 1787 — 7,0 Grad, og 
at disse tvende Aar af disse syv have været de varmeste; de koldeste derimod 
have været 1788 og 1736, efterdi Luftens Middeltemperatur ikkun var 5,1 
og 5,2 Grad.

Naar man efter de i §. i anferte Middelgrader af Varme eller Kulde 
-il finde den Temperatur, som efter disse syvaarige Observationer passer ril 
hver Manned i Anret, ved nt tage Middeltallet af alle Middclgraderne for 
hver Manned i disse syv Aar, da vil man finde hver Maaneds Middeltem
peratur saaledes som folger:

Januarii - — M

Difference.

o,9
Februarii - — 2,2 i,?
Marrii - - — v/9 5,6
April - - * 4,7 4,6
Maji 9 - 9,3 4,4
Junii - - * *3'7 1,2

Julii
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Julii - - * r4<9
Augusti - - * iZ,6
September - - * ir,4
October - - * 6,9
November - * 2,6
December - - 0,9

r,3
2.2

4,5
4.3
r,7

Disse Tal udvise, nt Januar, Februar og Marks Maaneder ere de 
koldeste, og iblnnt dem iglen Februar den atlerkoldeste, hvilket desuden af 
daglig Erfarenhed er bekiendt. De vedfatte Differencer udvise, nt Tilvcrxten 
i Kulden fra Januar kil Februar er 1 Grad, og Astagelsen fra Februar til 
Marts er 1,7 Grad; Tilvcrxten i Varmen fra Marts kil April er den pludse
ligste og sterste, nemlig 5,6 Grad; Temperaturens Forogelse fra April til 
Maj og fra Maj til Juni er mindre, men omtrent ligestor, nemlig 44 Grad; 
Tilvcrxten i Varmen fra Juni til Juli er ikkun 1,2 Grad. I Juli har Var
men uanet sit Maximum, og tager af fra Juli til August 1,3, fra August 
til September 2,2; fra September til October, og fra October til November 
er Aftagelftu ligestor, nemlig 44 Grad; fra November til December tager 
Varmen langsommere af, nemlig ikkun 1,7 Grad, og eudeligen bliver For- 
rnindj?elsen i Luftvarmen fra December til Januar 2,2 Grad.

Naar man ved Frostdage forstaaer de Dage, paa hvilke Thcrmomekret 
har vcrret under Nul, om del saa ikkun har vceret en eneste Gang, da udvi
ser estcrfolgende Tavle Frostdagenes Antal i hver Aar og hver Manned.

1782. '783. '784. '785. 1786. 1787. '788.
Januarii - - - 12 i 3 - 5 2 2 16 23 i 2
Februarii ' - .20 8 25 23 2 i 7 23
Martii < » l6 18 24 30 25 5 2 i
Avril - - 3 6 8 i 2 2
November - » 9 5 2 2 17 9 3
December - - IS '4 19 I S 10 13 30
Summen af Frostdage 75 58 101 IOO 90 59 71

Man seer da Frostdagenes Antal har vceret mindst i Aarene 1783 og 
1737, nemlig 58 og 59 Dage, og nt der har vcrret stsrst i Aarene 1784 og 
1785/ nemlig 101 og 100 Dage. Middeltallet af Frostdagene i Anret bli-

M m m 3 ver
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ver efter disse syv Aar 79 Dage, af hvilke man efter Middeltallct kan vente 
17 i Januar, 18 i Februar, 18 i Marts, 3 i April, 7 i "November, og 16 
i December.

Na ar man leegger tilsammen alle i §. 5 ansorte Thermometrets a årlige 
Middelgrader, og dividerer dem med AareneS Antal, nemlig 7, saa findes 
Luftens Middeltemperatur i Kiobenhavn at vcrre 5,9 Grad Varme. Naar 
man leegger tilsammen de foransorte Middelgrader for hver Maaned, og divi
derer Summen med 12, saa findes Aarets Middeltetuperatur 6 Grader, hvil
ket alrsaa ikkun afviger en Tiendcdcel af en Grad fra ovenmeldte Bestemmelse.

DeelS af de Mrnheimsse meteorologisse Ephemerider, deels af andre 
Skrivter har jeg uddraget og beregnet Luftens Middeltemperatur for folgende 
af de merkvcerdigste Stcedcr paa sorssicllige Breder, hvor man har anstillet 
meteorologisse Observationer.

Denne Tabel viser, at Luftens Middeltemperatur i Regensburg er kol
dere end i Kiobenhavn, Prag og Berlin, uagtet den ligger sydligere end no
gen af disse tre Slceder, famt at det er koldere i Bude end i Manheim, 
Wurhburg og Paris, omendssisnt disse Stceder ere alle nordligere end Bude, 

saa

Slidernes Navne. Brede. Luftens Middeltemperatur.
Dem . c o° >3' 17" S. 2 0,0 Grader Darme.
Surinam • * t s 5 38 0 N. 20,4 — —
Pondichery » t • I l 55 4» 20 — —
Madras - 9 1 13 45 4 2 1,6 — —
Bagdad - • - f 33 2 l 0 — 17,7 — —
Algier » » f 36 49 30 — 1 5 — —
Rrm t 1 6 f 4 1 53 54 — 12,43 — —
Marseille * 43 17 43 — 11/79 — —
Tavia » 1 t 9 45 10 59 — 9,67 — —
P >ris •• * - 48 50 14 — 8,75 — —
Wurtzburg - • • 4 9 46 6 — 8,3^ —■ —
Manheim » < 49 28 59 — 8,10 — —
Bude « f - t 47 29 44 — 7 98 —• —
Berlin - 9 1 52 3 1 30 — 7,23 — —
Erfurt '• i l S l 6 0 — 7,01 — —
Prag - * « f 50 5 47 — 6,93 — —
Kiobenhavn - f f 55 4' 4 — 5,90 — —
R gcnsburg » i s 49 O O — 5,53 — —
Stokbolin i 1 1 5 9 20 31 — 3,54 — —
Tronbhiem » 9 i 63 26 2 — 3,50 — —
BessestLd t Island t • 64 6 O — 3,20 — —
Gothaab i Grönland t f 64 10 5 — — 1,70 Grader Kulde.
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faa at Luftens Middeltemperatur ikke fan blive en Function af Vreden, eller 
rctter sig ei ganffe efter den, hvilket kan have sin gode Grund i StcedetS Be
liggenhed for de nordlige og osilige Vinde, dets Heide over Havets Horizont, 
Uddampningernes Beffaffrnhed, og flere tilfceldige Aarfager.

§. 8.

MiSviiSningS - Compasset har paa Observatoriet vceret opstillet paa en 
„edmuret fiirkantet Marmor steen, og det har vceret stillet i Meridianen efter 
Mcridianmarkerne for Transitinstrumentet ved Mariendal, faa at om dets 
Skilling i den sande Meridian ci kan vcere den mindste Tvivl. Compasset 
stod 6 Fod fra den ncermeste Taarnets Sidemuur, paa hvilken intet Jern 
var sigtbart. Jeg faldt paa den Mistanke, at maaffce de i Murene fkiulte 
Ankere kunde have Indflydelse paa Naalen, træffe den til sig, og saalcdes 
gisre den nordvestlige MiSviiSning storre end den burde at vcere. For at 
overtyde mig herom, opdrog jeg i min Have, deels ved correfponderende 
Holder, decls ved Solens Azimuter, en meget noiagtig Middagslinie af 
100 Fods Lcengde. I Midten af denne Linie, og altfaa 50 Fod fra al 
Bygning og alt mueligt Jern, opstillede jeg trcnde fcerffilte Compaffer, 
og den 4de Junii 1786 fandt jeg Misviisuingen efter Middeltallet af flere 

Observationer:
Med Naalen A, 10 Tommer lang - - i8° n' o"

— — B, 12 — — - - 18 10 52
— — C, 7 — — - - 18 7 0

Middeltallet 18 9 37
Da nu med Naalen A Misvisningen paa Observatoriet var fundet 

ved et Middeltal af alle Observationer i Januar, Februar, Marts, April 
og Maj 1786 — 18° 32' 20", saa har det i Observatoriets Mure fkiulte 
Jern, som er vesten for Naalen, traft Naalen til sig, og derv.d giort den 
nordvestlige MiSviiSning 23 Minuter eller over f Grad storre end den burde 
at vcere. Man seer her, at man har Aarfag til at tvivle om Pålidelig
heden as alle, ei alene i Skibe, men endog i Huse og Bygninger obferverte 

Mis- 
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MiSviiSninger, og ot de, som observeres udenfor Husene i den tilbsrlige Af
stand, ganske vist cre de meest paalidelige.

Imidlertid, da det i Taarnet stiulte Jerns Virkning paa Naalen har 
vceret bestandig og uforanderlig, saa kan man dog af ovenmeldte paa Obser
vatoriet bemoerkede MiSviiSninger uddrage adskillige Slutninger. De vise 
MagnetnaalenS betydelige maanedlige, ja endog daglige Ustadighed, fra io 
til 40, ja endog 6o Minuter, hvilket iscer har indtruffet naar der har vceret 
Torden eller Nordlys i Luften. Torden har med fuld Vished, og Nordlys 
efter al Rimelighed sin Oprindelse af Elektricitet, og kan det da vcere besyn
derligt, at den tiltrækker og bringer den let bevcegelige Naal til at svinge 
med Ustadighed?

22

viisningen 1782
1783
178 4
1785

o Aarlig Tilvcext 9' 30"
30 — — 9 30
42  - ---- 7 12

18° 3' 3O

18 IS
I8
18 29

Efter de paa Observatoriet anstillede Observationer bliver Middelmio-

Misviisningens aarlige Tilvcext ved Middeltal 8' 44"

Jeg skal til Slutning anfore de MagnetnaalenS MiSviiSninger, hvilke 
paa frie Mark af mig cre observerte paa forffiellige Steder i Sicrlland, fbc 
den storste Deel da jeg forrettede de trigonometriske Operationer ved de geo- 
gra.phiffe Carter.

1764 i August - - 15° 201 0
1765 i August • - 15 30 0
1766 i Juli - - 15 5t 45
1767 i August - - 16 2 SO
i?6 8 i September - - 16 5 0
1769 i Maj - s 16 4 0
1770 i Juli - - 16 6 0
1771 i Juli - - 16 10 O
1786 i Juni - - 18 9 37

Sammenlignes de fra 1764 til 1771 observerte MiSviiSninger med hin
anden, saa sindes dens aarlige Tilvcrxt ved et Middeltal 7' 12"; sammen

lignes
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ligneS den ældste MiSviisning fra 1764 med den nyeste fra 1736, saa bliver 
den aarlige Tilvcept 7*  40"; og Misvisningens hele Fsrsgclse i 22 Aar = 

20 49' 37".

S

i

August

I Januar - 
Februar 
Marts 
April 
Maj 
Juni 
Juli -

Wve b am lin g IV. B.

12 Regndage
10 —
10 —■
8 —
8 —
8 —

12 —•

§. 9*

Det i §. 5 anfsrke aarlige Udtog viser Regnens aarlige Mængde. Den 
Har været meget betydelig stor i Aarene 1782 og 1785, da 2277 og 2279 
ftanffe cubiffe Tommer er falden paa en franff Qvadralfod, som udgisr udi 

perpendicular Heide 2m 15,81 franske Tommer. Regnens Mængde
144 

har varret allermindst 1783, nemlig ikkun 1558 cubiffe Tommer paa kvadrat
foden, hvilket udgisr i perpendicular Hoide 10,82 ftanffe Tommer. Ved et 
Middeltal af disse syv Aars Iagttagelser bliver Mcengden af Regn og Snee, 
som falder paa en franff Qvadratfod, 1984 ftanffe cubiffe Tommer, og udi 

perpendicular Hoide —= 13,78 ftanffe Tommer.
144

Naar man betragter det i §. 5 anførte aarlige Udtog, befinder man, 
at 1782 vare Regndagene 109, Sncedagene 30; 1783, Regn 113, Snee 
19; 1784, Regn 133, Snee 48; 1785/ Regn 152, Snee 43 5 *786,  
Regn 122, Snee 38; 1787, Regn 115, Snee 26; og endeligen 1788, 
Regndagene 97, og Sncedagene 29. Aarene 1784 og 1785 have derfo" 
havt det stsrste Antal af Regn- og Sneedage, ligesom de og begge have 
været fugtige Aar; og 1788 har havt de ferreste Regn- og Sneedage, og 
været et tørt Aar.

Efter Middeltallct af de maanedlige Regndage finder jeg at man kan 
forvente

-

s

♦
s

t

-- -
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August - - 15 Dage
September - - 9 —
October - s ii — 
November - - 9 —
December - - -8 —

Middel- Antallet af Regndagene i hele Aaret 119 eller 120,

§» 10,

Ved et Middeltal af disse syv Aars Observationer paa Vinden lunde 

man i et Aar forvente:
N. - - 15 Gange
N. N. O. L S 8 —
N. O. ZL —
O. N. O. - - 10 -----
O. S 20 —•
O. S. O. 5 S IL ----
S. O. - t 23 -----
S. S. O. -r - i 0 —
S. s 19 —
S. S. V. - - ii —
S. V. - * 25 —
V. S. V. - -- 15 —
V. s 38 —
V. N. V. - - 20 —
N. V. - ♦ 33 —
N. N. V. s - 8 —
Stormdagenes rimeligste Antal T9 Dage.

Vindene i Henseende til deres storre eller mindre Herredomme her komme da l 
folgende Orden: Vesten, Nordvest, Sydvest, Sydost, Nordost, -Asten, 

Syden, Norden.

ir.
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§• m

Luften? Beskaffenhed og Meteorerne efter Middeltallet af disse syv 
Aars Iagttagelser vil blive folgende Gange i hvert Aar:

Klar Luft - 
Skyet og blandet Luft
Tyk Luft
Regn - -
Snee - c 
Taage - -
Torden - -
Hagel - s 
Riimfrost - 
Nordlys - i

71 Gange
101 —
142 —
119 —
33 —
34 —

4 —
2 —
2 ----

Disse have da vieret de Slutninger, hvilke af disse syv Aars meteoro
logiske Observationer have varet ar uddrage. Jeg behever vel ikke at erin
dre, nt disse Tal et betyde hvad der hver Aar skal skee, men ikkun hvad der 
i en vis Rad af Aar rimeligen vil indtræffe. De efterfolgende Aars Obser
vationer vil nærmere bekræfte eller forbedre de i denne Afhandling auforte Be
stemmelser, hvilket jeg i sin Tid et skal forbigaae al fremlægge for Selskabet.

N n n r Ttllceg.
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Tillag.

C'st-r Anmodning cif Hr. Blondeau, Kongelig Professor i Mathematiken 

i Brest, har jeg i Aaret 1780 sendt ham et Uddrag af meteorologiske Obser
vationer fra Aaret 1767 til 1779, saaledeS indrettet, som de i denne Afhand
ling anførte Observationer fra 1782 til 1788. Disse har han meddeelk til 
den berømte Meteorolog Hr. Cotte, som har givet os det forste klassiske Verk 
over Meteorologien (Traité de Meteorologie. Paris 1774. in 4to). 
Hr. Cotte har betydeligen foroget sine Fortjenester af dette Fag af Videnffa- 
berne; han har arbejdet fremad med megen Iver paa den begyndte Bane, 
og nyligen udgivet et endnu vigtigere Verk (Mémoires fur la Meteorologie 
pour fervir de Suite et de Supplement au Traité de Meteorologie. 
Paris 1788. 2 Vol. in 4to). Herudi har han deelS angivet Forbedringerne 
ved de forhen bekiendte meteorologiske Instrumenter, deelS beskrevet de nyere 
Instrumenter, hvilke siden 1774 ere opfundne, saasom Eudiometere, Elcc- 
lrometere, Barometographer 0. s. v. Han har samlet og bedomt de nyere 
Namrkyndigcs Meninger om Meteorer, meteorologiske Aphorismer og Cycler, 
samt Maanepuncterneö Indflydelse paa Vejrliget, efter Hr. Toaldo's Sy
steme, hvilket ligesaa ofte afviger, som det stemmer overeenS med Erfaring. 
Endeligen har han fra 198 Stceder samlet og i det andet Bind udgivet Udtog 
af meteorologiske Observationer, og deriblanr mine fca 1767 til 1779 (Me- 
moires fur la Meteorologie. 2 Vol. pag. 312-319). Da jeg ei har 
bevaret nogen Kopie af disse Observationer, saa kan jeg nu forst lilfoie et Ud
tog deraf, taget af ovenmeldke Skrivt.

I Henseende til Varmen og Kulden, da er den største Thermometer- 
hoide i hver Maaned i disse 12 Aar lagt tilsammen; ligeledes den mindste, 
og Summen divideret med Aarenes Antal; saa har man den største og mindste 
Varme i hver Maaned efter et Middeltal; dette indeholdes i den anden og 
tredie Rubrik af folgende Tavle; den flerde Rubrik er Middeltallct af den 
anden og tredie, og altsaa Luftens Middeltemperatur for hver Maaned; Mid
deltallet igien heraf bliver den for Kisbenhavns Atmosphoere passende Middel- 

tempo-
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temperatur 5,9 Varme, fom ganske noie stemmer overeens med den forhen 
i §. 7. paa tvende Maader udfundne Middelvarme.

Ligeledes har jeg for Barometeret udregnet Middcltallet for enhver af 
AaretS Maaneder, og har da i disse 12 Aar fra 1767 til 1779 den storste og 
mindste Barometerheide vceret folgende:

Maancderne. Storste Varme. Mindste Varme. Middclvarmc.
Januarii t • , 2 6 — 9 4 — 4 3
Februarii - - * 4 4 — 9 8 — 2 7
Martii < • • 6 7 — 5 7 0 5
April $ t . • 11 9 — 2 0 4 9
Maji • j 6 3 2 6 9 9
Iuuii # • » 19 9 7 0 i? 4
Julii •. t « t 2 i 2 9 0 I 5 I
Auausti / « * 20 O 8 i 14 O
September , » « 17 4 5 4 I i 4
October - - - i 2 3 i 5 6 9
November # t « 8 2 — 3 O 2 6
December t - 5 S — 5 2 — 0 i

Kiobenhavns Middeltemperatur. 5 9

Maanederne. Storste Barometer« 
hvide.

Mindste Barometer-' 
hvide.

Middel Barometer
hvide.

Januarii « , * 28 4 i 27 3 3 27 9 7
Februarii - 1 # 28 6 0 27 2 6 27 10 3
Martii * « ♦ 28 6 i 27 4 i 27 11 i
April • * '• 28 6 5 27 6 i 28 O 3
Maji » * i 2 8 5 9 27 7 9 28 O 9
Junii .« a » 28 5 3 27 8 9 28 i i

f - 28 4 9 27 8 9 28 0 9
Sluti« ilt • f • 28 5 4 27 8 3 28 0 9
September • « * 28 6 O 27 7 6 28 0 3
October - • • 28 6 2 27 5 5 27 i i 8
November • • f 28 5 7 27 4 1 27 10 9
December • ? * 28 6 9 27 2 i 27 10 5

Middeltallet. 27 i 1 7
Dette Middeltal, 27 Tommer 11^ Linie, stemmer temmelig vel med 

den forhen fundne Barometerets Middelhoide, 28 Tommer 1 Linie (§. §). 
Det famme gielder og om de maanedlige Middelhoider. Dog maae det be- 
mcerkes, at da de i §. 5. og 6. auforte aarlige og maanedlige Barometerets 
Middelhoider ere Middcltallet af alle Observationer, saa ere de paalideligere 
end disse, hvilke ikkun ere Middeltallene af der Storste og det Mindste.

Nnn Z Fra
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Fra 1769 til 1776 cr Regnens Mcengde, fom er falden paa cn fran ff 
O.vadratfod, bleven udmaalet t seance cubi ffe Tommer. Regnens Mcrngde 
for hver Maaned stal jeg indbefatte i folgende Tab.l.

'769. i 770. 1771. 1772. 1773 1774. 1775. ' 776. >21.
In nu aru '49 7 90,0 18,5 106,0 224/5 89.O 192,5 0 108,8
Februarii i 1 4»7 i 23,0 0 116,0 12 1,5 190,2 196,0 207,2 133,6
Martil 123/0 66,5 0 85/5 87,5 153,0 156,5 107,0 97/4
April 80,0 205,5 142,0 53,5 '49/7 2 i 5-7 64,2 i 17/5 128,5
Maj i 1 99/7 5 1,0 88,0 59/5 468,0 178,2 105,5 240,5 173,8
Junii 239/5 393/7 3240 244,0 301,7 3 37-2 1 3 1,0 246,5 277,3
Julii 27»,5 340,5 274,0 588,0 147/2 542,5 401,0 278,0 3 56,2
Augusti 588,5 404,5 754,0 285,0 59-5 298,2 373,9 336,0 3 8 7-3
September 2 42,0 546,0 1 I 5,0 366,0 341/0 261 0 1 84,5 57,0 264,0
October i 30,0 395,0 379-0 179/7 225/2 129,0 3 5 1,7 1 60,2 243 7
November 29 5/0 3 1 3,5 1 22,2 2 i 2,2 143/5 93,2 307,0 200,5 2109
December 262,7 2 3 5,0 195,2 270,5 M7,7 188,0 90,2 l I 5,0 1 88, i
Aarl. Summe 2703/3 3164,2 2411,9 2562,9 24 1 7,0 2675,2 2 5 5 3,1 2O6),4 2569,6

Rubriken A indeholder Middeltattet of Regnens Mcengde i 
Manned, og denne Rubriks Summa vifer,

enhver 
at Regnens narlige Mcrngde 

ved et Middeltal er 2569— franste Cubictommer paa cn fra«ff Qvadrntfod, 

og altfaa Regnvanders hele perpendicular Hoide ~ 2$ — 17^% franffe 

Tommer efter Obfervntionerne fra 1769 til 1776. Observationerne fra 1782 
til 1788 have givet Regnens aarlige Mcrngde — 1984 Cubictommer, og 
dens perpendiculare Hoide — fratiffe Tommer (§. 9). Obfervatio- 
nerne udoife, at den forste Rad af Anr har vceret fugtig, og den stdste tor; 
og man indseer nu Aar sagen, hvorfor Vandet er faa lavt og faa meget under 
de fatdvanlige Vandmcerkcr i alle Soer, hvor Fledemaal formedelst Vand- 
vcrrkerö Drivt ordentlige« bemcerkes og udmnales, faafom udi Fuurfoe, Es
rum fse og Arrefoe. Derfom man tager Middeltnllet imellem den fugtige 
Rad af Anr 1769-1776, og den torre Rakke, bliver Regnvandets rimelig
ste aarlige Mcengde 2276Z Cubictomme paa en Qvadratfod, og dens perpen
diculare Hoide iStöö Tomme.

De kolde og varme Dage udviftr folgende Tavle.

Starene.
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91.1 ren c. Kolde eller Frostdage. Varme Dage.
1767. 57 308

64 30a
1769. 32 333
1770. 60 3C9
1771. 96 269
1772. 81 285
1773. 49 3 i 6
1774- 9N ,67
1775. 52 3'3
T 776. 50 316

Middeltal. 64 301

Forhen er Middeltallct af kolde Dage fundet 79 (§ 7.), Hvilket efter 
begge Neekker af Observationer nu med storre Rimelighed bestemmes til 71 
kolde og 294 varme Dage.

Naar man saaledes sammenligner disse tvende Rcekker af Aar, hvilke 
tilsammentagnc noesten indbefatter 22 Aar, faa seer man, at de bekrcefte hin
anden, at Middeltallene ganske vel stemme overecnS, og at man derved er
holder et klart og bestemt Begreb om LnftkredscnS, VeirligetS og KlimatekS 
Beskaffenhed i Kiobenhavn.



Beskrivelse
over

et nyt I n c l i nat i o n s - § o mp a s
og

den dermed fundne MagnetnaaleuS Inclination.
Ved

Thomas B u g g e.

^vh-agnetnaalcnS Misvisning og Inclination ere tvende meget merkvcrrdige 
Egenffaber. De have tildraget sig de Naturkyndiges Opmerksomhed, og de 
ere vigtige for Astronomen, Geographen og Seemallden.

Tyrierne, Phoenicierne, Carkagenienserne, Romerne og Greekerne have 
ikke vidst at Compasset kunde udpege Syd- og Nordpunktet. Vore nordiffe 
Forfcedre have med uforfærdet Kiekhed, uden denne sikkre Vejleder, drister 
sig til at seile over Oceanet, og at gaae til England, Island, Grönland og 
Viinland, hvilket upaatvivleligen har vceret paa den amerikanske Kyst imellem 
40 og 50 Graders Nordre Brede.

Du Halde i hans almindelige Historie af China I. Bind fortæller "om 
"nogle Gefandtere, til hvilke Tstheu-Kong ved deres Afffeedsaudients gav 
"et Redskab, hvilket med den ene Side vendte imod Nord, og med den mod- 
" fatte Side vendte imod Sonder, paa det de derefter bedre kunde styre deres 
"Hiemreife end paa Udrejsen var skeet. Dette Instrument kaldtes Tschl- 
"Nan, hvilket Navn endnu gives til Compasset. Derpaa grunder man den 
"Formodning, ar Tscheu-Kong omtrent i Aaret rogv A. C. allerede har 
"kiendr Compasset."

En
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En gammel fransk Poet Gttyot af Provins synes i Aar ngo allerede 
at have bcffrevet Compassens Brug under Navn af Marinette:

Icclle Eftoille ne fe muet
Un Art font, qui mentir ne pent.
Par vertu de la Marinette 
Une pierre laide et noirette 
Oli li fer volontiers fe joint.

De paalideligste Efterretninger synes at vise, at Flavius Gioia eller 
Giri, en Neapolitaner, omtrent i Aaret 1300 fer ft har brugt Magnetnaa- 
len til Seilads i Middelhavet. Gilbert i hans Bog om Magneten paa- 
siaaer, at Mareo Polo har kart Compaffens Brug af Chineferne, og i 
Aaret 1260 bragt den til Italien. Den bekiendte portugiMe Soemand 
Vaseo de Gama har modt afrikanske og ostindiske Fartoier, hvilke brugte 
Compas, og rimelige« ei havde kundet leert dens Brug uden fra Chineferne.

At Magnetnaalen ikke viser det rette Nord, men har en Misviisning, 
Declination eller Variation, har Colombuö forft bemcrrket paa sin Reife til 
America 1492; omendffisnt man ellers tillcrgger Sebastian Cabot af Ve
nedig denne Opfindelse i Aaret 1500.

Ved en ftor Mcengde af Observationer, anstillede deels til Sses, deels 
til Lands, (certe man, at Misviisningen paa samme Sted aarligen foran
drede sig; ar den paa^nogle Steder var estlig, paa andre vestlig, og atter 
paa nogle Steder ingen; at den paa nogle Steder tog kil, paa andre Steder 
tog af. Den berømte engelffe Astronom Halley anstillede paa en Soercise 
til Sk. Helena, hvor han gik hen for ot bestemme Stiernerne i det sydlige 
Hcmisphcere, i Aaret 1672 en stor Mcengde Observationer paa Misviisuin- 
gen, samlede andres Observationer, sammenlignede og ordnede dem, og 
bygde derpaa sit berømte MiSviiSningSkaart, paa hvilket han. opdrog Mis- 
viisningens krumme Linier for Aaret 1700. Dette Kaart er siden forbedret 
og paa nyk udgivet af Mountaine og Dobson / af Bellin, og i Aaret 1770 
af Samuel Dunn, hvilken forncmmeligen har forbedret det ved de mange 
og gode Observationer, som Englcradcrne ved deres udbredte Seilads med 
bedre og nyere Søcinstrumcntcr have anstillet i de nyere Tider. Imidlertid 
er alk dette endnu ikkun et ufuldkomment Forsøg til en Theorie om Magnetens 

Vby*  Samling IV. B. £>0 0 SDiiÖ;
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MiSviiSning; man vced ci hvor de magnetiste Poler cre beliggende; man 
vecd ci nsiagrig.cn deres Lcrngde og Brede til en given Tid; man veed ci deres 
Afstand fra Verdens Poler; man vced ci om de ligge paa Jordens Overflade, 
eller, hvilket synes rimeligere, cm de ligge under n^den den, og i hvilken 
Dybde; man vecd ci den Tid, i hvilken de gaae om Verdens Poler; ci hel- 
ler kan vi endnu vide det'e, da vi ikkun have 200 AarS Observationer, og 
de magnekiste Poler formodentligen bruger i det mindste 500 Aar til deres 
periodiste Gang om Verdens Poler; ligesaa ukyndige ere vi om den magneti- 
ste Pols Gang er jevn, eller om den snart gaaer langsomt, snart gcsvindlere. 
Hertil kommer endnu, at MiSviisningcnö Bestemmelse ril Sees, endog med 
de bedste Compasscr, cre ustkkre og vaklende paa Z a § Grader ncrr. Jeg 
stal bckrcefre delle med gode Vidnesbyrd af de engelske Astronomer W. Wa

rned Cook.
"Jeg kan ikke, siger Hr. Wales, siulte denne Materie, uden at giere 

’? en Bemccrkning om de Ujevnheder, hvilke vi have funder ved Misviisningen. 
"I Canalen fandtes den fra 19!° til 250, og paa den hele Vei fra England 
”til Cap befandt man den samme Ustadighed. Den vedblev efterat vi havde 
"forladt Cap. Delte bestemte mig til noiagtigen at undersoge alle Omstcrn- 
"digheder, under hvilke disse Observationer vare anstillede. Jeg fandt da 
%t de sterste vestlige Observationer vare indtrufne naar Skibets Lcrngdeaxcl 
"var nordlig og ostlig; og at de mindste vestlige MiSviiSninger fandtes, naar 
"Skibet laae sydlig og vestlig. Jeg meldede dette ti! Capiiain Cook og de 
"andre Officerer, hvilke ikke syntes at fatte megen Liid dertil, men dog siden 
"ved ncermere Erfaring derom bleve overtydede. Paa den hele Reise er det 
"blevcn bekrcefrct, at Misviisningen findes forstiellig, a tt fom Skibet ligger 
"efter forstiellige Compasstrceger, at MiSviiSninger, observeret paa forsticl- 
" lige Skeder i Skibet, cre forstiellige; og endnu mcer Forstiel vil der vcere 
"imellem MiSviiSninger obscrvcrte cm Bord paa forstiellige Skibe, hvilket 
"fuldkommen bevises, naar man sammenligner mine MiSviiSninger om Bord 
"paa Resolution med de til samme Tid af Hr. Bayly cm Bord paa Adven
ture bemcerkcde MiSviiSninger." (Agronomical obfervations made in 
a courfe of a voyage towards the South Pole. London 1777. Intro
duction pag. 49). Naar
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Naar da tvende faa duelige Observatorer med de sorkrefligste Compasser 
finde en saadan Uvished og Ustadighed i MisviiSningen, hvor meget meer 
maae det da ci gielde cm den storste Mcengde af mindre kyndige Soemcend, 
fom desuden have observeret med meget siettere Instrumenter? og dog har ' 
man paa Misviisningscarterne maatte opdrage MiSviiSningens krumme Linier 
efter disse faa usikkre Observationer. Del er da ingen Under, at de feile 
5 Grader og derover. Der er da ikke andet tilovers, end al bygge Mieviis- 
ningscartct paa Landobfervationer; men der er ncrsten intet Haab til at erholde 
fynchronistiflke Observationer fra alle Verdens Steder, ei allene i Europa, 
mei/endog i Asien og de indere Dele af America og Africa.

Disse ville blive en paalidclig Grundvold for Misvisningens krumme 
Linier, passende til vor Tidsalder; men til at bestemme, hvorledes disse Li
nier flytte sig paa Jordens Overflade, dertil udfordres en Rcekke af Aar, fom 
svarer til den magnetiske Pots Gang om Verdens Pol. Jeg siger, at Land- 
obftrvationcr er en paalidelig Grundvold; thi disse ere visse, naar Magnet- 
naalen er vcl indrettet, og har den tilborlige Leengde af omtrent en Fod; naar 
den bcvo.'ger sig fuldkommen frit paa en Agats Dup og haard StaalfpidS, eller 
har nogen anden god SufpensionSmaade; naar Middagslinien rigtigen er op
dragen, faa kan man til Lands bestemme MisviiSningen paa 5 a io Minu

ter ncer. '
Dette er da de Ufnldkommenheder> fom findes ved Theorien om Mis

viiSningen. Endnu ufuldkomnere er Theorien om Magnetnaalens Inclina
tion, eller den Vinkel, hvilken en forud ligevægtig, siden magnetiseret, eg 
em sin Axel frit beveegelig vertikal Naal gier med Horizonten. Aarsagen her
til er, at Observationerne paa Inklinationen ere endnu mindre paalidelige end 
Observationerne paa MisviiSningen, og at InclinationSnaalen er et Instru
ment , fom efter sin Natur er meget va ligeligere og hidtil langt ufuldkomnere 
end Misviisningsnaalen, ved hvilken NaalenS Tyngde siet ikke kommer i Be- 

tragtning.
Den simpelste Maade til at forestille sig den umagnetiferede Jnclinati- 

onsnaalens Theorie, og Tyngdens Virkning paa Naalen, er folgende: Den Fig 
hsieste Fuldkommenhed hos denne Naal ville det være, om Gravitetscenteret 
og Bevæge I fesccu teret falde fammen i et Punct C. Da blev GravitetScen.

O o o 2 teret

. i.
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Fig. i. teret fif hver af NaalcnS halve Parker AC og BC i Midten D ofj E oß DC 
zzCE; Loddet P tages liig med Tyngden af AC, og Q med BC; all faa 
P — Q. FG er en horizontal Linie igiennem C; faa er /X FCD = 
A GCE: og FC ™ CG allfaa P. FC — Q. CG, eller det statiffe 
Moment af den Arm AC, som er opad, er ligestor med Momentet af 
der» Arm, som peger nedad, og Naalen bliver staaende i enhver stil
ling, som man giver den; den er altsaa ganff'e ligegyldig for enhv<r In
clination, og ville med den fnldkommenste Villighed modtage Virkningen af 
den magnctiffe Kraft, og paa den fnldkommenste Maade vise Inklinationen.

At bringe GravitetScenteret og BevcegclscScentrek sammen til et Pnnck, 
synes at veer e saare let i Theorien, men er fa are vanskeligt, om ei aldeles 
inn tie ligt, i det Praktiske. Der ville da en af tvende Tilfalde indtræffe, 

Fig-. 2. nemlig naar GravitetScenteret C vel er lige langt fra Enderne A og B, 
men over eller hoiere end Bevcrgelses- og Hvilepunetet H; da vil den 
^magnetiserede Naal ved den allermindste Bevægelse gaae ud fra Horizontal
linien AB, vende sig omkring, tage Stillingen bea, saa at Enden B kom 
hen, hvor A forhen havde været; thi, naar Gravitetsccntret ei er understyt- 
tet, maae Legemet falde saa lcenge, indtil GravitetScentret bliver understyttek. 
Denne Egenskab ville vcere hoist skadelig hos en Inclinationönaal, tuen den 
er sav» let fit bemærke, at den vel aldrig har sundet Sted ved nogen Inclina- 
tionSnaal, som har været forsærdiget med den allerringeste Flid.

Fig. Z. Det andet og sædvanligste Tilfælde er, at Gravitetsccntret C er sige 
langt fra Enderne A og B, men neden under eller dybere end Bevce- 
gelsescentret H. Lad os forestille os, at den nmagiieliftrede Naal fores 
fra sin horizontale Stilling ACB til en Stilling acb. Loddet P er ligestort 
med Tyngden af ac, hvor Gravitetscenter er d; Loddet Q er ligestort med 
ben anden Arm cb, hvis Gravitetscenter er e; PFd og QeG ere verticals 
Direktioner, og FHG en horizontal Linie. Da nu FH > IIG, saa er det 
statiffe Moment P. FH > Q. HG; og ben Ende af Naalen ac, som er 
opad, vil have Overvægten, og altsaa synke ned og drive Armen cb opad. 
Naar bc saaledes er oploftet, faaer den Overvægten og driver igien ac i 
Veiret, som fitter faaer Overvægten, og saaledes ville den umagnetiserede 
Naal vedblive at svinge, indtil Bevægelsen blev tUintetgtort ved Luftens Mod

stand
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stand og Sektionen pcr-a Tappen, og den igien fatter sig tit Hvile i en hori
zontal Stilling. Af dette BeviiS er da klart, at, om en saadan Naal mag
netiseres, og den magnetiste Kraft ville trakke en nf Enderne b nedad til eit 
vis Vinkel BCb, faa har den anden Ende Overvagten P. FH — Q. HG, 
og med denne Kraft trykkes Enden b opad, og glor Ineliuatiousvinke- 
len BCb mindre end den burde at vare. Saameger om Ineliuations- 
naalens Theorie; jeg kommer tut til Historien af dette Instrument.

En Engelcender Robert Norman har i Aaret 1576 i London forfar
diget det ferste InclinationseompaS, og obferveret at Naalens Nordpol sank 
under Horizontallinien til en Vinkel af 71° 50'. Naalen bevagede sig om 
sine Tapper eller Axeler i Huller, font vare i Centeret af en Ring; Frictionen 
har altsaa varet betydelig; ei heller tankte man paa at underfoge om Naalen 
havde nogle af de uyligen bestrevne Ufuldkommenheder. Imidlertid beholdt 
man denne Instrumentets hoist ufuldkomne Indretning til Aaret 1743, da 
det franste Videnstabernes Académie udsatte et Priisspsrsmaal om Inclinati- 
onscompassets bedre Indretning. Hr. D. Bernoulli/ Hr. Leonhard Eu
ler og Hr. de la Tour vandt Premier (Recueil de Pieces fur les Bons
foles d’ Inclination. Paris 1748).

Hr. Bernoulli giør egentligen Forsiag til et nyt Instrument; paa 
Naalens Axel fatter han en mindre Cirkel med en Vifer, denne vrider han 
faa lange indtil Naalen staaer i Ligevagt af sig felv ved den Grad, fom man 
veed at Inelinationen stal vare; han magnetiserer da Naalen, og bestemmer 
Inelinationen (See Memoires de Berlin. Tom. XL pour P anne 1755. 
pag. 131-136). Men hvorledes stulde man da forholde sig, uaar man et 
vidste Inelinationen? og er det ikke at fatte det forud, fom man egentligen 
føg er ? Desuden kunde Naalen gierne vare i Ligevagt paa et Sted, f. Ex. 
72 Grader, eller den formodede inclination, og derfor have en Overvagt til 
en af Siderne paa et andet Sted, eller den virkelige inclination, f. Ex. 74 
Grader.

Hr. Mallet har faavel i Petersborg fom i Ponoi i Lapland an sti slet 
Obfervatiouer med dette Bernoulliste inelinatiousinstrument. Naar man 
efterfeer og fammenligner disse Obfervationer, vil man finde, at dette In
strument ei har havr nogen hoi Grad af Nøjagtighed, men at Inelinationen 

O o o 3 har
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har vakler imellem flere Grader (Novi Commentarii Petropolitani. Tom. 
14. par. 2. Petersborg 1770. pag 39-54), og nt deraf ei kan flutteS nogen 
ret Inclination, uden ester mange feregaacnde, meget besværlige og vidtlof- 
lige Beregninger.

Af diffe Aarfagcr ve uden Tvivl Engelcenderne ganske gaaede fra det 
Bernoulliske Plan til JnclinationSnaalen. De tvende skarpsindige Instrument
magere Nairue og Blllltt forfærdige deres Naale paa folgende Maade, som 
findes beskreven af Capitain Phipps, nu Lord Muldgrave (A. Voyage to 
the north Pole. London 1773. pag. 119-123). Naalens Axel ganer 
paa sire store Frictionshiul. Paa Axclen er et vinkelret Kors af Messing- 
traad, paa hvis Ender exe sine Skruer med stnaa Ledder; den ene Arm er 
parallel med Naalens Længde, og den anden perpendicular paa samme. Ved 
de tvende Ledder langs med Naalen bringes Gravitetscenkeret til eller fra And
ren ester Længden; ved de tvende Lodder, perpendiculair paa Naalen, bringes 
Gravitetscentcret opad eller nedad ester Naalens Brede paa tverS. Hensigten 
er, at vcd disse Skrueninger skulde GravitetSeenteret bringes til at falde sam
men med Bevægclsescenteret, hvilket er den storste Fuldkommenhed hos Incli- 
nationsnaalen; men her moder atter prackiske Vanskeligheder; det er næsten 
umueligt at træffe det rigtigen; saaledcs har Hr. Wales, som har brugt 
Ncstmes og Blunts Incliuationsnaale, fundet det a). Hr. Bayley har 
fundet samme Ulejlighed, og kunde dog ei justere Naalen, paa Cap aldeles 
ikke (Pag. 15), og i O.vecn Charlottes Sund ikkun paa en Grad nær (l. c. 
Pag. 42), og paa Tilbagerejsen paa Cap ikkun paa 5 Grader nær (Pag. 133).

Disse Ufuldkommenheder, som findes ved disse Inclinationsnaale, have 
foranlediget mig til at formode, at felgende Indretning ei skulde være flcktere 

Fig. 4. end de forhen berorte. ABDE er en vel hamret Messingcirkcl, af 12 Tom
mers Diameter. Den er iuddeelt i sine Grader, og hver Grad i 6 Parter 
eller 10 Minuter; under neden den horizontale Diameter cre fastskruede tvende 
Mcssinglinealer DEFG af 10 Liniers Brede, hvilke ligeledes staae 10 Linier 

fra

a) Agronomical observations made in a courfe of voyage towards the South Pole. 
London 1777. pag". 51. the principal defects in its conflruction are the difficulty in 
placing the wire, which carries the two laft mentioned balls, in the proper plane, 
and the total impoffibility of knowing certainly, when it is io. 
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fra hinanden. Paa Midten erc fastede Stykkerne HIKL, paa hvilke In- Fig. 4. 
clinarionsnaalenS Axel C hviler. Denne Deel af Instrumentel er i den fenne 
Figur aftegnet i naturlig Storrelse, og alksaa krendc Gange storre end i den 
sier de Figur. Imellem Pladerne Mil og NI, hvilke ved Skruerne m, n, 
q og p ere fastede til Linealen DEFG, kan Stykket QKL bevages op og 
ned, og, naar det kommer- i sin bcherige Stilling, fastes og tilklemmcs med 
Skruen Q. ab cd er en Glascylinder, hvorpaa Inclinationsnaalens Axel 
bcvceger sig. Jeg kommer tilbage til den sicrde Figur. xy er et Stykke 
Messing, som er bcvageligt om Skruen x, og ved y cr boiet nedad; i Mid
ten har del et Indsnit, som tiener kil ak bringe Naalen i Ringens Center. 
Ringen Hanger i ct RST naften som cl Compaö; den kan bevcege sig 
horizonialt og verticalt, og tilsidst ved sin egen Ligevagt stille sig i den rette 
Stilling. Dcn hele Ring hanger i et Skab ropq med GlaSdorre for, hvil
ket paa en Tap c kan dreie sig omkring den faststaacnde Fod kimn. Den 
ficttc Figur afbilder en Plantegning af Instrumentet efter Diameteren DE; Fig. 5. 
og da Bogstaverne ere de samme som i den femte Figur, faa behover den 
ingen videre Forklaring.

Naalen ACB er 11 Tommer lang, 4 Linier bred, og if Linie tyk; 
Axelen gaaer midt igiennem Naalen, og er ei cülene dreier, men desuden af- 
smergelek, paa det den kan vare desto jevnere.

Dette Instruments Verification forrettes paa folgende Maade: Fra det Fig. 5. 
ene Nulpunct til det andet spender man en fiin Metal eller Silketraad; man 
losner Skruen Q i femte Figur, oploftcr eller nedtrykker Stykket HIKL faa 
lange, indtil Glascylinderens overste Flade cd, hvorpaa Naalens Axel stkal 
vandre, ligger faa meget under Traaden, som Axelens Radius cr; faa er 
man vis paa, at Naalens Middelpunct maae vare i Ringens Diameter; man 
kan ligeledes fra, den overste og nederste 90 Grads Punct spende en anden 
Traad, og bemarke Centret uoiagtigen, og Tappens rigtige Lcic pra GlaS- 
cylinderen; man feer det desuden oienfynligen, cm Naalen er i Centret, ved 
ak give Agt paa, om den ved begge Ender viser ligcmange Graders Inclina
tion. For ak bringe Naalens Axel til Centeret, erc de tvende Gafler x y Fig. 4. 
med et Indsnit i Midten; disse ere bevagelige omkring x; med det i dem 
varende Indsnit oplofter man Naalens Axel, og lader dem begge paa en

Gang
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Gang lctteligcn synke ncd; fan hviler Naalen pan Glascylinderen, og er 
tillige centreret.

Den anden Deck nf Verificntionen ganer ud pan at finde om Dinmete- 
Fig. 4. ren igiennen Nulpunckernc er horizontal. Fra den øverste 90 Grad hcenger 

man er Lod i en fiin Trand, fom mane være en Tomme længere end Instru- 
menteks Diameter; dersom Traaden da nøie spiller pan det nederste 90 Gra
der, faa er Ringens ene Diameter vertical, cg den anden horizontal. Der
som dette ei ff.er, faa vrides hele Instrumentet i de aflange Huller paa Styk- 

Fig. 7. fet vii, hvilket er paa Bagsiden af Ringen, og er aftegnet i den syvende 
Figur; og naar da Loddet rigtigen dækker 90, fan fæstes og tilffrues Skru
erne z og z.

Den tredie Deel af Verifikationen vedkommer den umagnetiferede Naal 
selv og dens Ligevægt. Naar Nanlen ligger rigtig i fit Center, og den forst 
i det Grove er giort ligevægtig, giorcs den ligeveegtig i den horizontale Stil
ling, eller paa Nul Grad, ved Asflibning med en Bogepind besmurt med fiin 
Smergel og Olie; derefter ferer man ven til 90 Grader, eller stiller den ver
tical, og assmergler den faa lange indtil den holder begge Stillinger med fuld
kommen Ligevægt; da kan tu an være fuldkommen vis paa, at Gravitetscentret 
af Na alen hverken ligger over eller paa nogen af Siderne af BcveegelseScen- 
trct, og at Nnalen fat paa enhver anden Grad vil finne i Ligevagt, hvilket 
man dog til desto sterre Sikkerhed særffilt bor for føge pna 30° og 6o°, og, 
om nogen Feil endnu findes, da rette den ved en fiin og meget vaersom Af- 
stibning. Jeg tilstaaer, at dette er et vanffeligt Aebetde, og at det udfor
drer en god Deel Taalmodighed; men naar det er giort engang, faa kan 
Naalen, naar den ingen Vold lider, aldrig tabe den; og jeg er af Erfaring 
overbeviist om, at man ved denne Maade kan komme denne rette Ligevægt 
ligefan nær, fom paa nogen anden hidtil bekiendt Maade, enten ved den 
Bernoulliffe Viser eller Nairne's Lodder.

Med dette Instrument observeres Magnetnaalens Inclination 
paa folgende Maade:

1) Man drager paa et horizontal og faststaacnde Bord en Compaslinie.
2) Den brede Side af Cassen eller Planet af Ringen stilles efter denne Li

nie, faa at den inddeelte Rand vender f. Ex. mod Vest.
3) Naar
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3)

4)

5)

6)

9) Man

Naar InclinationSnaalen ev vel magneticeret, lægges den paa Glasey- 
linderne; den bringes i Centeret, og, naar den har fat sig efter sine 
Svingninger, optegnes hvad den viser ved begge Ender, hvis Middeltal 
er ~ a ~ 70° 30*.
Man bringer Naaleu ud af Centeret, bringer den paa nyt i Centeret, 

lader den satte sig, og observerer paa nyr Inclinarionen zz b zzz 69° 30', 
Derefter vender man Arelen af Naalen om, saa nt den Flade af Naa- 

len, fom for var imod Ast, nu kommer imod V st; og gior tvende nye 
Observationer pcra begge Ender af Ringen, hvis ene Middeltal zzz c zz: 
70° o', og Oct andet zzz d zz 69° 52'.
Man vender hele Skabet omkring Tappen i Foden sr i den sierde Figur, 

fan nt den inddcclte Rand, som for var imod Vest, nu kommer imod 
A st; og man anstiller fire nye Observationer, hvis Middeltal e zzz 70° o', 
f — 69° 30', g — 70° 15', h — 71° o'*  Middcltallet af alle disse

Observationer zzz------------------------------------------ ----------zzz 70 4' 38z/»
8

Aar sagen hvorfor man vender den inddeelte Rand imod Ast og Vest, 
er for nt finde, om Diameteren igiennem Nukpunctcrne virkeligen har vce- 
ret horizontal; thi var dcrudi f. Ex. 4 Graders Feil, saa maalte Obser
vationen have ganet fra hinanden 8 Grader, men da de nu stemme noget 
nær, saa er Feilen ubetydelig.

7) Man Har i Oct Fo reg a a en de antaget, at Armene vare paa Oct fuldkom
neste ligevægtige, hvilke de dog snare siclden ere i den allerstrengeste For
stand. Dersom den nederste og nordre Ende er overvægtig, saa bliver 
Inclinarionen storre end den bor være saa meget som Foiskicllen af begge 
Armenes Momenter har trykket den ned. Naar man derfor ombytter 
Polerne af Naalen, og gier den nordre Ende til den sydre, saa kom- 
mer di'n lettere Ende af Naalen nedad, og den tungere Ende opad, alrsia 
vil Naalens Overvcrgt virke paa Den modsatte Maade, og formrnd- 
ste Jrrclinationen ligcsaa meget som den forhen forogede den.

8) Naar man da af disse Aar sager har ombyttet Naalens Poler, an stilles 
mod Ast fire Observationer, hvis Middeltal i zz. 72° 30', k — 72° o', 
1 zz 730 o', m zz 72° 30.

Sanrling IV. B. Ppp
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9) Man vender da den inddeclte Rand imod Vest, og anstiller fire nye 06» 
fcmtioncr, hviL Middeltal u — 72° AO', o izz 73°'o', p =272° 30', 
n — 7 30 o'-

10) Middeltallet af disse otte Observationer u---------------------- -------------- ------- -
— 72° 37' ZO". 8

11) Da nu Inclinarioncn fer Polerne vare omvendte, var 70° 4' 30", og 
efter omvendt Polaritet — 72° 37' 30"; fa a har N aa len S Overvagt 
trykket den ud af sin Stilling omtrent i° 30'; og den sande Inclination 
efter den hele Rcrkke af 16 Observationer — 71° 21' 4".

Paa famme Maade har jeg bestemt folgende Nakker, fom hver er Re
sultatet af 16 Observationer, 8 med en, og 8 med en anden og forandret Po
laritet, og med Instrumentet stillet vexelviiö imod Ost og Vest.

1791:

Dagen og Stedet, og 
andre Omsterndighedcr.

Den observerte Inclination. Sande Inelma-kion efter 
Middeltallet af begge.r. Polaritet. 2. Polaritet.

1791 den 2. Dekoder i

00 30' 0' * mod Ost* 7 2° 30' c/ mod Ost.
en tzave, $o Fod fra 69 30 72 0
Bi) nlinger. Stille 70 0 73 0
Deir. 69 52 72 30

mod Vest.70 0 0 mod Vest. 72 30 0
69 30 73 0
70 15 72 30
7' 0 73 0
70 4 38 Middeltal. 72 37 30 Middeltal. A — 71® 21*  4"

1791 den 10. October i 
famine Have, 40 Fod 
fra Bygninger-Stille

70 7 0 mod Ost. 72 45 0 mod Ost-
69 0 73 0
71 0 72 0

Mir. 70 0 72 30
mod Vest.70 7 0 mod Vest. 72 45 0

70 0 72 45
7 r 30 72 O
70 15 7» IS

70 14 52 Middeltal. 72 30 0 Middeltal. B = 71 22 16

1791 hen 15. October
i et V.rrclse, 16 Fod

70 1 5 0 mod Ost. 72 4 5 0 mod Ost.
70 O 72 4 5

fra Kikelovnen, som 
var Nordvest for In-

7 i 30 72 15
71 30

mod Dest.
72 O

mod Vest.strumenlet. 7 l 15 O 72 O 0
7 1 15 72 O
70 O 72 3D
70 7 72 30
70 44 O Middeltal- 72 19 23 Middeltal. C = 71 31. 41



B. Bestridelse over et nyt Jnclmationscompas re.

Dagen ci) Stedet, og

Ppp 2

5)ni obferverti Inclination.
cind-re OmstLNdighcd r. i. Polaritet. 2. Polaritet.
1791 den 24. Oct ber i 7 2° 0' 0" nioi) Ost. 7 2° 15' 0' mod Ost.

famine D reuse, ,4 70 30 72 30
Fod fra AiafelcMi n, 69 30 73 0
som nav Nordost fer 69 0 73 0
Instrumentet. 69 45 0 mod Vest. 72 45 0 mod Vest.

69 O 72 45
72 O 73 O
71 ■O 72 O
70 20 38 Middeltal. 72 39 22 Middeltal.

1791 den 2. November 70 45 0 mod Ost. 73 O 0 mod Ost.
i et andet V rrclse, 71 O 73 0
18 Fod fea K >k levr 70 15 72 O
lien, som nav Vesten 69 O 72 Ü
fer Instrumentet. 70 O .0 mod De st. 7 2 30 0 mod Vest.

69 1 5 72 30
69 30 72 30
/O O 72 45
69 5 8 8 Middeltal. 72 3 i 52 Middeltal.

1791 den 20- November 70 30 0 mod Ost. 72 30 0 mod Ost.
i samme 93.v vel fe og 70 1 5 7' 45
paa samme Sted. 69 30 72 45

69 45 72 30
70 O 0 mod Vest. 71 30 0 mod De st.
69 45 . ■ i 73 O
70 O 72 30
70 O 73 O
-69 58 7 Middeltal. 72 26 15 Middeltal.

1792 den 2. Januar i 69 45 0 mod Oit. 73 O 0 mod Ost
et andet Va> else, 10 69 1 5 72 45
Fod fea £ af elo v nui, 69 30 72 7
som var Sodvest fer 70 30 /2 O
Instrumentet. 69 30 0 mod Vest. .7 3 i-S 0 mod Vest.

7° 1 5 72 45
69 45 71 52
70 30 71 52
69 52 30 Middeltal. 72 27 0 Middeltal.

1792 den 10. Februar 1 70 30 0 mod Ost. 73 30 0 mod Ost.
famine Decie.se, 18 70 0 73 30
Fod fra Kakelovnen, 69 30 73 4 5
som var Sydvest for 69 O 72 O
Instrumentet. 7’ 0 0 mod Vest. 7 l 30 0 mod Vest.

70 O 72 1 5
69 45 73 O
70 30 73 O
70 I 52 Middeltal. 72 41 15 Middeltal.

483

Sonde Inclina ion efter 
Middettallet af begge.

D = 7i° 30' o"

!

E = 7 T I $ O

P = 71 li ti

G = 71 9 4?

n — 71 27 33

Altsaa



484 B. Beskrivelse over et nyt Jnclinationscompas rc.

Altsaa er i Slutningen af Aaret 1791 eller Begyndelsen as 1792 den 
sande Inclination fundet:

Efter Nakken af Observationerne A — 71° 21' 4"
B = 71 22 6
C =■ 71 31 4E
D = 71 30 o
E = 71 15 o
F = 71 12 ii
G == 71 9 45
H = 71 21 33

Den sande Inclination ved et Middeltal = 71° 2°' 25"
Da denne saaledeS fundne Magnetnaalcns Inclination af 71*  20' 25" 

er Resultatet af 8 Hovedrcekker og i alt af 128 Observationer, hvilke cre an
stillede deelS i en Hauge, decks i scerffilte Vcerclser, hver Gang efter nye 
CompaSlinier, opdragne med en Magnetnaal af 12 Tommers Lcengde, og alt- 
saa under saa foranderlige Omstcrndigheder som mueligt, synes den fundne 
Overeensstemmelse imellem Rcekkerne at vise, at Instrumentet er saa paalide- 
ligr, som et saa vanskeligt Instrument kan vcrre.
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~ 

Om

de almindeligste hidindtil bekiendte

Giflers Virkning hos forskiellige Dyrearter,
med nogle deels nye deels igientagne Forsog,

i Hensyn, hvorvidt man af hines ulige eller eensformige Virkning 

paa disse kan fhitte til Arternes Forskellighed eller 

Beflcegtning i Dyreriget.

Af

Erik Viborg.

er uden Tvivl ikke mindre nyttigt, at kiende noie de Ting, som ere far
lige for Menneskenes og HuuSdyrenes Liv, end at kiende hine, fom gavne dem 
i Sundhed eller Sygdom. Ikke destomindre er dog vor Kundskab herom 
endnu ikkun lidet fuldstcendig, uagtet flere berømte Mornd have i disse sildigere 
Tider meget forøget dette Stykke af den menneskelige Kundskab. Jeg tor 
derfor haabe, at dette lidet og ufuldkomne Bidrag til nogen mere Oplysning 
i c ii saa vigtig Materie ikke kan findes uvcrrdigt, at forelcegges dette oplyste 
Selskab.

Erfarenhed og de Naturkyndiges Forsøg lcere os, at visse Ting ere gif
tige for visse Dyrearter, som for andre ikke allene ere uskadelige, men kunne 
endog ttene dem kil Fede. Om Vagtelerne berettes, at de søge med Begier- 

P p p Z lighed
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lifthcd Freot af den hvide Nyserod (Veratrum album) T)‘, o i vilde Fugle 
hiiiik af den gifuqc Foldtragt (Datura Stramonium) 2), forti bcqqe er c ska
delige for Mennesket 5) og adskillige andre Dyr 4). Heften ?), Hunden 6), 
Kaklen 7), Rceren 8), Egeren 9), Hsns vg flere Fuglearter IO) drcedes der
imod paa den voldsomste Ark af bittre Mandler, som vi nyde mellem vore Læk
kerheder.

Vi kiende oq SygdomSqister eller Smitter, fom ere visse Creature 
egne, og forplante sig endog ikke kil de ncermefle og meeft beftcegtcde Dyre
arter. Saaledeg Have fiffre Iagttagelser endnu ei bekrcefter, at den alminde
lige eller pestartede Horngvagsyge har angrebet flere Dyrearter end Oxen 1J). 

Faar

’) Alexander Aphrodifæus in præf. problem. Galenus 6- epid. coinm. 5. text. 35.
3) Ainoreux I. lettre fur la medicine veterin. p. 49.
3) Spröegel experimenta circa varia venena. §. 17.
A) Man har erfaret ved den Konges. VeterinairsEole, at LEnder og Hons, som have 

cedr Froet nf den giftige Fo'dtragt, deraf cre bl evne drabte.
Om den giftige Virkning af den hvide Nyftrode Froe see Mosbergs Anviisning 

til Vsrrrikets Kannedvm. Pag. 233.

5) Brünitz Encyclopädie, i ster Tbeil. Pag. 73^.
6) Pan Svecus. Lintiei A moeni t. a cad em. Vol. II. pag. 13.T.

En Hund af middeftnaadig Störrelse, som jeg indgav Z Lod bittre Mandler, 
fik derefter voldsom Brakning, kastede og megen Ureenlighed fra fig igiennem 
tarmen- havde hastigt og korr Aandcdrag, og dode efter en Times Forlob, med Mussel- 
trakning. Ved Aabning fandt jea Maven og Tolvfingertarmen unaturlig rod. Ser 
og herom PFcpfer de cicuta aqvatica. p. 242.

7) 8) 5) Ephem. N. Dec. j. An. g. Obf. 99.

,0) Mife. Nat. Curiof. Dec. 3. A. i. Obf. 1 56. PFepf. 1. c., hvor Forsog vise, 
at bittre Mandler ere en Gift for Duen og Storken.

J1) Herr Hofraad Roczian beretter vel i hans Prüfung der Ursachen von der Hornvie- 
seüche Pag. 83, at den almindelige Horngvcrgsygc skal have udbredt sig ril Boffel- 
oxen og Hjorten; men de Sygdomme, hvorom bemeldte Forfatter handler, ere ei saa 
noie beskrevne, at man med Vished kan sige, om der har varet den pestartede eller en 
«uden Qvcegsvge, disse Creature have havt. Herr Tifq d' Azyr. pt>astaaer. og, at 
den pestartede O.vagsyge, som herskede i.Normandiet Aar 1775, angreb tillige Hun
de, Katte og Sviin; men da man ei har forfogt, om Smitten ar bemeldte Snge lod 
fig forplante ved Indpodufng til disse Dyrearter, saa bliver ogsaa her en Uvished til

bage;
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Faar og Geder vides endnu et al have vceret underkastet denne Sygdom, hvor 
de vare udsatte for samme. Aaarekopperne, hvis Smitsomhed noksom er be- 
viist ved Indpodningen, der i Frankerige var bekiendt ferend hiin af Verne- 
kopperne I2), haver endnu ei efter hidindtil giorte Iagttagelser udbredet sig 
til ffere Huusdyr 15), ei engang til Gederne, som have saa megen anatomisV 
Liighcd, og ere saa ncrr beffcrgtede med Faaret I4).

Vi have derimod andre Gifter, fom virke i storre eller mindre Grad 
paa det ganffe Dyrerige, og drcrbe flere Dyreffcegter, der i ingen Henseende 
kan regnes ar veere beffcegtede med hinanden. De mcphitiff'e Luftarter ere 
drcebende for alle Creature, endog for Tvedyreue (Amphibia), som treenge 
mindst til reen Luft r*). Erfaringen har og lcert, at Skabsmitte har for
plantet sig fra Dyr til Mennesker, og fra disse til hine, saa den er tilftelleds 
for ganske scrrskilte Dyreffcegter. En med bemeldte Sygdom befcengt Hund 
har anstukket Faar, Koer og Dromedarer, med hvilke den havde levet i Sel
skab l6). Nyeligen har jeg og erfaret, at Heste med Skab have smittet 
Menneskene, som rygtede dem, og at denne Sygdom er g etaet over fra Faar 
og. Geder til Hornqveeget. Kan vi fceste Troe til de historiff'e Annaler I7)., 

da

bage; thi de kunde tilstrldigviis have erholdet en anden Sygdom, hvormed den at, 
mindelige Horngvcrgsyge kunde forvcrles. See bemeldte Forfatters Expofé des moyens 
curatifs et præfervatifs contre les. maladies peftilentielles des betes a comes, p. 122.

12) Amoreux 1. c. p. 29.

13) Astrnc beretter vel i hans Dissertation over Pesten, at Kaninerne have bekommet 
Faarekopperne ved at grcrsse om Natten paa de Steder, hvor Faar, som vare be- 
fcrngte med denne Sygdom, havde varet Dagen tilforn; men denne Iagttagelse synes 
ci aldeles at bevise Faarekoppcrnes Overgang til Kaninen, thi disse kunde hcendelseviis 
have faaet Kopper, som kunde vare dem egne, og uden ar vcere smittet af Faarene. 
Indpodningen med Faarekoppe - Materie vil allene bestemme Rigtigheden af denne 
Iagttagelse. Det selvsamme gielder og om Dr. Stegmanns Veretning t hans 
Epidemia Mansfeldiana om Kopperne, som fluide tillige have angrebet Faar, Sviin, 
Hons, Giers og flere Dyr.

t4) Lamper über daß Anstecken der Viehseuche. Pag. 15.

15) Gmelr'ns algemeine Geschichte der Gifte, ister Theil. Pag. 171,255.

16) Atnoreux 1. c.

’7) Chronic. Saxon, feu Annal. Angliæ Ann. H2 5. bliss, general, d’ Angl. p. Andre 
Duchesne, p. 72g. Gothofredi Chronic. 1655. Hermann. Chronic. §§9. 



488 V. Forsog og Erfaringer

da sinde vi pestartede Sygdomme, fom have raset mellem Menneskene og alle 
Hnmsdyr paa lige Maade, ja ei ffaancr de vilde Creature selv paa Marken 18). 
Paa min Reise i Ungarn har jeg og seer Tungckrceft (Aphta pecorina Ada
mi) og Mddervold eller Klevesyge (claudicatio Adami) nt herske paa en og 
samme Tid imellem Hornqvcegek, Faar og Sviin. Saavel celdre som nyere 
Iagttagelser bevise og, nt Giften af Brandbylder ho6 Hornqvceget forplanter 
sig kil Menneskene, og foraarsagcr selvsamme Tilfcelde hos disse som hos 
hine r9). Alt dette betragtet i det Hele overbeviser os, at Gtfterne enten 
ere egne for enkelte Arter, eller almindelige for flere Slcegter; men Virk
ningen af de fersie lader sig ei teenke uden en vis fecrftUl Organisation hoS 
Dyret, hvorved det bliver lidende for Indtrykket af Giften. En lige Vnk- 
ning af disse sceregne Gifter hos forskicllige enkelte Dyrearter forudsætter der
for en Lighed i Organisationen, som synes at tale mere for Dyrenes Bcflcegt- 
ning, end al anden Overecnsstcmmelfe i Figur og Dannelse af ind- og udven
dige Dele hoS Dyrene. Denne Overeensstemmelft tages af Formen hos de 
grovere og ucedlere Dele; hiin Lighed derimod maae fsgeS i det mere veesent- 
lige, i Nerverne og de egentlige Livskrcefter, som ere saa sine, at de alde
les unddrage sig vore Sandser, og folgeligcn al umiddelbar Grandskning.

De hidindtil bekiendte Gifter af Mineralriget synes at vcere temmeligen 
eensformige i deres Virkning paa det hele Dyrerige. Arsenik 2O), Kobolt 21), 

Subli-

*8) Ephem. Nat. cur. D. j. a. 6- 7. 1615. Obf. igg.
Saaledcs indlob og adffillige Veretninger til ben Kongel. Qvcrgsyge - Commis

sion , nt ben i Dannemark i Anret 1790 herskende Tungekiæft tillige dræbte Harerne 
paa Marken, men ved nærmere Underssgelse fandtes dette at vcere ugundet.

*») Den i Lion saa beromte Menuesielæge og for min Videnskab sortiente Herr Vitet, 
ligesom Herr Doctor og Professor Lengriesser i Straubing, have herom meddeelk 
mig siere tilforladelige Erfaring r. See og mere herom IVierus de prrrftigiis dæmo- 
num liber II. Flere Exempler anføres i Værket über bie Viehkrankheiten und bereit 
Heilung Pag. 290, 291.

3e) Wepf. C i cut. aqvat hi ftor. p. 287, hvor ber vises, at Arsenik er en Gift for Hunde 
og Sviin. Det er og en almindelig bekiendt Sag, at titan dermed dræber Mans, 
Rotter og Mmdvarper 0. s. v., at ber ei behoves Beviis for ArsenikenS Gifnghed.

3I) Sproegol 1. c. §. 28. De her gierte Iagttagelser lære, at Fluer, Hunbe og Men- 
nefler ere dræbte af Kobolt; men ben giftige Egenskab af bette Mineral bsr venteligen 
riiflrives Arseniken, hvormed det sædvanligen sindes blandet.
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Sublimat 22), Vitriol- Salpeter- og Saltsyrer 25) i koncentreret Tilstand ere 
dræbende forMennejket og alle Dyr. Disse Gifter syncs at have stig en almin
delig Virkning formedelst dercS jkarpe og cedende Egenjknb, hvorved de angribe 
de faste Dele, oploft dem og forstyrre deres Livökrcefter. De tiuD Arsenik 
anstillede Forsog paa Heste ved den Kongelige Vcterinairj^ole have bekræftet, 
hvad fordum en af den store Hallers værdige Lærlinge, en Sproegel, iagt
tog paa Hunde 24), at denne grusomme Gift endog Dræber Creaturet, naac 
den anvendes udenfor Tarmecanalen paa ethvert andet Sted af Kroppen 2?), 
hvor der findes Vandaarer. I de paa denne Maade dræbte Heste fandt man 
Betændelse paa adskillige Steder af Indvoldene, ja selv paa den ind- og ud
vendige Flade af de store Pulsaarer; men det, som meest maatte opvække 
Physiologens og Naturgrandj?erens Opmærksomhed, var, at Næringscanalen 
indeholdt tykt Blod, og Vandaarerne paa de store Grimrarme afvexlende 
Blod og Næringssaft.

Jægerne berette, at Arsenik et skal være en Gift for Ulvene; men 
uaar man betragter dette Rovdyrs udmærkede anatomiske Lighed med Hun
deli, og Arscnikens eenöformige Virkning paa denne og stcre nær befiægtede 
Dyrearter, saa har man stsrste Fere til at tvivle om Rigtigheden af denne 
Beretning 26).

Blye-

a») TTepf. L c. fproegel I. c. Exper. 27. Af de der beskrevne ForsSg sees, nf Subli
maten dræber Hunde, Karte og Kaniner. Baccius de venenis p. 21, hvor Drenne- 
ffcr berettes nt være dræbt af Sublimat.

33) Ttilpius Obf. med. L. III. C. 43. p. 267«

S4) Sproeccl I. c Experim. 36.
Arseniken blev street paa Ryggen af en Hund, hvor Haarene vare afragede og 

Huden lidet saaret. Indvoldene fandtes her betændte, ligesom om den havde fanet 
Giften indvendig.

a5) Paa bemeldte Heste stak man Arseniken ind i Moderskeden (Vagina), hvilken deraf 
efter Doden viste sig tyk, betændt, paa den indvendige Flade saaret og besat m d 
smaa Blegner og sorte Pletter. En udferligcre Beretning om diss? Forlog og det, 
der foranledigede dem vil blive givet af Herr Doctor og Stadsphysicus ManZvr i 
Acta med. Havn. Vo!. IH.

26) Preflivictir on poifon. p. 23.
Nye Samling IV. B.
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Blyeqisterne vir fe hos Dyrene ligesom hoS Mennesket, oq deres Ska
delighed er ligesaa almindelig for ftere Dyresiorgtcr, fom hine af de foreqaacn? 
de. Vi finde Iagttagelser, fom befræfte, at Heste og Qvcrg, der ved Blye- 
biergvcerker udsortteS for Vandel og Dampen, fem kommer fra samme, have 
vceret underkastede heftige Coliker og Forstoppelser i Underlivet. Hunde, Katte, 
HonS og Duer, fom hos Blyearbeidere nyde Blyekorn mellem deres Fode, 
blive deraf magre, fy^e, og doe trlfldst af Tcering. Giees og 'TEnder, ved 
at drikke Vand, hvori der fandtes Blyekalke opleste, og teende Dompaper, 
ved at cede rode med Minie farvede Oblater, cre paa lige Maade deraf blcvne 
drceble 27). De af Herr Doctor Sproegel med Blyefukker anstillede Forfsg 
paa Hunde 28) bekrcefte og bemeldte Erfaringer.

Saa meget fom Blye- Arsenik- og QvcegsolvSgifterne tale for Mineralgif
lernes almindelige Virkning paa del hele Dyrerige, saa synes dog Antimouial- 
midlerne og Tungjordssalret i visse Henseender ak udfordre en Undtagelse, da 
forncmmeligen de forste virke heftigen paa Mennesker, Sviin og de kiedcrdende 
Dyr, og derimod ncrsten ukiendeligen hos de grorsadende Creature, fom tygge 
Drev. I Folge flere anstillede Forfog ved den Kongelige Veterinairfkole brcek- 
ker Svinet 29), Hunden 3O) og Kanen sig heftig efter Spidsglasleveren; og 
Herr Neuenhahn 5I) beretter, ak Svinet faaer Opkastelfe efter Spidsglasset 
felv. Hos Hesten, fom findes at kunne brcekke sig af Soesyge faavelfom i 
Tilfcelde af Mavens Betcrndelfec og Rifter, foraarfage bemeldte Midler ei no
gen Opkastning igiennem Mavepiben, men synes kun at pirre den hele Tarme- 
canal, hvilket den forogede Mdelyst og GiodningenS oftere Afforelfe bevidne, 
som indfinder sig efter disse Midlers Brug 52). Et Muulcrftl 33), fom er
holdt ved Veterinairffolen i Lion 2 Lod Brakviinsteen (Tart. Stibiat.), pru

stede

a?) Percival on the poifon of laid, hvor bemeldte og flere Tilfalde kan lcefts.
1S) Sproegel I. c. Exper. 37, 3g.
a9) En 14 Ugers gammel Griis fik Opkastelfe ester 1 Qvintin Hepar Antimonii, 
s°) Hunde af middelmaadig Storrelfe behove kun 20 Gran af Spidsgiaslevcr, for at 

brakke stg.
$I) Neuenhahn von der Brantweinbrennerey. 2. Auflage. S. 492-496.
31) Heste taalc af Spidsglasleveren r til iZ Lod i daglig Gave.
53) Bour gelat, manere médicale. p. 45, 46.
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stede derefter meget, og fik en mere end naturlig Afgang af Giodning og Urin; 
og dcr selvsamme Creaknr, som man tvende Dage derefter indgav bemeldte Gave 
fordobler, bekom deraf ci mceckelige Tilfcelde. De drovtyggende Creature kan 
man give diffe Midler i ligesaa stor og storre Gave, uden at man derefter kan 
spore mindste sandselig Virkning hos samme 34). At SpidSglasmidlerne saas 
ledes virke forskiclligen paa grceS- og kiodcedcnde Dyr, og derimod eensformigen 
paa disse, samt paa Mennesket og Svinet, syncs at tale for, at saavel hiint 
som dette maae have noget lilfcelleds i Organisationen af FordoielftSrcdskaberne 
med de kiodcedende Dyr; og at det derfor er Mennesket ei unaturligt at ssge 
Fede i Dyreriget 3 ?).

Tungjorden (den hos Biergfolkene i Anglezark bekicndte stcerke Gift) 56), 
hvilken ben skarpsindige Doctor Crawford ferst har anvendt som ct scrreget 
Middel mod Scrophler i en Gave af faa Gran, har man ved den Kongelige 
Veterinairskole indgivet Heste gvintinviiS, uden deraf at spore nogen kiendelig 
Virkning. En snivet Hoppe erholdt endnu desforuden i 13 Dage daglig 1 
O.vimin af Tungjordsaltet 37), og man stecg med denne Gave indtil 1 Lod, 
uden at erholde nogen sandselig Virkning hverken paa Dyret eller Sygdommen, 
imod hvilket det blev brugt. Mangel paa Forraad af dette sielvne og kostbare 
Middel standsede 3 8) Forscettelsen af disse Forsog paa sterc Dyr; men i Folge 
hine paa Hesten, syneS saavel Jorden som Saltet ak vcere detke Creatur alde
les uskadelige, som dog holdes for at vccre meget giftige for andre Dyr 39).

Herr Doctor Carminati 4O) har anstillet Forsog med almindeligt K>ok- 
kcnsalt paa HenS, af hvis Udfald man skulde formode, al delle Middelsalt 

O. q q 2 var

Et gammelt Faar blev indgivet 1 Lod Spidsglaslever, uden deraf at erholde noget 
mærfdigt Tilfalde.

3$) Dette stemmer og ovcrecns med Doctor Stevens Forsog. See herom hans Inau
gural Dissertation, som udkom i Edinborg 2777.

3G) With er it (Barytes aeratus). Bln men back) s Naturgeschichte. Pag. 610, 611.

37) Dcmcldte Tungjord blev giort til Salt med Socsaltsvre.

38) Herr Professor Abildgaard forssgte dette Middel allene i den Hensigt at erfare, 
cm det med nogen Nntte kunde anvendes imod Snive.

39) Blumenbacl) 1. c. Pag. 608- «Lrells Chem. Annalen. 2. St. 1792. Pag. 123. 
4°) Carminati opufcul. therap. Vol. I. p. 107 et feqv.
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tmr en egen Gift for disse Hunefngle. Jeg har igienkaget hans Forssg ficre 
Gange, men stedse fundet, at det formedelst den store Gave, i hvilken han 
har anvendt famine, drcrber Dyret ved sin alt for stcrrke afforende Kraft 4I). 
Man troer og i Almindelighed, at Salt er en egen Gift for Sviin; men 
flere af Herr Professor MildMUd giorte Forsog have bcviist, at delte Dyr 
kan nyde samme lodviis, uden at der derefter be ko mm er farlige Tilfcelde. Man 
har allene at iagttage, ar Saltet under Indgivelsen ei kommer i Luftroret, fom 
let hender sig ved dette skrigende Creatur; thi da foraarsager det vovelige Til- 
scelde. Saltet virker derfor ei anderledes hos Svinet, end hos de øvrige 
Dyr, og er allene et afforende Middel, som i alt for stor en Gave kan blive 
skadeligt.

Giflerne af Dyreriget synes i Henseende til deres almindelige Virkning 
paa flere Dyrearter at ligne hine af Mineralriget. Vetcrinairvidenffaben 
lcerer 06, at Slangegiften me er eller mindre tilveicbringer samme Tilfcelde hos 
Hesten, Oxcn, Faaret, som hos Mennesket; og flere tilforladelige Efterret- 
»linger bevidne, at Klapperslangen drceber Fugle, Harer, Kaniner og adskil
lige andre Dyrearter med sin grusomme Gift 42). Svinet, Slangedrcebcren 
(Viverra Ichneumon) og Storken synes derimod at trodse disse gyselige 
Dyrs Bid, da de give sig i Kamp med dem, drerbe og eede samme. Skal 
man soge Slangegiftens Uvirksomhed i disse Dyrs scrregne Organisation til 
nt modstaae samme, eller paa hvad Maade lader dette Scersyn sig forklare? 
Vel synes Svinet at kunne formedelst sin ufslsomme og med faa Blodkar for
synede Hud undgaae Virkningen af denne Gift, da Slangen deri vanskelig 
kan bide et blodigt Saar, uden hvilket, Erfaringen har leert, at dens Gift 
ei kan virke; men har Svinet ikke Tryne, Hine og Veen, hvor den let kan 
igiennemtrcrnge med sine Gifttander.

Sek-

4I) 2Z Lod Salt oploft i Vand blev indgivet en gammel Hone; den satte sig strax paa 
Hug med nedhcrngcnde Vinger og Hoved, fik efter 3 til 4 Timer heftigt Durkwb, 
og dode 12 Timer efter nt den havde fanet Savet. En gammel Hane fik selvsamme 
Gave, og deraf selvsamme Tilfcelde, ftm den forrige. Aabningcn viste paa dem begge 
Vetcendeise i Kroen med udtraadt Vand i Cellevcrvet omkring samme; Steenkroen 
og de tynde Tarme vare ogsaa stark betombte.

V) Gmelins Geschichte der Gifte, asier Theil. Pag. 279.
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Sclffabet tilladn', at jeg her (infører cn Bem«rkning 43), hvorledes 
Huuskatten søger ar qiøre sig Mester af den hos os varende giftige Hugorm 
(Coluber Berus), da den synes al udbrede 8y§ over denne Sag. Dette 
kloge, snedige og behändige Huusdyr løber omkring Hugormen med stirrende 
Aine, saml logrende Hale, og o filtrer beqvemme Hieblik, for al give den 
drcrbende Nap med sine Kløer. Disse Slag meddeles saa forsigkigen og sag 
klogt, al Hugormens Bid derved aldeles undviges, og fonsarkes saa lange, 
indtil den er død. Katten nyder derncrst fit Rov med Begierlighed, men med 
ligesaa megen Forsigtighed, hvormed den saldede samme, da den lader Hove
det, Giftens Scede, ligge aldeles uberørt.

43) Denne Iagttagelse er mig meddeelk nf Hr. Prof. Zlbildgaard.
44j Pktikii Toxicologia. p. 31.
45) At Slangegiften cr dodelig for Katten. See Montana L c, Pag 251.
46) Montana 1. c. Pag. 15 og 23.

,47) Gmel. 1. c. ister Theil. Pag. 238.

Den selvsamme Forsigtighed hlffrived og Svinet 44), naar det har dr«bt 
og vil «de Klappersiangen; og beviser ikke noksom denne kloge Instinct, Ska
beren har nedlagt hos disse Creature for nt undgaae Slangegiften, at samme 
inane v«re dem skadelig ligesaavel som andre Dyr 4?). At Storken synker 
den hele Slange uden farlige Følger, synes ei heller at v«re stridende herimod, 
da de Fontaniffe Forsøg have l«rk, at Slangegiften, indtaget i liden Mcengde, 
giør et nogen betydelig Virkning i Maven. Storken nedstnger ogsaa Slan
gehovedet uden at «de det, og staaer derfor ei i Fare for at blive fanret af dets 
T«nder, som Svinet og Katten, ved at tygge samme.

Saa meget som dette synes at forklare, at bemeldte Dyr ei cre befriede 
fra Slangegiftens dr«bende Kraft, og dens almindelige Virkning derved fa*  
meget mere bekr«fteö, saa har dog den store Giftgrandffer Hr. Dr. Fontana 
beviist med talrige Forsøg, at Slangegiften er uskadelig for Blodigler, Sneg» 
ler og adffillige Slangearter, ja endog for hine, som ei cre giftige, uagtet 
den er dr«bende for Aal og Fiirbeen 45 *).

At Vandskraksgiften virker eensformig paa flere Dyrefl«gter, ja selv 
paa Fugle og Fiffe, er noksom beviist ved de mange Exempler, som findes 
anførte i adffillige Lcegers Skrifter 47). I Frankerige og Ungarn har jeg
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og feet Heste og Sviin bitte af gale Hunde, hos hvilke man iagttog de sæd
vanlige Tilfalde af Vandskrak.

Planteriget giver en Mcrngde af Gifter, hvoraf vi sinde nogle at for- 
aarfage heftige Betorndelser, andre at betage Nerverne, Blodet og Muskel- 
sibrene deres Livskrafter, og atter anhre at have nogle af diste Egenskaber 
lilfcrlles; dog kiende vi endnu for lidet til Giflernes Virkemaade for derefter 
at kunne noie bestemme deres Classer.

De skarpe Plantegifter eller hine, som foraarsage Betcendclser, synes 
at virke temmelig eensformigen paa flere Dyrearter. Vore indenland^e 
Nanonkelarter ere skadelige for Mennejkek, for de drsvtyggende og for de 
kiodcrdende Dyr. Tigger-Ranonklen (Ranunculus (celeratus) foraarsager 
hos Mennesket indvortes farlige Tilfalde, ja Doden selv 48), Et Lod af 
denne Plantes Saft giver Hunden de voldsommeste Koliker 49 * * 52 * *). Tobel *°)  
bevidner Skadeligheden af Vand Ranonkelarterne for Hornqvo?qet; og nye- 
ligen har Hr. Prof. BlUgnoni iagttaget, at Korn-Ranonklen (Ranunculus 
arvenfis) er en heftig Gift for Faaret ?I). Slig en almindelig giftig Virk
ning spore vi og hos nogle Arter af Anemone Slagset ?2), Colchicum au
tumnale f5), og flere skarpe Planter; dog anfører den udødelige Tinne 
imellem diste Gifter den sorte Peber *4), som en egen Gift for Svinet, den 
roeartede Gifrhcrtke (Aconitum Napellus) at ti cere en uskadelig Plante for 
Hesten 5S), og paa en Rays og Borks Beretning den rundbladede Soeldug, 
som en ffadelig Vcext for Faar ?6); men flere af Hr. Prof. Abildgaard og 

mig 

48) Scharff. Eph. nat. cur. Dec. g. An. 2. p. 107.
49) Krapf. de nonnullorum ranunculorum venenata qvalitate. p. 25, 26.
3°) Lob. Adv. ftirp. p. 22Z.
3I) Donne lcrrde Dyrclcrqe beretter, at 4 Lod af den sriffe Plante drcrber et Faar, oz 

tvende Lod deraf tilvejebringe de heftigste Kolrkcr hos samme,

52) Gunneri Flora Norveg. B. I. p. 166. Schreb. Saml. 12. Theil. S. 305.
$>) Kratochwill. dillert. de colchic. p. 4g. Scopol. Flora carniol, Vien, 1760. p. 225. 
5+) Pan Svecus. Linuei Amoen. acad. Vol. II. p. 23 l-
55) Ibid.
$6) Lin. Flora Svec. ed. II. No, 237.
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img gierte Forseg med bemeldte Planteqifter bekrcefter ei Rigtigheden of disse 
Iagttagelser. Man har fundet, nt Peberen er fornemmelig Svinet skadelig, 
naar den indgives samme i Form af Pulver. Saaledes har en lige Gave as 
hele og fiinftedte Peberkorn viist ganske modsat Virkning hos et og samme 
Creatur. Svinet flugte de hele Peberkorn uden kiendelig farlige Folger 57); 
Pulveret derimod foraarsagcde heftige Tilfcelde, og drcrble det efter 6 Timers 
Forlob. Saavel Tilfaldene som Aabningen af den saaledes drabte Soe gave 
tydelige« tilkiende, at Pebcrpulveret havde allene foraarsaget de skadelige 
Brysibcklemmelser og Doven, fordi en Deel deraf var falden i Luftroret, og 
ar dette kunde forebygges ved at indgive Peberen med Forsigtighed; dog for at 
overbevises herom erholdt en io Ugers gammel Griis j Qvintin stodt Peber, 
indviklet i Kiev, og en anden Griis selvsamme Gave, blandet med Vand, 
men begge nod det uden Hofte og andre farlige Tilfalde. Ja selv det torre 
Peberpulver fandt man uden Virkning, naar man iagttog, at Sviner under 
Indgivelsen ei satte sig ril Modvarge, og at man nedbragte Pulverer dybt i 
Svalget, hvorved ders Indgang i Luftroret kunde forhindres. Man feer da 
heraf, hvorledes man er bleven forfort til at anfee Peberen som en egen Gift 
for Svinet, og ar ethvert andet flint pirrende Pulver, som der flk i Luftroret 
vilde foraarsage selvsamme dodelige Tilfalde.

Den

57) Dette Forsog stede om Morgenen Kl. 7 paa en Grisesoe med et Qvintin hele Peber« 
korn. Samme Dags Eftermiddag Kl. 1 indgav man denne Soe en ligesaa stor 
Gave af stodt og tort Peber, fem foraarsagede folgende Tilfalde: Strax efter °jnö» 
<nve!sen var den ligesom dod, og havde ei kiendeligt Aandedrag eller Hierteflag. 
Ved at gyde den Vand iSvalget, kom den igien til Live, gryntede, og stod op, 
men havde en vaklende Gang og ligesom en Lamhed i Krydser. Kl. 2 indfandt sig et 
stärkt Raslen og Hvasen i Luftroret, som dernast forsvandt henimod Kl. 3. Soen 
begyndte da at vraade, og fvntes at drage Aanden lettere; dog havde den megen Torst. 
Kl. 5 yttrcde bemeldte Raslen sig i Halsen igien, som tog mere og mere til, saa at 
Soen dode under samme Kl. 7.

Ved Aabningen af samme fandt man Maven overmande stor og udspendt af Luft 
Den indeholdt tillige en Mcengde af ufordoiet Kiod, som Sviner om Formiddagen 
havde cedt; indvendig mod Mavepibens Aabning var en Plat underlobct Blod paa 
en Haandbreds Storrelse, men ellers intet Tegn til Detandelse ind« og udvendig paa 
Maven og Tarmene. Lungene vare ov-ralk morkerode; Klappen til Luftroret hoirod 
og betandt. Luftroret selv var og indvendig betomdr, men med mindre Rodhed end 
Klappen. Her fandtes tillige endeel Korn af Peberpulveret, og det ikke allene i 
Stammen af Luftroret, men ogsaa i dets forste Hovedgrene i Lungen-
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Den koearkede Gifrhoette, som efter Linne'ö Svigerfaders Iagtta
gelse 58) cr saa heftig en Gift for Mennesker og de drsvtyggende Dyr, har 
jeg forsogt paa Hesten, for hvilken den ffulde vcrre uffadelig, men fundet, 
ctt den ligesaavcl er en Gift for delte, fom flere Huusdyr S9)t Denne 
Art af Gifkhertte gier derfor ci nogen Undtagelse i de ffarpe GrfterS alminde
lige Virkning paa flere Dyrearter; dog har den hiin fcrllrs Egenffab ined 
adffillige Ranonkclarrer og den hvide Nyserod, ak den taber sin Skarphed og 
giftige Virkning, naar den rerreS, og at den kun cgentligcn kan kaldes giftig i 
dens friffe Tilstand. SaaledcS finde vi, at Hesten og Hornqvceget undvige 
med stsrste Forsigtighed de ffarpe Ranonkelarter paa Marken, som de derimod 
i Heet eede uden Skade. Det selvsamme har jeg ogsaa erfarer om den hvide 
Nyserod paa min Reise over Mons Cenis, hvor Hesten og Muulceflet lod 
den staae ubersrt, men ester Indbyggernes Udsigende vragede ei samme i 
Hscl6O).

Den

ss) UcLerf. Scbwed. AKhandss 7 D. S 22 r.

En gammel fort Vallak erholdt fastende 16 Lod af bemeldte Plantes Nod, og af de 
i Forvaret fremspirende Rodblade hakkede og gjorte til Bol er med Meel. Strap 
efter Indgivelsen yttrede Hesten Bammelse ved bestandig at bevæge Tangen og af- 
stryge den mellem Fortanderne. Efter if Times Forlob fik den he tigt Spyrfiod, og 
et hastigt og stcerkt Aandedrag. Den havde og nu kastet sig, faac sig ofte til Siden, 
folte nu og da heftig Mindelse til Brakning, skar Tander, og havde en hastig og 
krampagtig Puls. Disse Tilfalde toge til i 3 Timer, og forsgedes med en oste Aft 
forelse af en tynd og stiimbuindet Gisdning, men forfvandt igien cfterhaandeu, saa 
at Hesten reiste sig, efter at have lagt 6 Timer saaledes udstrakt paa Jorden; dog 
var den endnu meget svag, havde en vaklende og svinglende Gang, og vilde ei cede. 
Dette var om Aftenen, hvorpaa man lod Hesten staae til anden Dags Morgen, og 
da syntes den at have ove> vundet Giftens Virkning Den gik, aad og drak som 
sadvanlig Samme Dags Formiddag indgav man denne Hest S Pund af bemeldte 
Rod og Blade, hvorefter fulgte de samme Tilfalde, men i saa heftig en Grad, at de 
drabte Hesten efter 14 Timers Forlob. Mod Dodens Komme blev y c fte ti roelig, faldt 
i stark Svced, og opgav Livet uden starke Musseltrakningcr. V d Aabningen fandt 
man Mavepibens Mund stärkt krampagtig tilsammentrukken. Maven indvendig paa 
dens hsire halve Deel, ligesom og de tvnde Tarme betäubte, og Vaggene af disse sidste 
paa nogle Skeder tilsammentrykte; Blind- og Grimtarmen vare opfyldte mcd meget 
Vand.

*®) Dr. Baln; beretter derimod, at Creatnrene nu og da i Foraaret af Mangel pac» 
anden Fode cede de brede og grønne Blade af Nyseroden , men bekomme vg derefter 
döbelige Tilfalde. See Balms Amer. Reift. Pag. 60 og 61.
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Den lcerde Raj 6I) og vor uforglemmelige Bork 62) berette, ak den 
rundbladcde Socldug (Drofera rotundifoiia) ffulde veere skadelig for Faar; 
og hos £tmié finde vi selvsamme Iagttagelse om det Haartipp de Muftsre 
(Myofotis fcorpioides paluftris), men begge har jeg forsegl uden derefter at 
spore nogen ffadelig Virkning. Vel erSoclduggcn ffarp, bidende og gier i 
Omflag Huden red, men et gammelt Faar erholdt daglig i trends Uger en 
haandsuld af bemeldte Plante, uden derefter at yttre noget Sygdomstilfælde. 
Det samme Faar levede endnu et Aar, efterat det havde varet underkastet 
dette Forjog, og man fandt ei mindste Tegn hos samme til Hoste og Leversyge, 
som dog ffulde vcere den sædvanlige Virkning af denne Plante hoS Faaret. 
Dette Forsog blev igientaget, men med selvsamme Udfald. Et ander sundt 
Faar af Danff Race erholdt fastende en haandfuld af bencrvnts Muftsre, og 
derefter samme Gave fordoblet i 4 Dage, uden nogen farlig Folge. Jeg har 
og flere Gange fulgt grcessendeFaar paa flige sumpige Steder, hvor disse tven
de Vcexter fandtes i Mcengde, men bemcrrkede, at Faarcne i Almindelighed 
vragede og and ci samme. Man har derfor saa meget mindre Aarsag kil at 
formode, at Soelduggen og Muscorct ffulde vcere Aarsag til den Lunge- og 
Leversyge, Faarene cre underkastede, naar de sattes paa fugtige og kieragtige 
Grcesgange, hvor bencevnte Planter voxe.

Vi have og forfficllige Arter afVortcmclk (Euphorbia), feilt berette« 
at vcere Faar og Koer ffadelige, men ticne derimod Gederne ril Fede 65). 
Mangel paa ar erholde disse sidste HoS os ualmindelige Huusdyr har forhindret 
mig fra, at kunne herom denne Gang meddele nogen Oplysning.

De saa kaldte devgierende Gifter ere talrige i Planteriget; men saa af 
dem synes kun at vcere egne Gifter for enkelte Dyrearter.

Opium ytkrer sin dsvgierende Virkning hos Pattedyrene, Fualene, Tve- 
dyrene, ja selv hos Ormene 64). De Forsog, som Hr. Prof. Adildgaard 

har

Rflj. Angl. g. p. 162.
<2) Bartbol, Act. 4. p. 162-
*3) Hr. Prof. Innghans i Halle har sorfikkret mig, at have sect Gederne cede Blade 

of Eupliobia Lathyris og polufhis uden Skade.
*4) Fontana L c. Pag. 441 ; 460.

Vhje Samling IV. B. Hr.R v r
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hak anstUlet med dette Middel paa Heste, synes at bekrcefte den Fontaniske 
Theorie, ester hvilken Opium allene skulde virke ved at hceve Muskelkräften 6?), 

saa-

Hr. Fontana beretter, at Blodiglen doer omtrent inden 2 til 3 Minuter i Op
losningen af Opium i Vand. Jeg har igientagct hanS Forsog, men ci med samme 
Udfald. En s ist Blodigle (Hirudo medicinalis) kastede jeg i tvende Nutzer Vand, 
fem trend c Dage havde fraact ved Varmen paa ct Qvintin Opium. I Begyrrdelsen 
bevægede den stg heri meger stcrrkr, og blev forst efter 4 Times Forlob mere rorlig og 
stille. Da denne Igle faaledes havde været A Time i bemeldte Oplosning, var den 
endnu levende, men havde dog mindre Liv og Kraft end tilforn. Man lagde den 
dernæst i fristt Vand, hvor den afstiod flere Hinder af Sliim, fom vare farvede af 
Opium; men uagtet den var levende, trak den sig ei tilsammen, og dens Mustrl- 
sibre fontes derfor kiendeligen at have tabt af deres Livskraft. Efter 4 til 5 DageS 
Forlob bekom den igien disse Kræfter, og forholdt sig som andre sunde Blodigler. 
En anden Blodigle fatte jeg i en dobbelt faa stærk Oplosning af Opium i Vand, hvori 
den var i Vegpndelsen ligesom den forrige meget uroelig, og gjorde stærke siangcfor- 
mige Bevægelser for at komme ud af denne Vædste; dog sagtedes den efterhaanden, 
blev dernæst alt mere og mere rorlig, og efter Times Forlob var den aldeles uden 
Bevægelse, laae udstrakt, og gav_ei mere Spor til Liv fra sig. Opium bliver der
for unægtelig en Gift for disse Orme, og synes at dræbe dem ved at slappe Muskel
fibrene og hæve Irritabilitet.

En Due erholdt f O.vintin Opium oplost iVand, hvoraf den dode efter 10 Timers 
Forlob; den befandt sig som sædvanlig, ester at den nyclig havde faaet samme; men 
da trende Timer vare forlobne, blev den tung, sov, og sad saaledes rorlig, indtil 
den paa eengang begyndte at flaggre med Vingerne og kurre, hvorpaa den dode. Aab- 
ningen af famine lærte ei noget om Giftens Virkemaade.

<5) En gammel, men i øvrigt sund Hoppe, erholdt daglig ct Qvintin Opium i tvende 
Dage, og dernæst denne Gave fordoblet i 6 Dage, uden at man deraf kunde mærke 
nogen kiendelig Virkning; man igientog dette Forsog paa ct Aars Fol, som i 8 Dage 
bekom hver Dag 2 Qvintin, og ben 9de Dag et Lod. Dette Fol gav intet Tegn til 
Munterhed eller Tunghed i de forste Dage; Pulsen blev heller ikke hastigere hver 
Gang, det havde faaet dette Middel, uden i faa ringe Grad og for faa kort Tid, at 
det kunde anfees fom en Folge af den Modstand, Dyret havde gjort, da man med 
Magt gav det et Middel ind, som vet ikke kunde være det behageligt; men den 
femte og folgende Dage blev det efterhaanden mere og mere tungt, faint ligegyldigt, 
vg havde en svag, liden og langsom Puls. Det tabte Lysten til Foden, og Giod- 
ilingen syntes at affores i mindre Mængde, og blev Dag fra Dag mere tor og haard. 
Efterår den havde faaet den sidste og storste Portion af Opium den 9de Dag, uden 
at denne Gave syntes at giere nogen pludselig eller mærkelig storre Virkning end de 
mindre forhen givne Portioner, blev det dræbt den iode Dag. Ved Aabningen af 
bemeldte Hoppe, ligesom af dette Fol fandtes Blodet at være fortete endog i Pulsaarcrne, 
tnb det burde væve i Sundheds Tilstand; dernæst var Maven fuld af Foder og meget 

udvidet. 
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sanledes fem omtrent vor lcerde Ole Bork allerede for joo Aar har sogt ae 
forklare dette Middels Virkning 66). Men antager vi Rigtigheden af denne 
Theorie, hvorfra hidsede vi da HierkekS hastigere Vevcegelft, den fnlde og 
hastige Puls, og Forogelsen af den dyriske Varme, fom indfinder stg sirax 
efter Indgivelsen af Opium?

69) Sammlung zum Gebrauch practischer Aerzte. z.'B. 4. St.

Fcoet af Svingel-Eenbcesgen (Lolium temulentum) yttrcr sin dovr 
giorcnde Virkning fanvel hos Mennesket, som hos Hesten, hos de drovtyg- 
gcnde Creature, hos Hunden og Svinet, ja skaaner ei selv Fuglene, i Folge 
de Efterretninger, vi herom skylde en Leeger og Bltt'ghard 67).

De Forfog, jeg har giort med den giftige Barlind eller Taxtrcrek, 
(Taxus baccata) bekrcrfte og de dovgierende Planters almindelige Virkning 
paa ficre Dyrearter. Bladene af dette Trcee dreebe Hesten, AtUulceftlet, alle 
vore drovtyggende Huuodyr, Svinet og Honen, foraarfage Hunden, Kat
ten, Gaafen og Anden voldsomme Tilfalde 68); og i Folge fiere Iagttagelser 
er det og giftig for Mennesket 69).

Den almindelige Bulme (Hyofcyamus niger), og den giftigeFoldtragt 
(Datura ftramonium) synes derimod ei at kunne henregnes til de almindelige»» 
dovgiorcnde Gifter, da de c ve uskadelige for visse Dyr og drcebe dog Menue- 

R r r 2 sket

Udvidet, men tillige saa møv og lidet sammenhængende, nt den gik itu, nanr mnn 
loseligcn udsrendte dcn, og mnn kunde med cn Finger gicnnembore ten fan let, som 
om dcn havde varet kogt; dcg n't dette i mindre Grad hos Hoppen end hos Føllet. 
Maven havde for Resten hos dem begge en hvid Farve, og intet Tegn til Betændelse 
eller Brand- Den var besat paa den indvendige Flade med en Mcengde Flneorme eller 
Larver af den sædvanlige Oestrus, og disse syntes ikke at have fundet sig foruroeligede 
nf Opium, saasom en stor Deel af dem sad meget fast i Maven: Tarmene derimod 
havde naturlig St'.nke og Sammenhang, vare hverken i en krampagtig forengec Til
stand eller mere end naturlig udvidede, men Dlodaarerne paa de fman Tarme vare 
meget rrd spend te og fulde af Blod, dog ikke sa ale des at Tarmenes helc Overflade paa 
noget Sted var rod, som i Betændelse. Paa Hiernen fandtes intet unaturligt.

<5) O. Borricbii Didertatio de fom no et fotnniferis etc. p. 2g et 29.
67) Burghard Medic, filef. fat. 1, p. 47.

68) Ser min Afhandling om Batli'ndens ssadeligr Virkning hos Dyrene i det ocfonom. 
Sclstabs Skrivter i Leipzig.
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stet. Dr. KalM beretter os , at bemeldte Bulme ci stal voire Gift for Koer 
eller Faar 7O). Svinet stal kunne nyde denne Plante uden Fare 7I), og 
rvcnde Lod af dens Saft har ci foraarsagel farlige Tilfcelde hos Hunden 7-). 
Froet af den giftige Foldtragt stal og vcere dette Dyr ustadelig i cn Gave af 
et Lod7'); men vi fattes endnu Erfaringer om disse og flere devgiorende 
Planters Virkning for ar kunne domme om Almindeligheden af deres giftige 
Egcnstab for flere Dyrcclasser.

Mellem de narkotiste Plantegifter , som fy ti c 6 at virke tillige formedelst 
cn Skarphed, tcelie vi flere, som stulle vcere egne for enkelte Dyrearter. 
Vand - Gifttyden (Cicuta viro fa) er i Folge talrige Erfaringer en heftig Gift 
for Mennestet, H.sten, Koen og Faaret, og tiener derimod efter en Linne's 
og Gunners Beretning Gederne kil Fode 74); men Hr. Gadd beretter, at 
denne Plante drcrber ligesaavel dette Huusvyr som detS ncrrbefleegtede, Faaret 
og Oxen 7?). Saa lider som man kan ncegte denne sidste Erfaring, saa har 
man ci heller Aarsag til at betvivle hine store Narurkyndiges Iagttagelser om 
Denne Next. Ventelig har man feet Geden, dette allevegne gnavende Dyr, 
ot tage en eller anden Mundfuld af omtalte Giftlyde uden flemme Folger; eller 
stulle denne Plantetabe sin giftige Egenstab ved at torres, eller og blive Ge
derne, ligesom dcn giftige Barlind, vore ovrige Huusdyr ved Vanen ustade
lig 76)? og at man saaledes derved har faaet forstiellige Erfaringer om denne 
Plantes Virkning. Forsog vil allene kunne oplyse denne Sag, og disse for
beholder jeg mig al forelcegqe Selstabet en anden Gang, da jeg for ncervceren- 
De Tid ci har havt Lejlighed til at giore samme.

Dct giftige Halvsvob eller den vilde Persille (Æthufa Cynapium L.), 
fom siges at dråbe Mennestet og Gaasen, eedes- uden Fare af de grcrscedende 

Huus.

7°) Ralms Reift nach dem nördlichen America. 2. Theil. S. Z19.
71) Vide Obf. on Husbandry. Lond, 1757. p. 232-
?-) Sproegel 1. c. Exp. 12.

73) Ibid. 1. c. Exp 13.
74) Flora Svec, ed II n. 253. Pan Svec. I. c. p. 2. Gunneri Flora Norvegica n. 42«

75) Abhandlungen der Schwedischen Acad. der Wissenschaften I. 1774. Pag. 236.
7<) Forhen anforte Afhandling cm Varlinden 1» «•
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Huusdyr og Kaninen 77); men ogsaa her bliver en Tvivl om denne Plankes 
giflige Egenstab for Mennestet. Sammenlignes alle de Efkcrrekninger, vi 
have i denne Henseende om den vilde Persille 78), saa sinde vi dem deels for- 
stiellige, decks og ufuldstcrndige i Hensigt ril Planrens Bestemmelse. Mange 
Iagttagelser bevidne denne Plantes farlige Virkning hos Mennestet; men vi 
finde og, at en heel Familie har nydt samme uden mindste Skade.79). Be
skrivelserne af Vexten, som har foraarfaget disse grusomme og dødelige Til- 
falde, ere ei saa tydelige, at man med Vished kan see, om det har varet den 
vilde Persille eller en anden giftig Skiermplante. Man har derfor Aarsag 
at forinode, at denne Plante er bleven nu og da forvexlet med den giflige 
Skarntyde (Conium maculatum), og har derved bekommet saa ondt et 
Rygte; dog burde vel heri gieres en Undtagelse i Henseende til Hr. Dr. 
Buch haves Iagttagelse om denne Plantes stadclige Virkning, da hans 
botaniske Kundskaber synes at vare Borgen for en rigtig Bestemmelse af be
meldte Baxter 8O). En Abe, som jeg gav en stor Haandsuld af bemeldte 
Persille i Blomsterstanden, aad den med saa stor Begierlighed, at den endog 
fyldte sin Hagepose, uden at befinde sig ilde derefter. Een af mine Bekiend- 
tcre har og synket en Mundfuld af bemeldte Persilles Blade, og følte ei heller 
derefter nogen Besvarlighed; men saa meget som disse tvende Erfaringer sy
nes at bekrafte hiin Formodning, saa ere de dog ulilstrcekkelige til at bevise 
denne Plantes Uffadelighed for Mennestet, og at afgiore en for Menneste- 
ligheden saa vigtig Sag.

Om vores almindelige Persille (Apium Petrofelinum) siger den store 
Linne 8I), at den stal vare en egen Gift for Spurresiagtcn; og den veltalen
de Buffoil tilføjer, at denne Skiermplante drabcr Høns, Papagojer og flere 
Fugle 82), da den derimod tiener Mennestet og Svinet til Fode. Jeg har 

Rrr 3 for,

77) Ehrhart öconomifche Pflanz. 2. D. S. 315.
78) Gmel. Geschichte der Pflanzengifte. 2. Theil. Pag. 329.
79) Hannemann Ephem. Nat. curiof. Dec. 11. a 4. obf. 50.

8°) Acta regiæ focietatis medicæ Havnienfis. Vol. I. p. 51.
Pan Svecus 1. c.

,2) Buffons Naturgeschichte der Vögel. 1. B. Pag. 44.
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forsogt Persillen paa Duen, Houcn, Strandmaagen etter Graanakken, 
(Larus canus), Huusspurren (Fringilla domeffica), SiSgenen (Fring, 
fpirius), Jr iff-en (Fring, flaviroftris), Bogfinken (Fring, coelebs), Gnut. 
(purren (Emberiza citrinella) og Svcuffen (Loxia chloris); Duen sik 
11 Led nf Feset 83), Honen derimod dobbelt, og Mcrageu tredobbelt faa me- 
get fom Duen, uden at nogen af dem derefter bekom Sygdomötilfcelde. He6 
Honen og Duen syntes denne Vecxt alle'Ne at virke fom et asserende Middel, og 
Mangen kastede tvende af de indgivne Boller op, fordi man ventelig havde 
overladet dens Kroc med for stor en Mcengde af samme. Paa de foromtalte 
smaa Fugle fandt jeg mere Vanskelighed for at undcrsoge PersitlefroetS Virk, 
ni lig, da man faa let under Indgivelsen kan gvcele disse fmaa Krere. Jeg 
har derfor fogt at bibringe dem Froel paa forssiellige Maader, for at forvisse 
mig om desto rigtigere Udfald af Forfogene. Nogle af dem, som vare allere
de lamme, bleve indsatte i et Buur, og allene fedede med Persillefroe. De 
syntes alle at cede af greet, men bleve meget uroclige, og fegte at stippe ud af 
Buret. Denne Uroelighed endte sig med en Math ed, hvorpaa fulgte De
den uden mindste Mufkeltrcekuinger, efterat de saalcdes havde vaeret iudstut- 
tcDe 24 til 36 Timer i bemeldte Buur. Sisgencn allene syntes bedre at kunne 
taale denne Fode, da den derved levede 2^ Dag, forcnd den dode. Ved 
Aabningen af de paa denne Maade drcebte Fugle, opdagede man ci mindste 
Korn af Persillefrect i deres Kroe og Mave; hiin var aldeles tom, og denne 
indeholdt som sordvanlig noget fmaat Gruus, men begge ligesom og de evrige 
Indvolde fandtes i naturlig Tilstand. Betragter man dette i det Hele, da 
har man storste $ ar fa g til af formode, at disse fmaa Fugle ere dode af Sult, 
og ei af PersilleftoetS giftige Egenskaber. Man indgav de ewige Fugle Freer 
med Magt; det blev giert til fmaa Kugler med Meel og Vand, og paa den
ne Maade bekom nogle af dem 25 Gran af Freer og andre derimod kun Halv
parten af denne Gave. Hine, fom fik den stoeste Mcengde af Froet, bleve 
strap bedovcde, runge, fatte sig paa Hug, havde et starrkt og hastigt Aandedrag, 
reiste gierene, og dode efter 6 Timers Forlob uden nogen Muffeltrcrkuing. 
Hos de ewige, som bekom en mindre Gave, yllrede sig og disse Tilfeelde, 

men

$3) Urten blev hakket flint, lavet til Boller med Meel, og indgivet i ligesaa stor.Gave 
som 'greet.
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men i en mindre Grad, og forsvandt alle efter 2 ril 3 Timers Forlob, hvor
på a disse Fugle synkes igien ar besinde sig vel. Detke ulige Udfald syntes at 
give Formodning, ar ei Froers giftige Virkning, men den Vold, man under 
Indgivelsen af saa stor en Gave tilfoiede disse smaa Kreer, havde dreebt sam
me. For ar overbevises herom indgav jeg andre Fugle af bemeldte Arter de
res scedvanlige Fode i samme Gave og paa lige Maade som Persillefroer. 
Disse Fugle sik selvsamme Tilfalde som de foregaacnde, og af 6 levede kun de 
tvende, som var Huusspurren og Irisken; de ovrige sire dode paa samme 
Maade som hine, der. havde faaer Persillefroer; og dette synes noksom at be
kræfte Rigtigheden af hiin Gisning. Man har derfor i Felge disse Forsog 
Aarsag til at tvivle om Pcrsillefteers giftige Egenskab for bemeldte Spurrearter; 
dog burde flere Forsog anstilleS for herom at bekomme aldeles fuldkommen 
Vished. Imidlertid kan Persillen dog ci anfceS som Gift for hele Snurre- 
flcegren i det Linneiske System; thi Duen, som og horer herhid, taalre samme, 
og flere Forsog paa de ovrige Slags i denne Familie, hvilke synes ak verre 
ligesaa lidet befleegkede til Spurrerne, som Duen, vilde ogsaa uden Tvivl end
nu give flere Undtagelser.

Galnebeer eller Belladonnavcrxten er, som bckiendt, en stark Gift for 
Mennesket, men derimod mindre farlig for vore Huuödyr. Geden skal kun
ne nyde Roden af denne Plante pundeviis uden Skade, og Faarene eede dens 
Blade med Begierlighcd 84 *). Hesten og Koen taale ogsaa store Gaver af de 
torrede Blade 8?), og en Kanin skal have cedt Beerene selv uden fl<'mme Fol
ger 86). Hunden har man indgivet 2 Lod Saft af disse, uden at den derefter 
bekom dodclige Tilfalde 87); men vi have og Erfaringer 88), som leere, at 
Mennesket har fpiist et til ko, ja flere B«r af Belladonna uden Fare. For 

galne 

84) Münchs praktische Anleitung, wie die Belladona bey den Thieren anznwenden ist. 
Pag. 82, 99.

ss) Bemeldte Hr. Münch forestriver de korrede Blade sein Lcegemiddel i en Gave af 
4 til 8 Lod for Hesten, og 2 til 4 Lod sor Hornqvaget.

8ff) Xav. Manetti viridar. p. ar.

87_) Rojji plant, venen, p. 11,

88) Hall, ftirp. Helv. n. 579.
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ßnlne og afsindig' Mennesker har man fotcqct Gaven af de ksrrede Blade ind
til igo Øvcin daglig, og dog ci fundet nogen Virkning af samme 8 ); men 
kunde den Uvirkfomhcd af dette ellers virksomme Middel ei tilskrives den Uor
den, der hernede i Nervesystemet Ho6 disse Menuener? Paa Hunden har 
jeg forsogt den fri^e Rod flere Gange, og erfaret, at man kan give samme fra 
3 til 6 Lod, uden at Hunden bekommer dsdelige Tilfcelde Mlluch der
imod anvender den terre 'Nod som Legemiddel for Hunden, kun i en Gave 
fra 15 til 40 Gran, og paastaacr dog at have derefter sporet Virkning. Over
hoved fattes endnu flere tilforladelige Forssg, for at bestemme, hvor store Ga
ver Dyrene kunne taale af denne Plante i Forhold til Mennesket.

Den laurboerbladede Krcege (Primus Laurocerafus) synes og at hen« 
hore til de skarpe devgisreude Gifter. Bladene af delte Trcre cre bilkre, og 
give ved Destillationen ct Vand og en deri synkende tyk og flygtig Olie, som i 
Lugt og Smag har megen Liighed med biltre Mandler. Saavel de friske 
Blade, som Vandet og Olien, der deraf destilleres, cre en heftig og feettes Gift 
for flere Dyrearter. Gnldmagcren Prices og fleres Exempler bevise, at be
meldte Vand er en drcrbcnde Gift for Meuuc^et n). Den leerde Jngen- 
holfte beretter og, at Melken afkogt med disse Blade er skadelig for den men
neskelige Sundheds 2). Forssg have leert, at det destillerte Vand og de 

grsnne

,s) Denne Iagttagelse er giert i Wien afLs?gen ved Forvaringshuset for galne Menne- 
ster paa de dervarende Ulykkelige i Aaret 1788-

,0) En Hund af middrlmaadig Storrelse bekom 3 Lod af den friste Nod giort til Boller 
med Mecl; den erholdt derefter ei noget kiendeligt Tilsa-lde. Dagen derpaa fik den 
4 Lod af den friste Rod; den flugte ogsaa denne Gave uden at kaste op, og syntes 
et heller at tabe derved af sin Munterhed. Hincne bleve allene uklare og rindende, 
og man mcrrkede en tydelig Udviidning af Siestiernen; men disse Tilfalde forsvandt 
aldeles efter 4 Dages forlob. En anden Hund af selvsamme Storrelse indgav jeg 
paa eengang 6 Lod af den friste Rod; den fik heftige Opkastninger, var meget uroe, 
lig, oa havde paa anden Dag Aiestiernen unaturlig udvidet og en Uklarhed paa den 
giennemsigtige Hornhinde, men som ligeledes forsvandt efter nogen Tid.

9I) Mortimer in Phil. Tranf. Vol. 37. p. 137.

?s) Ingciihouze Experiences fur les végétaux, p. 233.



om adskillige Gisters Virkning paa Dyr. 505

gronne Blade ombringe Hesten 93), Faaret 94), Hunden 9?), Kaninen, 
Marsvinet, Duen, Slangerne, Skildpaden, Froerne, Aalen, Blodigler
ne 96), ja selv Infusionedyreue 97), og virker saalcdes ligcfta Pattedyrene 
indtil Ormeclassen. Markvardig er denne Gist formedelst den hastige Dod, 
samme foraarsager visse Dyr, uden at efterlade noget mærkeligt Spor af dens 
drcebcnde Virkning hos samme. En Draabe af Olien i Duens Øie drabte 
den i Øieblikket imellem mine Hcender med heftige Convulsioner. En Spise- 
skeefuld af det tvende Gange destillerede Vand betog en Pattegriis alk Liv, me
dens den singte samme. En stor Ørn (Falco melanoetos) dode under 
Indgivelsen af bemeldte Gave fordoblet ligeledes med starke Muskeltrakningcr, 
og hos alle disse Dyr kunde man ved Aabningen ci spore nogen Aarsag til Do- 
den; Øiet af bemeldte Due fandtes allene at vare lidet betandt. Olien smurt 
i Øict paa en Ørn virkede her, om ei saa heftig, saa dog paa famme Maade 
som hos Duen; Blinkchinden blev blaaladcn, hovnede og drog sig over Øiet. 
Ørnen selv fik hastigt cg svart Aandedrag, fegte at trakke Luft igiennem Mun
den , og blev efter 5 MinuterS Forlob under disse Tilfalde livlss; men da den 
saalcdes havde varet 7 til 8 Minuter daanet, begyndte den igien at gispe, er
holdt alt mere og mere Liv, og blev munter som tilforn i dens sunde Tilstand; 
dog skiulte Blinkehinden det syge Øie endnu nogen Tid derefter. Hos Hun
den viste Olien, anvendt paa samme Maade, mindre Virkning; den erholdt 
ei noget andet Tilfalde end eti Uklarhed paa den gennemsigtige Hornhinde, som 
forsvandt efter nogle DagcS Forlob. For at see denne Gifts Virkning paa 
Muffclkraften, indsproitede jeg 4 Skecfuld af det trende Gange destillerede 
Vand i Underlivets Huulhed paa en Kat; den dode deraf i Øieblikket, Van
det Lcrorte Tarmene og den indvendige Vag af Huuihcden uden synderlige

Muffel-

53) ^offberg 1. c. Pag. 1 34.
94) Démonfhations élémentaires Je botaniqve. Ed. III, Tom. III. p. 611.

95) preftwiebs 1. c. Paa- 199. hvor Hr. Dr. U^icholl beretter nt have fundet Dlo 
der meget tyndt og Lympha rodagtig i de Hunde, som vare drab.c med denne Gift.

96) Fontana L c.

97) Hr. Prof. Abildgaard har fundet Vandet drabende for Infusiousdvrcne.

Samling IV. B. ^06
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MuskeltrKkuiuqcr. Ved Aabninqen af samme fandtes den flan^formt^c Be- 
vceqelfe i Tarmene at vcrre meget stcerk og saa heftig, ar den udtsmmede M -st- 
tarmen efter Crcaiurers Dod. Blæren var ogsaa rNfammcnrrukken, og Hiertet 
Havde endnu megen Muskelkraft, da Vrysthuulheden blev aabnct 98). Paa 
Dyr af Ormeclaffen yktrede der dest lierede Vand ogsaa selvsamme Virkning. 
Blodiglen, som blev kast t i det tvende Gange distillerede Vand, bevcrgede sig 
sicerkk, men i en forkort t og rilfamment'ukkcn Tilstand, og dode saaledes, 
cskerat den havde været o Minuler i bemeldte VæL^e. Paa SvinckS store 
Blæreorm, som holdtes levende i lunket Vand, foraarsagede nogle Draaber 
af bemeldte giftige Voedske hvide eg rynkede Plekter, saaledes som naar Or
men trakker sig tilsammen. Draaber af ander koldt Vand tilvejebragte der, 
imod ei fliste Sammentrækninger, faa hiin Bukning kan allene tilegnes Giften 
og ei Kulden af det distillerede Vand. Sammenligner man Udfaldet af disse 
Forssg, da synes Giflen af bemeldte Trcee ei at virke som Opium, der dræber 
Irritabiliteten eller Muskelkräften, ved at flappe Fibrene "), saaledes ssm 
Hr. Fontana paaftaaer i Felge sine Forssg. Han har fundet, at Delene af 
Blodiglen, som bestlyges med hiin giftige Olie, tabe al Muskelkraft, og at 
der destillerede Vand, indgivet Aalen, drceber og derover den tidige sin Irritabi
litet; men Viingeisten har og selvsamme Virkning paa Blodiglen, og denne 
kan dog ei siges at flappe Muskelfibrene og hæve derved deres Livskraft.

Hiin beremte Giftgrandskec har ogsaa iagttaget, at Olien drceber Froer
ne, naar den dryppes paa deres blottede Hierne og Laarnerver, og hvorledes 

skulle 

sb) Dette Forsog blev igientaget paa en Tue, men paa en anden Maade. Dens Hund 
blev saaret paa Brvstet, og Vunden besmurt med benævnte Olie. Duen syntes vel 
at erholde derefter hastigere Hierteflag og Aandedrag, men disse Tilfælde forsvandt 
snart, og Duen befandt sig vel som tilforn. D tte Forssg blev atort flere Gange med 
samme Udfald. Hr. Dr. Fontana har og anstillet flige Forssg med lige ildfald. 
Vunden stal være betydelig stor, dersom den deri smurte CLe skal dræbe Dyret. 
See Fontana I. c. Pag. z zn 05 433.

$s\ Blodiglens Fibre seeS tydelige« at blive forflappede i Oplosning afOpium i Vand, og 
derimod at tilpimnientrafM i Viingeist. I den forste Væd ke doer Iglen med et 
langt, stattet og udstrakt Legeme, i det andet derimod i en kort og sammensnærpet 
Ttsstand. At Opium og Viingeist virker hinanden imodsat, bevises derved endnu saa 
meget mere, da Blodiglen, fom er dræbt i Oplosning af Opium i Vand, bevæger 
sig, naar den berores med en Pensel dyppet i Viingeist, og hiin, som er dod i o c 11# 
nt Vidste, faaer paa nye Liv, naar den lægges i bemeldte Oplosning af Opium.
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skulle ben her kunne vrere drrebcnde, n nar Muskelfibrene vare a ffe tie fte Gien- 
standen for dens Virkekraft. Gisten af bette Tree synes derfor at virke deelS 
paa Nerverne, deels paa Muskelfibrene, og at ben haver disscS Irritabilitet 
ved at fette bem i en krampagtig Tilstand.

Den Lighed, be bittre Mandler have i faa mange Henseender med den 
forhen beskrevne Gift, synes at opvrekke Tvivl om deres U skadelighed for Men- 
nesket. De give ved Destillationen et Vand og en tung flygtig Olie, som i 
Lugt, Smag og giftig Virkning ligne Vandet og Olien af den lanrbrerbladede 
Krcege IO°). De biltre Mandler dråbe flere Dyrearter paa samme Maade, 
som hiin Gift af bemeldte Trree, og dog nyde vi dem uben mindste Mistanke. 
Lorry paastaaer, at have solt en Art af Drukkenhed efter 12 bittre Mandler, 
som han spiste paa cengang. Jeg har og erfaret, at denne Gave fordoblet 
og indtaget fastende foraarsager Vremmelse, Rreben og en vis Tunghed i Ma
ven. Den liden Gave, i hvilken vi nyde be bittre Mandler blandede med 
andre Ting, og hvorved vi efterhaanden vannes til famme, betage os uden 
Tvivl Fornremmelfen af deres skadelige Virkning. At Vanen hertil meget 
kan bidrage, fynes cfterfolgende Forjog at bevise. En sexaarig fnivet Hest 
bekom fastende 4 Pund bittre Mandler i Boller, som bleve indgivne mcd 
Magt, da den viste Modbydclighed mod famine. Hest n fik derefter en hastig 
og liden PulS, et heftigt Flankeslaaen, stonnede og pustede meget, og i Tgr- 
mecanalen sporedes en Forogelse af Muskelkräften, da Gtooningen ofte og i 
stor Mangde afforedeS. Disse Tilfalde varede omtrent t 4 Time, og Heste.n 
var herefter roelig. Man igientog da dette Forfog, hvorpaa fulgte famme, 
men dog mindre heftige Tilfalde end forste Gang. Efter 6 Timers Forlob 
indgav man famme Hest Pund bittre Mandler, uben at den havde faaet 
noget at rebe siden sidste Forsog. Man ventede at fee efter denne forstorrede 
Gave hine Tilfalde forogede, som viste sig ved de tvtube for st e Tilfalde; tu c ti 
just det Modsatte hendte sig. Hesten yltrede ei derefter noget kiendelig Syg- 
domstilfalde; den stod roelig, havde ordentligt Aandedrag, og ei nogen una
turlig Udtommelse; dog syntes den at være mat, og havde en liden Puls.

Io°) Darjes Epiftola gratulatoria de amygdalis et oleo Amygdalarum amararum 
aetherea.

S s s 2 Be- 
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Vcmeldte Hest blev dernæst en Giensiand for Anatomien, og ved dens Aab- 
ning fandt man Maven i en tilsammentrukken Tilstand, og paa dens indven
dige Flade ved Aabningen ril Tolvfingertarmen vare nogle rode Plekter, som 
rilkiendegav en svag Bercendelse. Man seer tydelig af disse tvende Forsog, 
nt Maven tilsidst var bleven foleslöS mod Indtrykket af de bittre Mandlers 
Virkning, og at de derfor ogfaa i faa ftor en Gave cj kunde foraarsage noget 
mærkeligt Tilfcelde bos Hesten. Imidlertid burde dog disse Forsog igientagcS 
paa flere Hefte, for endnu at erholde mere Vished om en faa mcerkvcerdig og 
oplysende Erfaring.

Af alle Gifter synes Sygdomssmitterne at vcere de vigtigste for at under- 
soge Dyrenes B-flcrgtning. Disse ere i Almindelighed mere egne for visse 
Dyrearter, og give derfor en desto sikkrere Maaleftok for deres Forvantskab. 
HoS Hunsdyrene finde vi Smitten af Qvcegfyge, Snive, Hestckopper, Krop 
og Hundesygen, som kunde bruges i dette Aiemed; og Mennesket giver 06 
den veneriske Gift og hiin af Bornekopperne, Marlokken, Skarlagsfcbcren, 
MeSlingerne og flere Sygdomme, som kunde vise, hvorvidt vi ogfaa i vore 
Elendig heder ere fcerffilte fra Dyrene.

Snive og Hcstekopperne, som ved Forsøg IO1) ere beviste at vcere cens- 
artede Sygdomme hos Heften, forplante sig fra denne til TEsiet og Muul- 
«siet. I Frankerige er det en almindelig bekiendt Erfaring, at de med Snive 
og Hestckopper befcengte Heste anftikke Muulceflet, og i Felge de ved Veteri- 
nairffolen gierte Iagttagelser er og TEftct underkastet samme. Men dog ytkre 
Tilfaldene af disse Sygdomme hos TEsiet og Muulaftet sig langt heftigere, og 
dråber dem hastigere end Hesten. Koen, Faaret, Svinet, Hunden og Kat
ten har jeg indpodet flere Gange med denne Gift og paa den mecft smittende 
Maade, men uden at disse Dyr bleve anstukne. Sniveroddet eller Materien, 
som ved Indpodningen a i ør faa ondartede Saar paa Hestens Krop, foraarsa- 
ger ei mindste Betcendelse paa hiin af Faaret og de øvrige Huusdyr. Bcviiö 
nok, at denne Materie er en egen Gift for Hesten og TEsiet, og at disse tvende 
Dyr maae vcere heist bestcegtede, for at have en faa egen Sygdom tilserllcs.

Herr

1101) Disse og flere Forsog med Snive, Hestekopper eller Springorm og Krop -re gjorte 
i de tvende sidste Aar ved Velerinairjkolen, og stal ved Trykken blive bekiendtgiorte, 
sirasnart de ere fulbføvt^



509om adskillige Giflers Virkning paa Dyr.

Herr Professor Bang TO2) og flere Larger ansee Børnekopperne som en 
egen Sygdom for der menneskelige Kion, og formode at den6 Smitte ei kan 
forplante sig ttl Dyrene. Den ubodelige hamper har indpodet denne Snritke 
paa Faar, da de have og cn Hudsygdom, som kaldes Kopper, og ligner saa 
meget hine af Mennesket; men han fandt at Indpodningen var her aldeles 
uden Virkning ,o3). Dyrelcegen Herr Barrier beretker at have seet Hunde
kopper, som i Udseende lignede aldeles hine hos Mennesket. En Hund skal 
og have faaet Kopper ved at sove hos en Syg med Bornekopper. I Aaree 
1767 erholdt en Abe paa selvsamme Maade denne Sygdom i St. Germain, 
og hos Herr Paulet finde vi selvsamme Iagttagelse angaaeude en andon 
Abe IO4). Disse Erfaringer synes at bevise KoppesmittcnS Forplantning fra 
Mennesket til Aben og Hunden; men da de ei have erholdt Kopper ved Ind
podningen af Smitten, saa har man dog endnu ei nogen fuldkommen Vished 
om denne Sygdoms Overgang fra Menneffet til disse Dyr. Jeg har derfor 
giort adffillige Forfog med Indpodningen af Bornekoppefmitten paa disse og 
flere Dyrearter. Hos Hesten og Koen har Smitten aldeles vceret uvirksom, 
i Folge flere Forseg paa forffiellige Creature. Svinet, imellem hvilket og 
Menueffet Herr Professor Blumenbach finder faa megen Lighed I0?), har 
jeg indpodet paa Trynen og den indvendige Side af Laaret med den vaade 
Smitte, og giort denne Indpodning paa tvende forffiellige Stykker, uden 
derefter at spore mindste Virkning. Paa Faaret har jeg igientaget de Kam- 
pecffe Forfog, men med samme Udfald. Hunden og Katten ere blevne ind
podede 4 Gange med den friffe og vaade Koppematerie, og dog har Smitten 
ei havt mindste Indflydelse paa samme. Dette bekrcrftcr ei Barriers Iagt
tagelse om Boruekoppcrnes Overgang fra Menneffet til Hunden, men man 
kunde herimod indvende, at disse Forfog ikke ere talrige nok for at kuldkaste 
Rigtigheden af hine Erfaringer. Imidlertid saalcenge Hunden ei ved Ind
podning har bekommet Bornckoppernc, kan man ei med Vished holde deres 

S s s Z. Gift

102) Bring praxis medica, p. 99-

103) Ramper 1. c.

104) lieber die Viehkrankheiten und deren Heilung. Leipzig 1792. S. 292-296.
I0$) Beyträge zur Naturgeschichte von I. Blumenbach, ister Th. 8» Pag. 50-55. 
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Gift tilfælles for dette Dyr oq Mennesket. Udfaldet derimod af de Forfeq, 
som jeg har giort med KoppesmittenS Indrodninq pan Abesiæqten. er aldeles 
overecns stemmende m-d Herr Paulets oq Huzards Iagttaqels om d.nne 
SmiiteS fælles Virkning paa Menne^et cg Aberne. Aben (Simia Cyno- 
anolgus L.) blev indpodet paa den i">dvendige 1O6) Side as den heire Arm 
med Smilte, fom var samlet 24 Timer tilforn paa et Barn, der havde mange 
men gode Kopper. Ttlfældene efter Indpodn ngen viste sig H06 Aben ligesom 
H06 Menneffet. Randene af det indpodede Sted vare paa tredie Dag efter 
Indpodningen rede og hovnede, og paa femte og sielte Dag ndgiorde de et 
ondartet Saar, fom var omkringgivet af smaa Blegner; paa syvende og ot
tende Dag blev Aben heftig syg; den sad da med nedhængende Hoved, vilde 
ei æde, havde glindsende og sremstaaende Hine, et hastigt Aandedrag, kastede 
sig nu og da paa Siden med Haanden under Hovedet, klynkede cg gav sig som 
Mennesket ved sine Smerter. Paa den niende Dag viste sig de forste Kop
per paa Armene, Bugen og Halsen, og fra den tiende til attende Dag ftem- 
brod bestandig nye, hvoraf de sidste indrog Ansigtet, og satte sig paa Avlings
delene, hvilket just findes at være det Modfatte hos Menncfkct. De ferste 
Kopper, som fremkom, gik let i Forboldning, terredes og faldt af, men 
de sidste derimod vare klare og ondartede. Aben var under disses Udbrndmng 
meget svag; den kunde ei holde sig opreist, havde cu overmande svag Puls, 
var stiv over den hele Krop, hovnet i Ansigtet, og fik nu og da Næftblsdmng. 
Paa den nittende Dag indfandt sig en Giennemgang eller et Durklob, som var 
hoist ondartet, og synkes at betage aldeles den Syge de endnu tilbageværende 
Livskræfter. Aben blev nu saa stiv og krafteSles, at den ei mere kunde reise 
sig eller boie noget Lem; den havde saa svagt et Aandedrag, at det var næsten 
skiendeligt; Hinene vare tillukke formedelst Hævelsen i Ansigtet; Kopperne 
indeholdt cn blodblandet Materie; og under disse Tilfælde dede den paa den 
2Zde Dag i Sydommen. Aabningen viste en Betændelse i den hele Tarme- 
canal, og en Tarmeknude (intufceptio) paa Grimtarmen. Selvsamme 
Forsog igiemog jeg paa Capucin-Abcn (Simia Capucinus), som ligeledes 
blev smittet, men erholdt kun trende Bornekopper i Nærheden af det indpo-

Lede

lc6) Denne Indpodning stedte den 19. Febr. 1791.
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bebe (Stcb paa airmen tO7). For at erfare, om Abestægten, som Mennesket, 
var kun underkastet denne Sygdom een Gang, blev bemeldte Capucin Abe ind
pode paa nye med den ftlffe Koppematerie, men den erholdt ci Kopperne an
den Gang.

Bornekoppernes Overgang fra Mennesker til Aben, og et til noget andet 
Dyr, synes at tale meaet for voreß Besiægnnug met- Aberne. Vel haver 
den store Kamper beviist, at Orang Utang og Abestægten ere boist forffiellige 
fra Mennesket. Aberne have ei Taleredffaberne som vi; Længden af deres 
Bakken, Stillingen af deres Hierke, Overkiævebenets Sammenfatning af 
tvende Been, Bliukehinden paa deres Aine, samt flere Kiendetequ, vise 
tydeligen, hvor forffiellige de ere fra Mennesket, og at de heri mere nærme 
sig til de evrige Pattedyr end til os; men har derimod ikke og Aben stærke anato
miske Ligheder med Menuett i Hvor mange Sæder, ja selv Uvaner, har 
ikke og disse Dyr tilfælles mcd Mennesket? Det er ogsaa en almindelig Be
mærkning, at flere Hanaber bekomme Parrelyst og drive Onanie, saasaart de 
eine Fruentimmer. Feie vi endnu herril, at visse Hunaber have Maaneds- 
tider; at Aberne kan smittes af Sygdomme, som ere Mennesket egne; hvo 
vil da kunne tvivle om Abernes Forvantffab med Mennesker, og at vi ved 
denne Slægt i Naturens store Kiæde foreencs til de fiirfsddede Dyr.

I Fslge flere Iagttagelser skal Hunde og Katte IO8) ved en neie Om
gang med veneriske Mennesker være blevne smittede og have erholdt Tilfælde, 
som ligne hine af den veneriske Sygdom. Jeg har og seek Hunde med et 
voeragtigt Udflod af Avlingsdelene, saakcdes, som det viser fig hos Menne
sket i Dripperten; men det er derfor ikke afgiort, at disse Dyr have været 
befængte med den veneriske Smitte. De kunde jo have erholdt disse Tilfælde 
uden at være virkeli,gen v eneri ffe. Erfaringen har viist, at Hunden uden at 
være smittet htr faaet en godartet Drippert, som siden er bteven voeragkig og 
faa anstikkende, at den under Forparringen har forplantet sig til andre Hun
de IO9). Man har derfor stedse Aarsag til at betvivle Overgangen af en for 

Men-

I07) Dette Forsog stedte dm 7. Julii i-gr.
Ic8) MuJi'tmh Chirurgia theoretico-practica. Col. 1698*  T. IV. p. 13,

•") Hamburgisches Magazin. 17. Band. Pag. 133.-160.
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Menneffet saa egen Sygdom til Dyrene, saalcenge man et ved Indpodning 
har beviist samme. Jeg har dcsaarsag anstillet flere Forsog med den veneriske 
Smitte paa Dyrene. Hesten, Vorderen, Ornen, Hunden og Kaninen er 
denne Gift flere Gange bleven indpodet paa den omhyggeligste Maade, men 
uden at den giorde nogen Virkning. Der indfandt sig ci engang betydelig 
Betcendelse i de saarede Avlingsdele, som vare blevne beftnurte med den endnu 
vaade og ncestcn varme Smitte. Imidlertid maae jeg ei undlade at anføre, 
at disse Forsøg ere allene giorte med Materien af den voeraglige Drippert, og 
de veneriffe Lyskebylder, der er ventelig ei saa skarp og anstikkende som hiin 
af de krceftartede veneriske Saar eller faa kaldte Chancrer. Med Materien af 
disse burde man derfor og giere Forsog, men disse saavelsom flere Forsog, der 
endnu sattes i denne Afhandling, skal Forfatteren ncermere have den 2Ere at 
sorelttgge Selffabet, faafnavt fom Leilighed dertil gives.

Under-
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Underssgelse

af

Vandets Bestanddele,
ved

Adam Wilhelm Hauch.

Q
seeren om Vandets Adstillelfe i de bekiendte tvende Luftarter og sammes 
Frembringelse paa nye, ved disse Luftarters Afbramdning, har i de sesnere 
Tider befkieftiget for mange af Europas største Chemister, for ei endog blot 
derved nt overbevise enhver om denne Opdagelses Vigtighed. Ikke desmin-- 
dre ere Meningerne i denne Sag dog endnu meget forskiellige, og mange vil 
med ligefaa mange Grunde forestille Vandet, som et særskilt elementarisk Ver
sen , hvilket udgior en Bestanddeel af ncesten alle Legemer, og derfor ogsaa 
af benævnte Luftarter, med hvilke den har indgaaet en mechamsk Forening 
eller Blanding; som der paa den anden Side med Sandsynlighed vil kunde 
bevises, at de ovennævnte Luftarter ere Bestanddele af Vandet. Denne 
Hypothese (thi for andet tøv man egentlig ei endnu udgive Slutningen, ud
draget af de tvende Luftarters Afbrænduing) blev ved en Deel af de franske 
Chemiker anseet som Gruudstytteu til en ny Theorie og chemisk Nomenclatur, 
da man ved den troede at kunde forkaste Læren om Phlogiston.

Wfe Samling IV. B. Tlt Dette
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Dette anriphlogististe System fandt stor Bifald i Frankrig, hvor 
Bttffon *)  allerede havde erklærer Phlogiston ei at vcere andel end et op< 
digtet Vasen, udtcrnkt af Lysten til Systemer. Mangfoldige af de meest 
berømte Chemici antoge og forsvarede dette nye System, og hak endog der
ved allcne givet famme en overmande stor Vagt, ei at tale om, at den upar
tiske ligcsaavel, som den tik Leeren om Phlogiston meest hengivne, Chemiker 
maae tilstaae, at de fleste Forklaringer kunne ved dette System fremlcegges 
paa en let og eenstdig Maade.

Ikke destomindre bliver der ligesaa vist, at man ogsaa efter dette Sy
stem nodes ar tage sin Tilflugt til Hypotheser, og at dersom Phlogiston ei 
kan giores sandselig eller frembringes i en palpabcl Form, saa kan paa den 
anden Side det suurgierende Princip (Oxigene) saavelsom det antagne Azo
te, Carbone, ligesaa lider fremlcegges for Sandserne; ligesom man des
uden maae tilstaae, at den efter dette System antagne bundne Calorique og 
Lumiere, vel i sig selv ei kan vrrre andet, end det gamle Phlogiston. Kuns 
bestaaer Forffiellen, efter mine Tanker, deri, ar Stahl antager sit Phlogi- 
flon som vcerende i det brcrndende Legeme selv, da derimod Lavoister søger sin 
bundne Calorique og Lumiere i Luften.

Priestley er den, som med meest Utrcrttelig Iver har bestridt Theorien 
om Vanders Bestanddele. Ved igientagne Forsøg **)  troer han at bevise, 
at det Vand, som erholdes ved de tvende Luftarters Forbrcendning, har al
lerede tilforn vcrret i samme som Vand. Ved at tørre Luftarterne meget 
nøk, blev Productet af der crholdte Vand stedse betydeligt mindre i Vcegt, 
end Luftarterne tilforn udgjorde. Han crholdte desuden stedse en Syre, som 
han anfter at vcere Salpetersyre. De Herrer Van MarUM, DeyMUN og 
Trostvyk i Amsterdam, Cavendisch, le Febre de Gttiltcau, have ligeledes 
ved alle deres Forsøg erholdet samme Syre. Keir fandt desuden Saltsyre 
herved. Dr. Priestley anfører endvidere ***),  at han ved at reducere Jern
kalken, saavelsom Masticor, i inflammabel Luft, ei erholdt andet end Vand, 
og ingen dephlogisticeret Luft, hvilket dog, efter hans Mening, nødvendig 

maatle

*) Supplement 5 Fhiftorie naturelle. Tome II. pag. 6l.
**, Philofoph. Transact. Vol» 78-
***) Ibid. Vol. 75.
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ntnfltte have vcerct Resultatet, dersom det snurgiorende principium (Oxigene) 
fFuföe ved Vandets Decomposition eller ved Metallers Forkalkning have for
enet sig med benavnte Metaller. Hr. R. Kirvan bemcrrker det samme.

Priestley troer derfor ar Vandet maae ansees som den egentlige Basis 
af alle Luftarter, og ar man til denne ScetningS Beviis ingenlunde trcrngcr 
til ar antage Vandet fom bcstaaende af de tvende Luftarter. Hr. Vestrumb 
paastaaer ligeledes, ar Vandet ved Hielp af Ilden kan bringes til at blive en 
permanent elastik Luftart, hvilken yttrer forskiellige Egenskaber, i Folge sin 
Forbindelse med forskellige Legemer. Hr. Achard synes at veere af famme 
Mening, og anseer iseer Vandet som Basis af den rene dephlogisti^e Luft.

Hr. de Luc (ffient ivrig Tilhcenger af denne Leere, i Begyndelsen af 
sammes Opdagelse) viser noksom i sine sildigere Breve til de la Methene, 
hvor lidet Sne han feester til Vandets Sammenscetning df Oxigene og Hy
drogene; endskiont han ingen Tvivl 6cerer om Opdagelsen af Vandet i 
Luftffikkelfe.

Qlaar man nu med al den Tillid, som ovennævnte bersmte lcrrde Mcends 
Aukhoritet med Rerte kan fordre, foler sig hengiven at antage disses Theorie, 
og man paa samme Tid seer en Cavendisch, Watt, Lavoisier og flere 
ligesaa store Mcend paastaae og understytte Leeren om Vandets Adskillelse i 
sine tvende Bestanddele, nemlig Oxigene og Hydrogene, saavelsom sam
mes Frembringelse tgien, ved Forbrcrndningcn af de tvende Luftarter (gas 
oxigene og gas hydrogene). Naar Hr. Lavoisier langtfra at on fee de 
af Hr. Priestley o uferte Grunde som stridende imod sin Theorie, meget mere 
betragter dem fom nedvendige Folger af sin egen Theorie; thi faaledes auseer *)  
han Forskiellen iMcll-em de afbrcrndte tvende Luftarters, og det derved frem
komne Vands Vceg't, at vcerc en Felge af et med den brandbare Luft forenet 
tungere Fluidum, font ei kan blive til Vand.

Naar Blyekalken, reduceret i brcendbsr Luft, giver Vand, og ei de- 
phlogisticerer Luft, som Hr. Priestley ventede, da er saadant efter Lavoi
sier's Mening en naturlig Felge af den uddrevne dephlogisticerede Lufts For
ening med den brcrndbare Luft. Hr. Lavoisier anferer endog at have crhol- 
det Vand ved Blyckalkens Reducering med Kulstev.

T r t 2 At

*) Memoires de l’academie royale des Sciences a Paris 1781-.
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Ad Jernkalken aldrig fuldkommen kan reduceres i brændbar Luft, ril- 
skeiver han Jernets noermere Affinitet ril Oxigene, end denne sidstes ril Van
dels brændbare Grundstof.

Den af Do. Priestkey og flere ved Luftarternes Afbrændning benrær- 
kede Syre, tilskrives af Hr. Lavoisier den i Luftarterne verrende Azote, 
eller Grundstoffen af phlogistiff Luft (gas azote).

Na ^r man feer Hr. Lavoisier, og de fom have antaget denne Theorie, 
anfore Fakta, som ere unegkelig visse, og i enhvers Formue ar efterqiore; 
naar de endelig heuferer og forklarer paa famme Maade forskiellige Opera
tioner i Naturen, som: Forkalkning, Forbræudning, Syrernes Fremkom- 
uing rc., og vsd ligesaa l.tke og mvnngne, som kiække og vidtomfaktende Slut- 
uinqcr, hvilke grunde sig paa Erfaringer, noksom overbeviser Naturgrand- 
skeren om denne Theories Opfinderes Skarpsindighed; naar man, siger jeg, 
faaledes i Uvisheden om, paa hvilken af drsse, saa ganske imod hverandre stri
dende, TheorierS Side Sandsynligheden nærmest findes, maae kilstaae, al alls 
bekiendre Phænomener kan forklares *)  efter dem begge, men at der tillige i 
dem begge findes noget, som er endnu er bevust; da ferst seler man stcerkr, 
ak intet, uden megen Erfaring og ofte igientagne Forsog, er istand at bringe 
os Sandheden nærmere.

Ethvert derhen sigtende Forssg bliver da vigtigt, og dersom Resultate« 
«nd ci er nyt, da bliver dog nye Bekræftelse af lige Udfald, under samme 
eller forskellige Omstændigheder, lærerigt og nyttigt.

Skal DandetS Sammensætning! af de tvcnbe Luftarter med Vished be
vises, da maae saadant efter mine Tanker allene kunde skee ved Udfindelsen 
af flere Legemer, hvllke ligesaavel som Jern og Kul yttrer en stærkere Affnn- 
tet til en af Vandets foregivne Bestanddele, end disse tvende have imellem 
hverandre.

De Forsog, hvormed jeg i de sidste § Maancder haver beskæftiget mig, 
eg hvoraf jeg haver den 2Ere at forelægge der Kongelige Videnskabes Selskab 
nogle af de vigtigste, ere alle anstillede fra denne Synöpunct, tilligemed Hen
syn paa solgcnde SporgSmaale:

i) Kan

*) Man lcefe herover Grens Journal der Physik Z. Deel Side 437'492, endflisnt 
samme er ganste for det phloglstiffe System,
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1) Kan Vandet ved Heeden allene bringes kik en permanent elastisk Til
stand, som nogle nyere Chemrci have paestaaet?

2) Bor den af Vandet eller andre Legemer crholdte gas hydrogene eller 
inflammable Luft ene og allene tilskrives Vandet, som en i samme alle
rede forhen vcrrende Bestanddeel ? eller

3) Kan denne gas maaskee ansees som et Product, hvilket erholdes af det 
Legeme, over hvilket Vanddampene gaae, enten allene etter ved sammes 
Forening med Vandet?

4) Pltrer denne ved Vandets Overgang igiennem gloende Legemer frem
komne Luft kanffee sine forskiellige Egenskaber, i Folge den Forening, 
samme har indgaaet med forskiellige Legemer, og er alksaa denne, og en
hver anden af Vandet erholdte Luft, kanffee stedse een og den samme, kun 
i forskiellige Modifikationer.

De felgende Forseg ere, saavidr mig bekiendt, deels nye, decks ei for paa 
samme Maade, som af mig, anstillede. De Herrer Lavoisier, Meusmer 
og Ach-ard, som saavidt jeg veed, ere de eneste, hvilke have bekiendtgiort 
deres Forsog, sigtende til Udfindeksen af Legemer, som vare istand at hceve 
Affiniteten imellem Vandets tvende foregivne Bestanddele, have gledet og 
smelter forskiellige Legemer, og hastig bragt samme i denne gloende Tilstand 
under Vandet, for under en Klasklokke at opsamle den sig derved udvik
lende Luft.

Man vil lettekig indsee Utilstrcekkeligheden af denne Maade, for deraf 
at kunde giore rigtige og visse Slutninger, ei at tale c ni de af dem selv an- 
sorke Uheld, som Glassenes Spreengning med stort Knald, Vandets heftige 
Omkastning 0. s. v.

Ved den af mig til disse Forssg anvendte Maade er ei mindste Van
skelighed eller Ulejlighed at befrygte, men alle Forsogene kan med den for
vovne og nedenfor beskrevne Forsigtighed sikkert og bcgvemt anstilles og eftcr- 
gieres af enhver.

Jeg haver benyttet mig af Ror, lignende i Henseende til Diameteren 
almindelige Bossepiber, som vare Alen lange, og enten af tungfmeitrlige 
Metaller eller og Glas og Porcelain. I disse sidste bleve let flydende Me
taller eller andre usammenhængende Legemer indlagde. Disse Ror bieve lagde

Sit 3 lvers 
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kveis igennem en Ovn, med den ene Ende i et beherigt Luftapparat, og mcd 
den anden lunerer til en stor Kiedel, fta hvilken de ved Kogning opkommende 
Vanddampe blcve forke tvers igieunem det gloende Ror. Vandet er stedse 
bleven kogt forfkicllige Timer forinden der blev brugt, for derved ar befcie 
samme fra sin indeholdende atmosphcerifke og ffxe Luft.

Alle af mig anfsrte Forfog ere forstiellige Gange igientagne, saa jeg 
med Sikkerhed kan indestaae for famnke.

For med Vished at eftergiore og undersoge de folgende Forfog, ere de 
ovenfor ftaacnde Forsigtighedsregler nodvendige, ligesom og ci at lade Vandet 
gaac igieunem Rorene forinden de ere hvidgloende. Den yderste Opmcrrksom- 
hed er desuden nodvcndig, for at forekomme Slutninger, fom PH een o men er, 
foraarsagede ved Biaarsagcr, kunde forlede til; saaledeS er det gaaek mig 
ved Forfoget af Vandels Giennemgang igienncm Glasror, hvorved jeg er
holdt phlogistiff Luft. Da dette var tvertimod Hr. Lavoisiers Angivelse, 
hvor Vandet, ledet igieunem gloende Glasror, ei lider mindste Forandring, 
men erholdes i samme Mcengde og Tilstand, hvori det befandtcs forinden 
Operationen, og altfaa egentlig ei er andet end en simpel Destillation, igien« 
tog jeg Operationen, og erholdt intet uden Vand.

Norene vare i begge Fald efter Scedvane belagde med en Massa af flin 
Porcelainjord og Sand; begge syntes hele og ubeskadiget at have forladt II- 
bcii; begge havde udstaaet en faadan Grad af Heede, ar de havde mistet 
deres Glands, og ved forfkiellige Bugter og Ujcevnheder tilkiendegav hvor 
ncer de havde vceret at smelte, hvorfra intet andet havde hindret dem, end de 
igiennemgangne Vanddampe. Ved noiere Underssgelse fandt jeg at det forste 
Glasror ved Herden havde erholdt nogle smaa og ncesten usynlige Huller, faa 
ot Vandet ved denne Operation, var at ansee fom om det var gaacl igieunem 
et Le error.

En anden Gang erholdt jeg ved Vandets Giennemgang igieunem et 
massivt Solvror ncesten i Cubictomme in flamm a bel Luft; da dette var ganske 
stridende imod samme, allerede tilforn af mig anstillede, Forjog, og i Cubic
tomme Luft desuden var en alt for ubetydelig Mcengde, for at kunne ansees 
som fremkommet ved Vandets Giennemgang igieunem Solvroret, maatke 
Aarsagen dertil soges andensteds; samme var, at det krumme Ror, som 

for-
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forbandt Solvroret med Luftapparatct, var af Messing, dette var ved en 
Hendels? lagt lidt kanal ind i Solvroret, og, ved ar være Ilden nærmere end 
.sædvanligt, blevet gloende. Da Messingets ene Bestanddecl, font bekiendt, 
er Zink, har denne ved Vanders Gicnuemgang givet den fremkomne ringe 
Qvamitet iuflammabe! Luft.

Da alle af mig anstillede Forsog ikkun ere giorte med Hensigt at sinde 
Legemer, hvilke, enten Mot ved Ilden, eller og gloende, ved Forening med 
Vandet, gav noget luftformigt Product, uden Hensigt paa Mængden, saa 
<r del brugte Vands Vægt, ligesaa lidt som Vægten af de fremkomne Luftarter 
ved nedenstaaende Forsog bemærkede eller anforte.

De af mig anstillede Forsog ere tildecls folgende:
i. Forseg. Vanddampene ledede igiennem et gloende massivt stobt fiint Guld

ror, som var belagt med en Masse af Porcelainjord og Sand, coudenseredr 
sig ved Udgangen af samme, og formerede Vand, uden mindste Spor af 
Luft.

Dette Forsog er adskillige Gange igicntaget, stedse med samme Ud
fald, endffiont Glodheeden blev foreger indtil Guldets Smeltning, under 
Dampenes Overgang.

t. Forsog. Vanddampene ledet igiennem et gloende massivt stobt Capel-Solv- 
ror, belagt som Det forrige, gav famme Resultat; Heeden blev ved forffiel- 
lige Ror ligesom ovenfor foreget indtil Metallets Smeltning, stedse med 
samme Udfald.

Z. Forsog. Vanddampene ledet igiennem et gloende stobt Kobberror, bleve 
ved Udgangen af samme igien til Vand, uden noget Spor af Luft. Ro
ret var, saavidt jeg kunde skionne, indvendig uforandret.

4. Forsog. Vanddampene ledet igiennem er gloende Jernror, gav som be
kiendt gas hydrogene eller inflammabel Luft.

§. Forsog. Vanddampene leder igiennem et gloende Porcelainsror, gav in
tet uden Vand.

6. Forsog. Vanddampene igiennem et gloende Glasror, condenserede sig 
ved Udgangen af samme, uden Tegn af Luft.

7. Forsog. Vanddampene igiennem er gloende Pibeleere-Ror, gav phlogi- 

siiff Luft (eller gaz azote).

8»
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g. Forsog. Spiritus vi ni rectif. ledet igicnnem et gloende Sslvror, gav in»
flammabcl Luft med circa 4% fh Luft.

9. Forsog. Spiritus vi ni ledet igicnnem er gloende Kobberror, gav infiam» 
mabcl Luft med fix Luft, i samme Forhold som ved 8« Forsog.

i o. Forsog. Spiritus vini ledel igiennem el gloende Iernror, gav infiam»
mabcl Luft med fix Luft.

11. Forsog. Spiritus vini ledet igicnnem er gloende Porcclainsror, gav in» 
fiammabel Luft med fix Luft.

\ Ved disse sidste fire Forsog maae jeg erindre, at jo stcrrkere og mere 
rectisiscret den brugte Spiritus vini er, jo mere infiammabel Luft erhold» 
tce der, hvilket forekommer noget paradox og stridende mod Herr Lavoi- 
siers Theorie, som antager, nt gas hydrogene, eller infiammabel Luft, 
blot frembringes af det Vand, som de, denne gas frembringende, Legemer 
indeholde. Vel paastaaer Herr Lavoisier og ovrige franske Chemici, at 
Viingeisien og flere bramdbare Legemer indeholde allerede denne gas hy
drogene, eller infiammabel Luft, fri og fuldkommen formeret i sig; men 
med al den Agtelse Herr Lavoisier bor og kan fordre af enhver, og uag
tet al den Tilboielighed jeg foler for Herr Lavoisiers System, synes mig 
dog denne Maade ar forklare paa, noget vilkaarlig, og i mine Tanker ei 
overbevisende nok.

12. Forsog. Terpentinolie ledet igiennem et gloende Kobberror, gav infiam- 
mabel Luft med circa | fix Luft.

13. Forsog. Terpentinolie ledet igiennem et gloende Porcelainsror, gav in- 
flammabcl Luft med circa | fix Luft.

Som cl BeviiS paa Oliernes starke oploftnde Kraft paa Metaller, 
jscrr ved Hielp af Heeden, maae jeg her anfore, at et stobt Kobberror, 
3 Linier tykl, blev ved el Par af sidst anførte Forsog saaledes angrebet, 
at samme paa fire eller fem Steder havde Huller af Størrelse som store 
Knappenaalshoveder, og derved var ganffe ubrugelig til flere Forsog.

14. Forsog. Olivenolie fort igiennem et gloende Kobberror, gav infiamma- 
bcl Luft og noget fix Luft.

15. Forsog. Olivenolie ledel igiennem el gloende PorcelainSror, gav infiam
mabel Luft og noget fix Luft.

Efter
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Efter disse tvende sidste Forfog fandtes i Norene et glindftnde kulagtig 
Re Ci du um.

Da Olien er vanffelig ak destitere cficr bringe i Dampe i gi en nem de 
gloende Nor, beticnte jeg mig til disse Forfog af et andet meget simpelt 
Apparat. Med det tg i etui em Ilden horizontal liggende Ner forbandt jeg 
et vertical staacnde Glasror, Tomme i Diameter og circa 6 Tommer 
langt; imellem begge disse Ror var en Hane anbragt. Naar nu det i 
Ilden liggende Rer havde erholdt den tilsircekkelige Grad af Hccde, blev 
Hanen aabnek, hvorved den i Glasroret sig besindende Olie nodfagedeS 
draabeviiS at gaae igiennem det gloende Nor.

16. Forfog. i Unze Zink blev lagt i fmaa Stykker i et PorcelainSror, foiu 
indvendig var glasieret; Noret blev giert gloende, og Vanddampene paa 
fcedvanlig Maade derigicnnsm ledet, hvorved erholdtes eu meget veen iu- 
flammabel Luft; tilligemed Luften erholdtes nogle Zinkblomster.

17. Forfog. Over 1 Unze Tin blev Vanddampene, ligefbni i 16. Forfog, 
bragt igiennem det gloende Ror. Den erholdte Lnft var phlogistisk med 
lidet inflammabcl Luft. Tinnet calcinerede sig i Begyndelsen af denne 
Operation; Tiukalkcn gik over med Vanddampene og den erholdte Luft. 
Et Maal af denne Luft og et Maal Salpeterluft, tilsammen ™ Luft, 
formindffedes ved Underfogelsen med Eudiometret ; da derimod lige 
Dele atmosphceriff Luft med samme Salpeterluft formindskedes Y7~.

18. Forfog. Vanddampene ledet over Blye, ligesom i 16. Forfog, gav phlo-
gistifk Luft. Kalkvandct blev ci uklart ved Bcroringen af samme Luft, et 
heller blev denne absorberet af den caustiffe Alkali. Lys og Ild flukkedes 
flrax i samme. ligesom ovenfor, formindffedes til T^%. I Forst-
ningen blev endeel Btyekalk, men siden Metallet ftlv, i Skikkelse af et siint 
Pulver, fort over tilligemed Luften og de condenserede Vanddampe.

Endsikiont Vandet med Blyekalken, i Henseende til Farven, naar 
samme blev rystet, ganffc lignede den almindelige fortyndede Blyccxtract, 
saa indeholdt Vandet, ved Undersogelse med flygtig Svovellever, dog ci 
mindste Spor af oplost Blye. Blyekalken var altsaa ei andet, end me- 
chaniff blandet med Vandet; ligesom jeg ci heller kunde finde noget Spor 
til Syre derved.

Vtye Samling IV. B. U u u Man
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Man maae ellers ved alle disse Operationer med Halvmetallerne beun
dre Vanddampenes mechanisme oplosende Kraft, da Metallerne, efter 
Vanddampenes Overgang, stedse befandles i Skikkelse af et stink Pulver.

19. Forsog. Vanddampene leder over Spiesglaö i et PorcctainZrer, lrgefom 
ovenfor, gav phlogistiff Luft. LyS og Ild stukkes strax i samme. |gg af 
denne og Salpeterluft formindskedes

so. Forsog. 1 Unze stedt Bruunsteen blev holdt tvende Timer i stcrrkeste 
Gkodheede, efterår samme havde ophorr at give dephlogisticeret Luft; 
dcrpaa blev Vanddampene fort derover, hvorved erholdteS forst 8 Cubic- 
tommer dephlogisticeret Luft, hvoraf 100 Dele mcd lige Dele Salpeter
luft formindskedes . Den paafolgende Luft var phlogistisk. Ild og 
LyS slukkes i samme; og med lige Deel Salpekerluft formindskedes

si. Forsog. Den folgende Dag blev Vanddampene igicu fort igiennem sam
me gloende Ror med den Dagen forhcr brugte Bruunsteen i. Luften, som 
erholdteS, var phlogistisk; hverken LyS eller Ild brcrndte deri. Med Eu- 
diometeret var Formindskelsen af Luften omtrent fom ovenfor. Samme 
Operation blev i ftp paafolgende Dage igienkagcn, og stedse med samme 
Udfald. Gledheeden vedholdtes hver Dag omtrent 2 til 3 Timer; det 
overgaaende Vand udgiorde omtrent Pot Vand, og den erholdte Luft, 
hver Dag henimod 2 Potter. Saasnart der ophordteS mcd Vanders 
Giennemgang, gav Bruunstenen ingen Luft, skiont Heeden stedse blev 
den samme. Ved Vanders igicnlagne Kogning erholdteS samme Luft 

paa nye.
22. Forsog. Igiennem det ovenfor beskrevne Porcclaineror, med den Bruun

steen i, som allerede i 6 Dage havde givet ph'ogistisk eller Skikluft, fob 
jeg, efter at samme var giort gloende, nogle Unzer hoistrecristserel Viin- 
geist gaae; jeg erholdt, ligesom scedvanlig, infiammabek Luft eller gas 
hydrogene; efter at al Vtingcisten var ovcrgaaet, holdtes Reret endnu 
en Time hvidtgloendeS, uden at jeg erholdt nogen Luft. Saasnart jeg lob 
Vanddampe gaae igiennem dette, saaledeS af Viingeisten nylig inpregnerede 
PorcelainSror, erholdt jeg circa 3 Potter inflammabcl Luft, efter hvilken 
Tid Luften igien blev phlogistisk. Da jeg i en Times Tid havde samlet 
denne Luft.

23.
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23. Forsog. Lagde jeg nogle tynde Jerntraade i Roret, lod Vanddampene 
vedblive at svergaae, cg erholdt strax inflammabel Luft. Under denne 
Operation sprang Roret, saa jeg derved blev forhindret i at fortsatte flere 
Forsog med samme Olor. Jerntraadene vare ovcrtrukne med en glindsende 
Jernkalk, som letkelig lod sig stille fra Traaden. Under denne Kalk var 
Jernkraaden hvid og ncrstcn blank. Brunnstenen havde saaledes beftrstet 
stg i PorcclainSroret, at samme ei uden med Magt lod sig frastille.

24. Forsog. Da det kanstee var mueligt, at Vandet ved sin Giennemgang 
igienncm Glasrorene (see 6. Forsog), ved Hielp af Heeden, havde kundet 
dilatere Glasset saalcdeS, at den generede Lrift havde fundet Udveie igieu- 
nem Glassets Pori, tog jeg (for fra denne Side at forsikkre mig) et meget 
massivt fiint Solvror, fyldte samme med stodt Glas, giorde det derpaa 
gloende, og lod Vanddampene gaae derigiennem; dog disse condenfecede 
sig i det pneumaliste Apparat, uden Spor af Luft.

25. Forsog. I det ovenfor bestrevne Solvror lagde jeg et Lod Bsgekul, 
og efter at have holdt samme indfluttct fra Luften en Times Tid i Gledhee- 
de, for derved at betage Kullene den inflammable Luft, samme indeholdt, 
lod jeg Vanddampene gaae derover, og erholdt fix Luft med circa | in
flammabel Luft.

26. Forsog. Steenkul, behandlet paa samme Maade t samme Ror, gav 
ved Vanddampenes Overgang fix Luft med | inflammabel Luft.

27. Forsog. Et Ror af en nye Leer-Tobakspibe blev indflutket i et massivt 
Kobberror, og da dette var gloende, blev Vanddampene forte derover, dog 
uden at erholde nogen Luft. Dette Forfog blev tre forstiellige Dage igien- 
taget, stedse med samme Udfald, endstiont jeg henved fire Timer forogede 
Heeden saa meget, fom jeg formaaede. Ved sidste Operation erholdt jeg 
omtrent 1 Cubictomme Luft, i hvilken Lys og Ild fluktes; dog denne ringe 
O.anlitct kan vel ei ansees som et Product, men meget mere som Lust, 
hvilken ved VandctS Kogning ei haver kundet forlade samme.

28. Forsog. Et Rer af en nye Leer-Tobakspibe blev indflultet i en Jern- 
Vossepibe. Ved Vanddampenes Overgang erholdtes i Forstningen intet 
uden Vand; men da Leerpiben brast under Forfoget, erholdtes inflamma
bel Luft, hvilken i alle Maadcr var ligesaa rc-cn, som den igiennem gloen-

u u u 2 ; de 
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de Jernror ved Vandets Overgang scedvanlig fremkomne inflammabse Luft, 
cndffrout man ved dette Forfog kunde vente inflammabel Luft blandet med 
tneqet pH lo gift iff Luft (eller gas azote)»

29, Forfog. Et Ror af en nye Leer-Tobakspibe blev inffuttek i el massivt Sslv, 
rer, oq da dette var gloende, blev Vanddampene fert derigiennem. End- 
ffiour Glodheeden blev underholdt over to Timer, erholdt jeg dog ci mere 
end nogle Eubictommer phloqistiff Luft, i hvilken Lys og Ild flnkteS. 
Denne Luft erholdtes langsom og i smaa Blcrrer; ogsaa var Qvantttctm 
ulige ringers end den som crholdtcs ved Vandets Overgang igiennem det 
blotte Lcerrsr (7. Forseg). Ved Rerets Udtagning af Ilden befandtcs 
Solboret smeltet, sa-a ar cn Overflade af 2 Linier af det blotte Leerror 
havde under cn Deel af denne Operation varet udsat for Ilden. Knude 
man af dette og de tvende foregaaende Forfog kanffee ei drage den Slut
ning, at den almosphoeriffe Luft er istand at trange igiennem det ved Hee
de« og Vanddampene dikatercde Leerror, og enten ved at afsatte sin inde
holdende Andeel dephlogistrff Luft (gas oxrgene) til det i Roret forefin- 
dende Legeme, eller og ved Hecden at modificeres pan en 06 ubekiendr 
Maade, fremkommer fom phlogistiff Luft (gas azote) ?

Naar Leerreret derimod er bekladt med et andet metalliff Rer, som 
' er mindre qiennemtramgelig, da kan Luften ei heller have nogen Indfly- 

rclfe paa Vanders Gienncmgang igiennem Leerreret. Dersom denne 
Tankes Rigtighed var bcvuft, da kunde man kanffee med Rute yttrc sam
me Formodning ved Vandets Hveraang over forffiellige H lvmetallcr i 
PorcelainSrsr *)  (see de ovenfor beffrevne For feg af dette Slags).

*) De Porcelainsror, hvori Halvmetallerne bleve lagde og behandlede, vare ei af det 
fine fte porcelain, eller nf famme ^lags som det til 5. Forfog brugte Ror, men af 
den her paa Fabriken til Digler brugelige Masse, da de fine Porcelainsror efter for» 
stullige Forssg ei vare istand at udholde den fornodne Grad af Heede.

ZO. Forseg. L Unzer Zink blev indsiuttet i ct paa den ene Ende lukket Por
celainSrsr, samt udsat Glodhecden; jeg erholdt ungefcer 2 Potter inflam- 
mabek og tildeels Knaldlust. Dette Forfog blev igicntaget med samme 
Udfald. Zinken befandlcS ncrsten fortæret i Roret. Ved et tredie Forfog 
erholdles ikkun 4 til 5 Eubictommer infiammabel Luft, cndffisnt Hecden 

blev
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blev forstærket faa meget font mueligt. Jeg hældte derpaa Zinken enfrmi 
findende ud af Noret, og fandt famine tildeels »forkalket og i sin fulde 
metallisike Tilstand.

31. For fog. I en paa den ene Ende lukket Jeni-Bsssepibe blev nogle tynde 
Ierntraade indlagde famt udfatte for Glodheeden; jeg erholdt hcnved 3 
Porter instammabel Luft. Dette Forfog blev den folgende Dag igiemagcr 
med fa in me Rer og Traade, da jeg ci erholdt niere end 2 Cubiclo miner iu- 
fiammabcl Luft. I den Tanke at Iernrraadene kunde have havt noget 
Frtkigt ved dem, hvilket den ci holdte inflammable Luft knude tilj?rive6, 
iqieutog jeg Forfoget med den Forffiel, at Jernroret blev ombyttet med et 
Porcclainsror, og istedeu for Jcrnkraadeue blev 4 Unzer reenl rafpet J<nr 
brugt. Jeg erholdt denne Gang flet ingen Luft.

32. Forfog. For at uuderfsge, hvorvidt den ved adskillige Operationer er
holdte inflammable Luft, fom ved Jernets Oplosning i Vitriolfyre, Van
dets Overgang over gloende Jern, Zink rc., ntaatte tilskrives Vandet, 
fem derved havde været i Spild, eller om fa 111 me er et Product af Dir tal
let (om det maafkee efter Herr Kikvanö Mening er det rene Phlogiston, 
fom ved disse Operationer forlader Metallet), anfaae jeg, fom dcn sikke«ste 
Vci, at behandle Jern med en Syre, befriet fra alt Vand, og i den meeft 
mueiige concrete Tilstand. Til den Ende tog jeg i Lod Sedakivfalt eller 
Boraxfyre, fniektcde famme tit en glasagtig Masse, stodke det derefter, 
og lagde det mcd endeel Ierntraade i en fin at Jcrnblikbosse; denne blev 
igien lag! i c 11 paa den ene Side til smeltet Jern-Bossepibe, det Hele lagr 
ivers igiennem en Ovn, famt bchsrig Grad af Heede givet; jeg erholdt 
henved 11 Pot reen inflammabel Luft, efter hvilken Tid ingen Luft mere 
overgik, endffisnk jeg vedblev med forstærket Heede henved 2 Timer. Da 
Vossepiben blev oversanget, fandtes den mindre Jernpibe og Jerntraadene 
ganffe blanke og noget angrebne. Boraxfyrcn var tikdeeks fmeftet med 
Jernet til et fort Glas, tildeels var der hvidt ligcfoin forinden det blev 
lagt i Jernrsrct.

33. Forfog. Da den i ovenanførte Forfsg erholdte inflammable Luft, eller 
gas hydrogene, tnaafpce kunde tilfkoveS Vitriolfyren, fo in Boraxfyrcn 
kunde være finittet med af Sal mirabile, tog jeg, for at forvisse mig her-

Uuu 3 em, 
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om, 5 Unzer Borax, skildre Boraxsyren fra Mineral-Alkalien, ved ar 
tilgyde Salpetersyre, smeltede Boraxsyren siden ril en glasagtig Masse, 
og lagde deraf i4 Dracma tilligemed Ierntraade i en Jernblrkbosse, hvil
ken ligesom ovenfor blev indsiuttet i en Bessepibe, og derefter giorr gloende. 
Endskisnr Hcedcn blev vedligeholdt henved 3 Timer, erholdtes ingen Luft. 
Da alring var koldt, blev Bsssepiben sanger ever; Jernblikket og Traa- 
dcne besaudteS paa forskiellige Steder blanke, og Boraxsyren tildeels sam- 
mensmelkct med Jernet til Glas.

Af disse Forsgg, jeg her har den TEre at forclcrgge dct Kongelige Vi
denskabers Selskab, synes mig del kunde vcrre tilladt at drage felgende For
modninger om et Slutninger:

1) Vandet kan paa ingen Maade ved Heeden allene bringes i en permanent 
elastiff Tilstand, som nogle af de nyere beronue Tydffe Chemici hav.e 
paastaaet.

2) Af de Legemer, jeg haver underfogt, sindes ingen, som i Forening med 
Vandet ved Hielp af Heeden giver inflammabel Luft eller gas hydro
gene , uden Kul, Jern, Zink og Tin, og altsaa heller ingen flere Le
gemer istand at hceve Vandels tvende foregivne Bestanddeles Affinitet, 
saa al der, efter mine Tanker, fra denne Side kan behoves flere Be- 
viis, for at antage de tvende lidlucevnle Luftarter, som Bestanddele af 
Vandet.

3) Da Vandet ved sin Giennemgang over forskiellige Legemer i gloende 
Tilstand frembringer samme Luft som disse give, naar de for sig selv gio- 
reS gloende, og man desuden finder, at forskiellige Legemer, som be
handlede i Ilden allene, have ophort at give nogen Luft, frembringe 
samme paa nye, naar de berores af Vanddampene, (saaledeS frembragte 
Vanddampene over Bruunsteen i 19. Forsog dephlogistisk Luft, da 
Bruunstenen ved Hielp af Heeden allene ei gav mere af denne Luft, i 
24. og 25. Forsog inflammabel Luft, da Kullene ved Ilden allene ei gav 
mere af samme Luft; Zink (maaskee og Jern) i gloende Tilstand, give 
inflammabel Luft, og i Bererelse med Vanddampene ligeledes samme 
Luft); synes det da ei naturligt, al antage disse Luftarter, som enten 
udgisrende Bestanddele af Legemerne selv, eller som fremkomne af Lege

merne,
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nterne ved disses Forening med Varmestoffen; men dersom faa er, da 
blive Vanddampene ci at an see som ander ved disse Operationer, end som 
mechanise Hielpcmidler, hvilke ved deres udvidende og adskillende Kraft 
enken formane Delene at lade den imellem dem indsinktede Luftart fare, 
eller og fatte dem i Stand noierc at forenes med Varmestoffen.

Denne Formodning synes saameget rimeligere, ved at overveie den 
ved Zinkens Calcinering i 23. Forsog fremkomne inflammable Luft, da 
her ci findes noget Legeme udenfor Zinken, som samme kan tilffrives, 
med mindre man vilde henbringe samme til den ringe Fugtighed, som ved 
tutteringen af Rorene kunde vcrre fremkommet. Antages den inflamma, 
ble Luft derimod som Bestanddeel af Zinken, da bliver, efter mine Tanker, 
sammes Frembringning ved Heeden allene, lettere at forklare. Den ringe 
Deel dephlogistiff Luft, som indeholdes i den i Roret sig befindende An
deel atmosphoerisk Luft, er tilstrækkelig for at begynde Zinkens Calcinering. 
Denne calcinerede Zink lader sin indeholdende Deel inflammabo! Luft fare, 
hvoraf en Deel erholdes i det pneumatiske Apparat; en anden Deel der
imod, ved Hielp af Heeden, reducerer den nylig fremkomne Kalk; denne 
giver herved Slip paa den nys indfuede dephlogisti^e Luft, som befriet 
fra sin bundne Tilstand paa nye forener sig med en Deel Zink, og derved 
igien uddriver en nye Deel inflammabcl Luft.

Denne vexelsidige Calcinering og Reducering af Zinken paa nye, kan 
maaffee underholdes en lang Tid, og derved hver Gang erholdes nogen 
mere inflammabcl Luft, end fom til Zinkkalkens Reducering igien behoves.

4) Da faa mangfoldige Legemer i Forening med Vandet, ved Hielp af Hee
den, giver phlogistifk eller Stikluft, og disse famine Legemer ei give 
denne Luft ved Ilden allene, uden Forbindelse med Vandet, hvilket dog, 
efter mine Tanker, maatte fikee, dersom disse Legemer indeholdt Grund
stoffen af gas azote, og denne Azote i Forening med Calorique gav 
phlogistisk Luft, eller gas azote; er man da ci berettiget kil at troe, at 
Vandet ligesaa meget bidrager til denne, som til enhver anden Lufts Ge
neration ?

Men da det er en bekiendt og antaget chemifk Sandhed, at tvende 
med hinanden forenede Substandser ci forlade hverandre, uden ved For

ening
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en in g med en tredie, til hvilken een af dem yttrer mere Forvantffab, og 
Vandet, som bcstaaende af oxigenc og hydrogene, paa Grund deraf 
ei kan lade een af disse Bestanddele fare, med mindre den anden kan for
enes med cii anden Substands, til hvilken den yttrer mere Affmitet, da 
maae man sporge: Hvilken af disse tvende Bestanddele er det, som her 
indgaaer Forening med Azote, er det Oxigene? da skulle man vente 
Salpetcrluft (gas nitreux); er det Hydrogene? da burde Productet 
vcere flygtigt Alkali (ammoniaque). Maaskce er dette en Grund for 
de Chemiker, hvilke antage Vandet som Basis af en eneste Luftart, og 
at denne mod.ificeres i Felge sin Forbindelse med andre Substandser. De 
ovenfor anforte 19. 20. 21. og 22. Forsog give nogen Anledning til denne 
Formodning.

5) Efter det 26. Forsog kunde man maafkee tvivle om Vandets Nodvendig- 
hcd til Frembringelsen af den infiammable Luft (gas hydrogene), lige
som det og forekommer, som om Syrerne er istand at virke uden Hielp 
af Vandet og i en concret Tilstand.

Dog alle disse Formodninger udfordrer flere Undersogclser, hvilke jeg, 
saasnart mine andre Forretninger kan tillade det, agter, saavidt jeg formaaer, 
at foretage. Jeg vil imidlertid skatte mig lykkelig, dersom disse her anforte 
Forsog maae kunne vcere en Hielp for dem, som videre agte at foretage Under
fog el sen af Vandets Bestanddele, og derved saa meget for formaae nogen at 
bearbejde en for Videnskaberne ligesaa vigtig som vel udlcrnkt og meget lovende 
Loere.

Om
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Om

Den rette Lcengde og Brede af Ven Anholt,
samt

Storrelsen af Feilen i denne Kes Beliggenhed 
i de bedste Ssecarter.

Ved

Thomas Bugge.

^kattegattet er bckiendt for et af de farligste Farvande; det er smalt, det 
cv opfyldt med Grunde og Skier. Af disse Grunde og Sandbanker ere nogle 
enten af nyt fremkomne eller i det mindste have de ei forhen verret bckiendte. 
Det Kongelige Admiralitet har bestandig draget Omsorg for, at disse nye 
Grunde ere blcvne ved de Kongelige Soeossicerer opmaalte, bestemte og aflagte 
i Carterne. For at opmaak en saadan nye Grund, er Herr Capitainlicute- 
nant Harboe i afvigte Sommer bleven sendt til Kattegattet, hvor han paa 
Hen Anholt foretog nogle Opmaalinger, af hvilke han fluttede, at Anholt 
paa det af Herr Professor og Navigationödirccteur Lous i Aarer 1790 udgivne 
nye Passcarte over Kattegattet ligger omtrent 1 Mill for meget vesterligt. Den 
skulle altfaa flyttes 1 Miil imod Hsten, og Farvandet imellem den Svensse Kyst 
blev da ligesaa meget smalere og knappere. Denne for de Soefarende meget 
vigtige Efterretning blev strax bekiendtgiort i de offentlige Blade, og Hr. Ca- 
pitainlicutenant Harboe tilkommer den vclfortiente Bersmmelse, at han har 
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været den ferste, som har qiort Publicum opmcerffcm paa denne vigtigo Sag; 
men af saadanne decks Socmaalinger, decks enkelte og fcerfkilte Opmaalingcr 
paa Øen, kunde det ikke blive mucligt at bestemme Anholts rigtige Lcengde og 
dens rigtige Beliggenhed imod Øster og Vester.

Dc store trigonometrftke Triangelrader, hvilke ere Grundvolden for de 
danske geographiske Carter, ere begyndte fra Observatorium i Kiobenhavn; 
de ere ferte over Øerne, og de ere fortfatte langs med den ostlige Jydffe Kyst 
tit Skagen, og videre ind i Jylland. Hr. Caspar Wessel har havt de Tri- 
angler, hvilke ligge lige ud for Anholt. Paa denne Øe lod han oprette et 
meget Heit Signal, som kunde bl,ve sigtbar fra Jylland; og paa en meget 
snild Maade har han sammenbundet Anholt med de ovrige Triangler. Af 
disse trigonometriske Operationer er det da beregnet, at Breven af det nye 
Fyrtaarn paa Anholt er 56° 44' 20", og sammes Lcengde o° 55*  24" vesten 
for Kiobenhavns Observatorium. Ligeledes er Bi eden af Nordstrands Klint, 
eller, som det kaldes i Seccarterne, Nordrcbierg, 56° 43' 8", og sammes 
Lcengde i° 2' 16". Disse Bestemmelser ere til meget faa enkelte Secunder 
paalidelige, og de ere den Prevesteen, hvorefter Soecarterne i Henseende til 
Anholts Beliggenhed ska! proves og rettes.

Hr. Commandeurcapitain Jens Werlter Akeleye har vceret den ferste, 
fom har udgivet et forbedret Carte over Kattegattet, under folgende Titel: 
Soekort over Kattegattet, ester egen og andres Erfarenhed samlet og 
til Trykken befordret. Kiobenhavn 1770, og forbedret 1771. Breven af 
Anholts Fyr er paa dette Carte 56° 45*  20", og alt faa n ersten 1 Minut eller 
i Fierdingvei for nordlig. Paa dette Carte sindes ingen Lcengdegrader; men 
det ncrvnes, at Misviisningen er taget $ 6 Grader nordvestlig. Derefter har 
jeg opdraget Kiobenhavns fande Meridian, fra hvilken Anholts Fyr ligger 
gi Miil i perpendicular Afstand imod B sten. Længdegraden zzz 15 x cof 
56° 45' — 8^ Miil; hvoraf da folger, at Anholts Fyr paa Akeleys Kort 
ligger i° 2*  12" vestenfor Kiobenhavn, at den fe i ler i Længden 6*  48", og at 
den ligger noesten 3| Fierdingvei for vesterlig.

Hr. Professor og NavigationSdirecteur Christian Carl Lous har faa 
mange Fortjenester af den danske Navigation, at han ei behovet min Berom- 
melfe. Han har ideligen bestrcebet sig at forbedre Soecarterne over de Danffe 

Far-
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Farvande ester de paalidcligste og bedste See^ og Landobscrvakioner, hvilke 
han har kundet erholde saavcl hos os selv, som fra vore Naboer. I Aarct 
1773 udgav han el nyt vovende Carte over Kattegattet og en Deel af 
G^ersoen. Paa done Carte ligger AnhvltS Fyr paa 56° 44' 30" Brede, 
og fuldkommen rigtig; dens Lcengde er i° 4' 30" vesten for Kiobenhavn, hv or
ud i stiler 9' 6" eller paa det ncermeste Ficrdingvei.

I Aaret 1776 udgav Herr Professor Lous sit forste Soecarte over 
Kattegattet. Delte Carl er misvisende, og har ingen Længdegrader, hvilke 
jeg har b.stcmt paa samme Maade, som ved Akeleyes Carte er forklaret. 
Anholt ligger paa 56° 44' 30" Brede; men 85 Miil eller i° 2' 12" vestenfor 
Kiobenhavn, og 6' 48" eller nersten 3^ Ficrdingvei for meget mod Vesten.

Den chronologiske Orden leder mig til de Observationer, Hvilke de Hrr. 
Vcrdun de la Crenne, Borda og Pingre have foretager paa den stande 
Fregat la Flore, som blev udsendt for al prove Hr. Berthou's og le Roi's 
Soeuhre. Disse Observationer ere forst udgive i Aaret 1778 (Voyage fait 
par ordre du Roi en 177 1 et 1772 en di ver fes parties de 1’ Europe, 
de 1’ Afrique et de P Amerique avec recherches pour rectifier les 
cartes hydrographiques. Paris 1778. 2 Vol. in 4to). I dette Berks 
anden Deel, 23. Capitcl, Side 273 - 279 findes de Bestemmelser som angaae 
de Svenffe og Danffe Kyster. Jeg skal indbefatte dem i folgende Tabelle, 
og rillige sammenligne dem med astronomiske og trigonometriffe Lcengdcr og 
Breder.

Man seer da af disse Sammenligninger, at Brcderne i Almindelighed 
ere gode og noiagtige, men at Lcengderne stile flere Minuter (Nidingen und- 

$ V P 2 tagen). 

Staderne. Brede efter 
Vcrdun.

Leen g de efter 
Vcrdun fra 
Kiobenhavn.

Nette Brede.
Nette Lcengde 

fra 
Kiobenhavn.

Observators 
Navn.

Skagen. 57 46 30 2 0 30 23. 57 43 44 1 57 55 V. W-ffel.
Anholt. 56 44 15 1 3 SO — 56 44 24 0 55 24 — —
Kullen. 56 17 50 070 — 56 18 3 0 7 58 — Bugge.
Gothenborg. 57 42 0 0 39 30 — 57 42 0 0 37 45 — Nicander.
Oldingen. 57 ‘9 0 0 40 30 — 59 J8 19 0 40 45 — —
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tagen). Da Længderne ere bestemte ved Sseuhre, hvilke ei fan na ae den 
astronomiske og trigonometriske Neiagtighed, faa er det ei nt undre over, at 
saadanne smaa Afvigelser finde Sled; og de ville ganske vist have været endnu 
storre, dersom Seeuhrenes Gang ei havde vceret noie bestemt, og al mnclig 
Flid ved Observationerne anvendt. Hvad Anholdt angaaer, saa er den efter 
disse franske Observationer i Anret 1772 lagt i° 3*  30" ve sten for Københavns 
Observatorium, og altsaa 8' 6" eller 1 Miil for meget mod V.sten.

Den Kongelige Svenffe Viceadmiral Hr. Johan Nordenankar har 
udgivet Pascarte oftiCV Kattegat. Stockholm 1782. AnholtS Fyr ligger 
paa 56° 44' 0" Brede, og i° 3' o" vestlig Længde fra Kiobenhavn. Det 
er altsaa klart, at Anholt paa dette Carte er anlagt aldeles efter de Hrr. Ver- 
duns, Borda's og Pingres Bestemmelser, og ligger ligeledes 1 Mnl for 
meget vesterlig.

Hr. Professor Lous vedblev med utrættet Flid at samle Observationer, 
geographiske og hydrographiffe nyere Bestemmelser til Rettelse og Forbedring 
af Cartel over Kattegattet. Hr. Professor Scheumark i Lund har meddeelt 
ham alle sine Triangler langs med den hele Svenske Kyst. I Anret 1789 
har jeg havt den 2Ere at meddele ham Længderne og Breverne efter de trigo
nometriske Operationer af Skagens Fyr, Fladstrand, Sæbye, Aalborg, 
Grenaae og Aarhuus, samt de specielle Landmaalingscarter over Jyllands ost
lige Soekyster. I Anret 1790 udgav Hr. Professor Ltitts en nye og meget 
forbedret Udgave af dette Carte under Titel: Pascarte Otiet*  Kattegattet. 
Kiobenhavn 1790. Paa dette Carte over Katkegattet ere de Danske Aer og 
den Iydske Kyst anlagte efter de Danske trigonometriske Opmaalinger, og den 
Svenske Kyst efter de Svenske trigonometriske Operationer; og der er intet 
Carte over dette Farvand hidtil udkommet, hvor disse Kyster med saa megen 
Noiagtighed ere anlagte. Da den geographiske Længde og Brede af AnholkS 
Fyrtaarn ei var bestemt til den Tid, da dntte nye Carte over Kattegattet blev 
stukket, saa kunde jeg ei have den 2Ere nr meddele Hr. Professor Lous sam
me, ei heller kunde han aflægge den paa sit nye Carte. Anholts Fyrtaarn er 
anlagt 56° 44/ 30" rigtige Brede; og paa i° 5' o" vestlig Lcrngde fra Kio- 
benhavnS Observatorium, og altsaa 9' 36" eller næsten 1^ Miil for vesterlig. 
Nordstrands Klint eller Nordbierg ligger paa dette Carte l Minut eller i Fier- 

diugvci
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dingvci for nordlig, fa a at den hele vestre Ende af Anholt ber dreies fa a meget 
fernere ned imod Syden. Nordbierg ligger paa i° 6' vestenfor Kisbenhavn, 
og alt fa a 3' 44" eller n cesten | Miil for vesterlig. Paa oftommeldle Carte ec 
Anholt efter Aster og Vester Mi il lang; men ester denne Aes geometriae 
Opmaaling af Hr. O. Warberg er den 12. Miil, og allfaa | Miil for kort.

Jeg forhaaber at jeg beviser alle Secfarende, og dem fom ville con
struere Carter over Kattegattet, en ei uvigtig Tieneste, ved at tilseie folgende 
Lcengdcr og Breder efter de Dansse og Svenske trigonometriske Operationer. 
De Svenffe Lcengdcr og Breder crc bestemte ester Schenmarks Opmaalin- 
ger, men ere igicnnemregnede og mig meddeelte af Hr. Henrie Nieander, 
Kongelig Astronom og anden Secretair ved Videnskabernes Selssab i Stock
holm. Hr. Nicaudcr har bestemt dcm^til Parises Meridian, og jeg har 
reduceret dem til Kisbenhavns Meridian.

i*  De Danffe Kyster.

Stadets Navn. 'Vreden. Længden fra Kioben- 
havns Observatorium.

Observator- 
Navn.

Skagens Fyrtaarn - 57° 43' 44" 1° 57' 55'* D. Wessel.
Fladstrand - - 57 27 3 2 2 15 — —
Scebye - - - 57 20 2 2 2 36 — —
Aalborg Bndulphi Kirke 57 2 7 2 39 4 — •—.
Anholts Fyrtaarn - 56 44 20 O 55 24 — —
Grenaae - - - 56 24 57 I 41 49 — —
Aarhuns - - 56 9 35 2 21 40 — .—
Kallnndborg Kirke - 55 40 54 I 29 12 — Vugge.
Sciersc Kirke - - 55 52 55 I 25 20 — —
Hcrstlse - - - 56 11 46 O 57 44 —
Kiobenh. Observatorium 55 41 4 0 0 O — —

Xxx 3 2. De
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2. De S vensse Kyste

StædetS Navn. Drede.
Længde fra ob 

havns Obscrv 1 ori tv.
Observators 

N vil.

Landskrone - - 55° 52' SZ" o° I5* 6" S. Bngge.
Hveens Kirke - - 55 54 33 0 5 56

V.
—

KullenS Fyrtaarn - 56 J 8 3 0 7 58 —
Engelholm - - 56 14 24 0 i? SO 0. Nicander.
Laholm - - - 56 S2 30 0 25 *5 — —
Halmftad - - 56 39 43 0 16 *5

V.
—

Falkenberg - - 56 53 59 0 5 30 —

Varberg - - » 57 6 18 0 19 45 — —

Nidingen - - 57 18 l9 0 40 45 — —.

Vingoe Fyrtaarn - 57 38 6 0 57 45 — —

Gothenborg - - 57 42 0 0 37 45 — —
Marstrand - - - 57 53 51 0 59 45 — —

Af alt foregaacnde Ml jeg uddrage tvende for de Soefarende vigtige 
Slutninger:
i) Ak Farvandet imellem Anholts Fyrtaarn og den Sveuste Kyst 

lige ud i Oster, og altsaa langs Kysten fra Steningeberg, forbi 
Stenfe, Sereda, Basoren og ned til Tylve, er paa alle hidtil 
udgivne Carter over Kattegattet for bredt, og bliver i.} Miil 
finalere end det er paa Hr. Prof. Lous Carte over Kattegattet, 
Udgivet 1790, og at Farvandet imellem den vestligste Kant af Anholt 
og Indlobet til Mariagers Fiord bliver paa dec nær me fle i Miil bredere 
end paa om meldte Carte.

Alle Soefarende have bemærket, at de altid fom for tidlig og for 
gesvindt ned paa Anholt, og man holdt for at (Strømmen fatte dem den 
Vei ned. Strømmen fik Skyld for det, som virkelig havde sin Grund 
i Anholts fejlagtige og alt for vesterlige Beliggenhed i alle Carcer.

s) Ved de Danske trigonometriske Opmaalinger cre Grundlinierne maalte 
tvende Gange med Stænger, ved de Svenske ikkun med en Landmacrlcr- 
kicrde. Alle Vinklerne i de Danffc Triangler cre udmaalte med en geo

graphy? 
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graphiss' Cirkel af 24 Tommers Diameter, med dobbelt Inddeling i 90 
og 96 Grader. Til de Svende Opmaalinger er ikkun brugt en geogra- 
phiff Cirkel af 18 Tommers Diameter, med enkelt Inddeling. Af disse 
Aarfager have de Danjke Opmaalinger upaakvivleligen en helere Grad af 
Noiagkighcd og Ovcreensstenunclfe. Udi det Kongelige Svenske Viden
skabernes Academies Handlinger fer Aarct 1774 fierde Qvartal har Herr 
Schenmark indfort sine trigonometriske Opmaalinger og Beregninger 
under Titel: Geographifk Beliggenhed af de merkvaudigste Stceder ved 
Ssekysierne i Skaane, Halland og Bahuuö Lehn. I denne Afhand
lings 10. §. beretter Hr. Schenmark, ar da han ved en Rcekke af 37 
Triangler var gaaet fra Lund til Gothenborg, havde Triangelraden 
trukket sig formeger vestlig, og gav Lcrngdeforss'iellen imellem Lund og 
Gothenborg 4' 15" i Beregning mindre end de astronomiae'Observatio
ner, hvUke han auforer 1 bemeldte Afhandling 5. §. Disse ere i Grun
den alt for faa, nemlig blok fire Emerfioner af Jupiters Drabantere. 
Imidlertid har Hr. Schenmark forbedret Feilene i fine Triangelrader 
saa godt som mueligr, og fortsat en nye Lcrngderegning fra Gothenborg 
til den Norff'e Grcendse. Efter disse Hr. Scheumarks Beregninger 
ligger Gothenborg paa 57° 42' o" Brede, og o° 34' 15" vestlig Lcengde 
fra Kiebenhavng Observatorium, og Marstrand ligger paa 570 53' Zi" 
Brede, og o°' 56' 12" Lcengde (§. 12. i bemeldte Afhandling). Da 
GothcnbergS og MarstrandS geographiae Lcengde endnu kunde vcrre no
gen Tvivl underkaster, faa have de Svenske Astronomer vedblevet at 
anstille astronomiske Observationer, for ncermere at bringe disse tvende 
vigtige Panerer i Kattegattet til den behorigc Noiagrighcd. Hr. Pro- 
sperin, Professor i Astronomien i Upsal, har derfor paa nyt igiennem- 
gaaer B liggenheden af de Svcnffe Kyster, og beregnet Lcengderne og 
Breverne af Hovedpuncternc (Bodes astronomisches Jahrbuch 1787. 
Pag. 223 230). Efter Hr. Prosperius Beregninger ligger Gothen
borg paa 570 42' 1" Brede, og o° 38' 38" i Tid ostenfor Paris, og 
Marstrand paa 570 53' 51“ Brede, og o° 37' 10" i Tid ostenfor Paris; 
na ar delle hcnbringes til Kiobenhavn, bliver Gothenborg o° 35' 30", og 
Marstrand o° 57' 32" vest en for Kisbenhavns Observatorium. Efter

Hr.
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Hr. Meanders allernyeste Bestemmelser i Aaret 1789 ligger Gorhenkorg 
o° 3-7' 45", og Marstrand o° 59' 45" vestenfor Kibbenhavn. Naar 
man lcrgger disse, fom de meest paalidclige, ti( Grund, bliver Lcrngde- 
forfkiellen imellem Skagens Fyrtaarn og Vlarstrand o° 58' 10", og Bre- 
deforffiellen o° 10' 7". Heraf kan man beregne Afstanden imellem 
Skagens Fyrtaarn og Marstrand 8tö6ö Miil eller paa det narme
ste 81 Mil, hvilket da bliver Kattegattets Aabning og Brede 
ved Jndlolbet efter ommeldte Linie.

Ester Hr. Professor og Navigarionsdirccteur Lolls's Pascarre over 
Kattegattet 1790 er Afstanden imellem Skagens Fyr og Marstrand nee- 
sten 85 Miil, og ner sten § Miil for stor. Paa bemeldte Hr. Professor 
Lotts's Paöcarte over Kattegattet 1776 er denne Linie g| Miil, og alr- 
saa Miil for stor. Paa Hr. Professor Lons's voxcnde Carte over 
Kattegattet og en Deel af Ssterseen 1773 er Kattegattets Aabning imel
lem Skagens Fyr og Kattegattet 85 Miil, og a lisa a ikkun | Miil for 
bred. Paa Akeleyes Seekort over Kattegattet 1770 er denne Aabning 
9H Miil, og alt fa a t-2- Miil for bred. Efter Nordenankars Paöcarte 
over Kattegattet 1782 er denne Aabning 8/j Miil, og i Miil for bred.

Iblandt flere Lejligheder, hvorved de under delte Selskabs Bestyrelse 
fortsatte geographiske Opmaalingcr have allerede giort, og vil fremdeles giers 
megen Nytte, er det en af deres vigtige Anvendelser, ar man til Socfartens 
Sikkerhed med fuld Vished har kunder afgiore de Tvivl, fom vare opkomne 
om Anholrs rette Beliggenhed i alle hidtil udgivne Soecarter.
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Beskrivelse

en nye Luftprover eller Eudiometer,
ved

Adam Wilhelm von Hauch.

kunne bestemme Reenheden og Sundheden af den atmosphceriske Luft saa- 
velsom den af Hufe og Vcerelser, hvori Mennesker leve og opholde sig, er 
for Menneskeslægten alt for betydelig og vigtig, for ei at fortiene Nalurgrand- 
stkercns fulde Opmærksomhed.

Reen og sund Luft befordrer Menneskers Velbefindende, giver ham 
Munterhed og Lethed til siile Forretninger, og forhaler eller udsceller den Men
nesket imod dets Hnske stedse for tidlig trcrffende Dod. Denne Sandhed er 
alt for vis, alt for bekiendr, for nt trange til Beviis ved Exempler, hvilke 
dog ikkun behove at soges i Biergverker eller de Verksteder, hvori Arbeiderne, 
i Folge ArbeidetS Natur, bestemte ak henbringe deres Dage i en indsiultet og 
fordervet Luft, ved en bleg Ansigtsfarve og en for tidlig gammel Udseende, 
eller rettere sagt, en forhastet Alderdom, stadfceste den Sandhed, at reen og 
sund Luft er ligesaa nodveudig for Mennesket, som sund og narrende Fode.

Man mane derfor billig undre sig over den liden Opmcrrksomhcd, som 
i denne Henseende i Almindelighed anvend'6 ved forffiellige offentlige Stiftel
ser, saasom: Arbeidöhuse, Forbedringshuse, Skoler, Hospitaler og Kirker, 
og den, som har nogen varm Folelse for Mcnnefkevel og Lyksalighed, kan ei 

N>-e Samling IV. B. 9 9 Uden
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uten Dceltagelse henvende sine Tanker til disse Gicmmer for pcstilentialste og 
drcebcnde Uddunstninger.

At den atmosphceriste Luft aldrig er fuldkommen reen, ci heller cens- 
arket, ligesom og at ikkun en Deel af saiume tiener tik Indaanding, ere 
Sandheder, fom vorcS Levealder forst har leert es ret at kiende.

De Undcrfogelfer man har au stillet for at bestemme Ätcengden af denne 
til LivekS og Ildens Underholdning, stsrre eller mindre Deel i den atmofphcr- 
rifFe Luft eller andre Luftarter, er det som Natmlcrren haver at takke for de 
dertil bestemte Redstaber, bekicndte under Navn af Eudiomekere eller Prover 
af Luftens Godhed, hvormed te Herrer Priestley/ Fontana, kaudriairi, 
Ingenhous, Magellan, Saussure., Achard, Senebier, Stegmanik, 
Kratzenstein, Wiborg, Cavendisch, Wilke, de Morveau, Spauh, 
Ackermann og flere i de sidste 20 Aar have beriget samme.

De mangfoldige fremmede Dele, frembragte ved Uddunstninger af 
Plante og Dyreriget, ved sammes Forraadnelse, ved Giceringer, de mang
foldige mineralste og svovclagtige Dunster, fom saavel Konstcn som Naturen 
udsteder, ere alle optagne i dcu atmosphceriste Luft, og endstiont disse ved en 
bestandig Bevcegclse i Luften, foraarsagct ved Electricitet, Attraction, Vin
dene og mangfoldige flere Aarsager, stedse forandre deres Natur, og indgaae 
forstiellige nye Forbindelser, fa a bidrage de dog ligesaa meget til den at mos 
fphceriste Lufts Skadelighed og Usundhed, fom Mangelen paa den fornsdue 
Deel dcphlogisticerct Luft eller gas oxigcne.

Endog den ved Konstcn frembragte dephlogisticerede Luft medfsrcr en 
Mcengde fremmede Dele afde Legemer, hvoraf den er erholdet, og man kien- 
der for vel O.vcegsslvetS Flygtighed, for et med Grund at kunde formode Par
tikler deraf i den af det rode Precipitae erholdte dephlogisticerte Luft, om man 
endog ei var forvisset derom ved Forfog, anstillede i de senere Tider. Man 
lcese imellem andet herover Herr Chaptals Brev til Herr Bertholet *),  
hvoraf sees, at det tilligemed den dephlogisticerede Lmft oploste og i Dampe 
overgaaende Qvcrgselv opholder sig ved den almindelige Temperatur af Luften 
r denne oploste Tilstand, og precipiterer sig udaf samme som O.vcegsolvkalk ved 
Temperaturen af 15 Grader under Frysepunclen; af samme Brev sees frem

deles,
Annales de Chimie. Paris 1790.. Toni. IV.
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C et GlaSror, forsynet med 2 Skoder f og g; samme er bestemt til 
Maal, og derfor just af samme Indhold, som el af de paa det smale Uror K 
betegnede Inddelinger ab, bc, cc.

DEF et huult Messingror; i dette Nor stutter og bevceger Hanen G 
sig, som sees Fig. 3, og gicnnemstaaren Fig. 4.

H og I tvende Flaffer, hvori indeholdes Salpeterluften og den Luft 
som ffal undersoges. Begge disse Flaffer cre forsynede med Skoder d og e, 
hvilke fa av el som de ovrige Skover f, g, h, i og k Fig. 13 ere alle af samme 
Indretning som Fig. 5 viser, sera at med bisse efter Behag de Ror kan aab- 
neS eller lukkes, til hvilke de cre tilffruede. De maae vcere enten af Glas eller 
og af Messing stcerk forgyldt.

Paa Roret D EF bcmcrrkes en liden Tnud 1, bestemt at give Vandet 
Udlob fra begge de tvende overste Glaskar.

Bunden af det yderste Glasror A fees Fig. 6 og i Profil Fig. 7 og 8. 
I samme bcmeerkeS tvende Huller m og n. Under Bunden glider Skoden h, 
so nr er saaledeö indrettet, at den stedse lukker et af Hullerne m og n, og der
ved befordrer Forbindelse enken imellem Roret C og Glasset B, som i Fig. 1, 
eller og imellem Roret C og Glasset A, som i Fig. 2.

I Fig. i er Glasset A saaledeö lukket, at intet Vand kan lobe ud af 
samme. I Fig. 2 derimod, er Blandingsglasset B og Roret K ligeledes 
sikkert for Udlob af Vandet.

I den underste Ende af Glasset B, teet ved Skruen, ved hvilket den 
befæstes i Roret A, bemcerkes et huult Glasror o Fig. 1, som sees i sin na
turlige Sterrelse Fig. 10, og giennemffaarek Fig. 11. Dette Ror er aabent 
ved p, saa at fra den Side Communication kan have Sted imellem Vandet, 
som er i Roret A, og det, som er i Glasset B. Den anden aabne Ende af 
dette Glasror er lukket ved en meget bevcegelig og let, samt paa det noiagtigste 
indsteben Glasventil q Fig. 10 og n. Denne Ventil holdes i den bchorige 
Stilling ved den liden Stang r. I Fig. 10 sees Ventilen q aaben, i Fig. ir 
derimod lukket.

Ved denne Construction indsees lettelig, at Vandet, som befinder sig i 
Glasset B og Roret K, ei er istand at komme ind i Glasset A, hvorimod det 
Vand, som er i A, saasnart samme erholder Overvagten over det, som er i 
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dele S, ot den af Qvcegsolvkalk udtrukne dep.hlogistieerede Luft foraarsager Spyl- 
fiod hos de Patienter som indaande samme nogle Dage efter hverandre; han 
tilvander derfor denne Luft som en ler og augenem Maade for Syge ak bruge 
O.vcegsolvmidler.

I den af Salpeteret erholdte Luft er man vel ligekdeö berettiget ak an
tage sure Partikler, som ci letkelig lade sig adstille derfra, og jeg kan derfor 
neppe troe, at den af Hr. Achard foresiagne Maade at forbedre Luften i 
Sygestuer og andre Steder, som ere opfyldte med stadelige Uddunstninger, 
ved at lade den atmosphceriste Luft gaae igienncm smeltet og kogende Salpeter, 
kan vcere vvereensstenunende med Hensigten.

Udfindelsen af den Deel dephlogisticercde Luft, som den atmosphceriste 
Luft indeholder, er vel altsaa et allene tilstrcekkclig for at bestemme dennes 
mere eller mindre Reenhed og Sundhed. Ikke destommdre ere de derhen sig
tende Instrumenter yderst vigtige, som de eneste, ved hvilke vi have crholdek 
de i. denne Henseende allerede havende Kundstaber, og ved hvilke vi kunne 
endnu vente diste forogede.

Lethed og Beqvemhed ved Brugen af disse Redstaber kan altsaa ei vcere 
Uvigtigt eller ligegyldigt, og jeg har derfor sogt at udfinde et Instrument, som 
opfyldte denne Fordring bedre end de hidril bekiendte, hvilket Eudiometer jeg 
giver mig den ‘26 r c at forevise. S a mine er forestillet i den Trediedecl af sin 
naturlige Storrelse og rigtige Forhold af alle Delene, som Tegningen -Fig. 1. 
Udviser.

De Dele, hvoraf dette Instrument bestaaer, ere folgende: A et ey- 
lindrist Glasror, 4y Tomme langt og 2 Tommer i Diameter; B en Glas
kugle endende sig i et Ror, som strues i Bunden,af Glasset A. Capaciteten 
af Kuglen er noget over fire Gange faa stor som den af Maalet C; ovenpå a 
Kuglen B befinde.« en Moderstrue, L, i hvilken Roret K indstrues ved t. Dette 
Glas er bestemt til Blandingen af de for sti eilige undersogende Luftarter, hvorr 
for jeg har givet samme det Navn af BlandingsglgS.

K et smalt og langt vel calibreret Glasror, 18 Tommer langt og 6 Linier 
i Lysningen. Dette Ror er noiagtig afdeelt i lige Dele^ som ftes: ab, bc, cc, 
og angiver ved Hielp af Skalen W det Rum, som den undersogende Luft ind
tager efter Blandingen; begge disse Ror sees scrrstildte Fig. 12 og 13.

Vyy 2 C
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Glasset B, ni a ae tvinge Ventilen q i Veiret, og, ved at at trabe ind i Glas
set B, igienstille den feilende Ligevagt.

W cv en Meffingffale eller Linial, inddeclt i 200 lige Dele, og sva
rende til tvende Afdelinger paa Roret K. Denne Skale kan ved Hielp af en 
Charniere og Skrue bevceges paa Roret K naar forlanges. Fig. 14 er en 
Nogle, nred hvilken Hanen G bcveeges i Roret DEF.

Brugen af dette Instrument er folgende: Flafferne H og I fyldes, 
den ene med Salpeterluft, den anden med den Luft, som skal undersoges. 
For at erholde en faa meget som muelig stedse eensartct Salpeterluft, bruger 
jeg folgende Maade: Efterat have forffaffet mig en fra Vitriol syre og andre 
fremmede Dele faa meget som muelig befriet Salpetersyre, fortyndes famme 
faa meget med desiileret Vand, at et mig bekiendt Areometer synker i famme 
til en bestemt Punet; derpaa overgydeS nogle Uiqcr vel renset Qvttgsolv med 
en Deel af denne Syre. Den sig udviklende Luft samles ei forend de over- 
gaaende Luftblorrer viser en sieerk rod Farve, hvorefter stedse ikkuns opsamles 
en og den samme Merngde, da den sig sildigere udviklende Luft ei har samme 
Godhed eller Styrke som den forste.

Naar nu begge Flafferne ere fyldte med de udfordrende Luftarter, og 
ffruede til Roret DEF, famt øvrige Dele af Instrumentet, saalcdeö som 
Fig. i udviser, og alle Skoderne, e og d undtagne, ere aa buede, da dreicö 
Hanen G i Roret DEF, saaledes at Aabningen af samme vender imod en 
af Rorets Arme, for Exempel imod DE, hvorefter Vand indgydes igiennem 
Aabningen k, hvilket naturligvis maae fylde det smale Itor K, Blandings- 
glasset B, Maalet C og Roret ED, hvorpaa Hanen G igienstillcS eller ven
des saaledeS, at Aabningen vender imod Roret EF. Luften, som er i EF, 
maae i Folge sin speeifike Lethed stige op igiennem Vandet i Maalet C, Glas
set B og Roret K, og forene sig med den øvrige alnwsphcrriffe Luft, hvorved 
Vandet igien maae tage dennes Plads, og, ved at fylde Roret EF, synke i 
Glasset B og Roret K; Hanen G vendes nu tilbage, saaledeS, at begge 
Rorene DE og FE ere fuldkommen lukkede, og Roret K fyldes nu ganffe 
med Vand, hvorefter Skoden k lukkes; berner ft gydes Vand i Roret A, 
som stedse ved Brugen maae fyldes til en cg den samme Heide, hvilken er an
givet paa Glasset ved et Mcnke u.

Pyy 3 Paa
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Paa denne Maade befindes hele Instrumentet fyldt med Vand, faa ar 
ingensteds i samme kan opholde sig nogen Luft, som kunde qiørc Forsis gene 
urigtige. Nu lukkes Skederne i oß g; Hanen G dreies sne,ledes, at dens 
Aabning vender imod en af Rerets Arme, f. Ex. DE; Skoden e aabncö, 
og Vandet vil ved sin Tyngde synke i Flaben 11, hvorimod en Deel af den 
deri sig befindende Luft luaae stige op og fylde Maalet C; Skeden c og Sko
den f lukkes. Naar derefter Skoden g aåbnes, vil det med Luft fyldte Maal 
ombytte famine med Vand, og Luften vil indtage det uddrevne Vands Plads 
i Glasset B.

Da det ved denne Operation ei er mueligt at afpasse at der ci tages mere 
Luft af Flasken H, end som just netop behoves til at fylde Maalet C, og den 
overflødige Luft altsaa maac blive i Roret DE og Hanen G, hvilket naturs 
ligviiS ni an tte giere Forsøget uvist og urigtigt, naar Salpcrcrluftcn siden ffulde 
bruges, faa maae samme ferst uddrives, og Roret DE, saavelfom Hanen G, 
vel renses, hvilket ffeer paa folgende Maade: Karret A tilligemed Glasset B 
og Roret 1< ffydes paa Skoden h, saaledeö at Aabningen i famine Fig. 9, 
som hidindtil havde staaet lige under Aabningen i Bunden af Karret A, be
tegnet med m Fig. 6, kommer nu at ftaae under famine Bunds anden Aab
ning n Fig. 6; herved er Forbindelsen harvet imellem Glasset B og Maalet C 
tilligemed Roret D E F.

Instrumentet vil da vise sig saaledeö som i Fig. 2 sees, og naar Sko
derne g og f ere aabne, samt Hanen G drciet imod Noret DE, vil en Deel 
af Vandet, som er i Karret A, fylde Maalet C, Hanen G og Roret DE, 
og derved uddrive den i samme sig befindende Luft; herpaa flyttes Skoden h, 
faaledes, at sammes Aabning kommer at ftaae lige under Aabningen m, og 
Instrumentet igien erholder sin forste Stand, fom i Fig. 1; nu fyldes Kar
ret A paa nye med Vand indtil Mcerket u. Naar Skeden g er lukket, dreies 
Hanen G med Aabningen imod den anden Arm af Roret EF; Skoden d aåb
nes, og Maalet G fyldes, ligesom ovenfor, med Salpeterluften; Skodend 
og f lukkes, og Skoden g aabnes, da Salpeterluften vil forlade Maalet C, 
drive lige Qvantitet Vand ud af Glasset B, og forene sig med den i famine 
sig allerede befindende Luftart. Herved bliver da, som bekiendt, i Folge den 
undersøgende Lufts mere eller mindre Reenhed, et mere eller mindre ledigt 
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Num, etter rettere sagt, ct Rum med fortynder Luft; og da den i Ü sig be
findende Colonne Vand nu ei mere rr istand at holde Ligevcrgten med den ast 
mofpherri^e Luft, font udenfor famme trykker paa Vandet i A-, maae dette 
Vand tvinge iglen nem Roret 0, ha-ve Ventilen q Fig. 10 og Fig. ri, og 
fylde Glasset B, indtil den deri befindende Luft bar erholdt famine Densitet, 
fom den atmofphaniffe Luft udenfor samme. Nu fyldes Roret A pan nye 
med Vand indtil Market u, og Skoden i aabnes, da de blandede Luftarter 
vil forlade Glasset B, og, i Folge den undersøgende Luftes storre eller mindre 
Ireeuhed, indlage et mindre eller storre Rlim i Roret K, hvilket bemcrrkes 
ved Hiclp af Skalen W. Dersom Vandet staaer paa 60, er Formindstcl- 
sen ; staaer Vandet ved 140, er Formindffelseir -I-ßß, 0. f. f.

Ved alle Forfog med dette Instrument maae bemcrrkes, ar Vandet en
ten ved sicerk Kogning, eller paa andre Maader, vel renses og befries fra den 
Luft samme indeholder, for derved ak giore Forsøgene desto tilforladeligere og 
mere ovcrecnsstemiuende med hverandre, ligesom og at der stedse gives samme 
Ophold eller Pause efterår Maaler C er fyldt, for derved at lade alt Vandet 
udlobe af samme, og stedfe erholde famme Oeoanritet af Luft i) c vi.

Endffiont Luftens Underfogning med delle Instrument grunder sig paa 
samme Prineips fom ved FontMlas Eudiometer, nemlig: paa Bestemmelsen 
af del Rum, som tvende bekiendte Maal af Salpeter'uft og enhver anden Luft
art indtage efter deres Blanding, og dette Rum, eller den tilbageblevne Lufts 
Densitet maae vcrre storre eller mindre, alt som den almosphceril'ke Lufte Tryk
ning er storre eller mindre, hvorved altsaa ingen eudiometristr Fvrsog kan fore
tages med Haab om Noiagtighed hverken ved dette eller hiint Eudiometer, uden 
med Hensyn paa Barometerets Stand, saa troer jeg dog nogle Fordele ved 
delte Instrument, fom hiint og de fleste andre paa samme Princips construeres 
og bekirndte Eudiometere mangle, hvoraf det maae vcrre mig tilladt her at 
mi føve nogle.

Man behøver ikkun en meget liden Qvantitet Vand ved dette Eudiometer, 
og ethvert Forsøg kan meget vel anstillcs med en Pcrgel eller høit en halv Pot 
Vand, da ved de almindelige Eudiometere behøves et betydeligt stort Kar 
fuldt af Vand.

Vandet
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Vandet kan ved Forsogene med dette Instrument, formedelst den ube
tydelige Mcengde som behoves, vcere destileret og fuldkommen luflfrit, hvilket 
maae meget bidrage til Forsogenes Noiagtighed.

Experimentator arbejder ved dette Instrument mcd megen Lethed fremfor 
med de andre Eudiometers, og behover derved ei at gisre en Finger vaad, me
get mindre at bringe Hoenderne og Armene under Vand, fom ved det Fontauske 
er uundgaaeligt, og i fiere Henseender ubehageligt.

Maalet fyldes ved dette Instrument sted fe paa een eg den famme Maade, 
og indeholder stedse den samme Mcengde Luft, da Luften derimod comprimeres 
mere eller mindre ved de andre Eudiometers i Maalet, alt som samme bringes 
dybt ned i Vandet, hvorved det allfaa engang modtager mere Luft end en an
den Gang.

Maalet bersreS siet ikke ved Forsegene med dette Instrument, da saas 
dant derimod er uundgaaeligt ved hine, hvorved altsaa den fpecifiqve Tyngde 
af den i Maalet indeholdte Luft maae vcere forffiellig, alt eftersom Experimen
tators Hcrnder ere mere eller mindre varme.

Udflaget efter Luftarternes Blanding kan ingenlunde ved dette Eudio
meter, som ved hine, vcere Forandring underkastet, eftersom Instrumentet 
bringes mere eller mindre dybt i Vandet, da Vandet stedse har samme Hoide, 
angivet ved ovenomtalte Mcerke.

Det ved Forsogene brugte Vand kan letteligen ved dette Instrument om
byttes med andet Vand, hvilket derimod ved hine, formedelst den storre O.van- 
titet, ei er saa let, og dog er en ei uvigtig Sag, siden det mcd de forffiellige 
Luftarter impregnerede Vand umuelig kan andet end give urigtige Resultater.

Alle disse Fortrin for de hidindtil bekiendte Eudiometers give mig det 
Haab, at samme ei vil vcere ganske uvelkommen, og at jeg ikke unyttige« har 
foreget det allerede ei ubetydelige Antal af forffiellige Eudiometers.

^==^=5^=^
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adskillige Formorkelser i Aarene 1788/ 1790 og 1791/
anstillede

red

Thomas Bugge.

^»^iden Aaret 1787 har jeg ikke fremlagt for Selskabet de af mig anstillede 
astronomiske Observationer paa Jupiters Drabanteres Formerkelser, Soel- og 
Maaneformerkelser, og Fixstierners Bcdcrkning af Maanen. Denne Man
gel skal jeg nu udfylde i denne Afhandling.

1) Jupiters Drab ankere.
sand Tid.

1788 den 20. Januarii - Emersion af I Drabant 6E 37* 3 6' ' g°d.
22. — * — 2 — 5 42 43 —
31. — - - Immersion 3 — 10 14 52 — ■
13. Martii - Emersion I — 9 4 9 —
-4. — - - Immersion 3 — 9 31 24 —
9. April - Emersion 2 — 10 45 49 —
12. — - - — i — 11 21 i tvivlsom.
13. October « Immersion i — ii i 35 —
5. November $ — i — ii 14 8 god.

N^e Samling IV. D. 3rr 1790
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fant) Tid.

1790 den 5. Martii ♦ Emersion af i Drabant i P 2 1* 23"' god.
4. April - c — 2 — 10 47 55 tvivlsom.
6. Maj i - — i — IO 18 11 god.
6. — - * — 2 10 40 10 —
29. — - - — i — • IO 30 3 —

1791 den ii. Martii - Immersion 2 — 11 45 18 tvivlsom.
2. Maji - - Emersion 1 — 11 12 '5 god.
26. ---- US Immersion 3. — II 25 16 tvivlsom.

2) Soelfornwrkelser.

Soclsormorkelsen den 3. Junii 1788. Begyndelsen - 2ot 27' 50" tvivlsom. 
Enden. - - 22 8 35 god.

3) FiMerncrs Bedækning af Maanen.

7^ i Tvillingen den iZ. Februarii 1788. Emersson - - ior 10'16" get>. 
X i Tvillingen den 14*  Mgrtii 1791. Immersion - 11 1 ia —>

4) Maaneformorkelser.,

Af de i disse trende Aar indfaldne Maaneformorkelser har ingen her kun
det observeres undtagen Maanens totale

Immer si o ner.
sand Tid.

FormsrkelftnöBegyndelse u[ 50' 45
GrimaldUS - - 11 52 4
Keplcv 55# 12 3 57
Aristarchus - *, 12 4 51
BulialduS - - - 12 6 33
Copernicus! - - 12 12 21
Tyga Brahe - - 12 12 54
Heraclides - * 12 13 49

Formorkelse den 22. October 1790.

Emersioner.
sand Tid.

Penumbra - - I4r 35' 51"
Den rette Skygge 04 tota l

Formorkelsens Ende - 14 37 5
Grimaldus r - 14 39 55
Aristarchus - - 14 45 30
HeraclidrS - - 14 49 16
Kepler - - 14 49 22
Copernicus. - - 14 58 32

Maui--
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sand Tid.
Jmmersioner.

Manilius - - i2r 28' 44"
Dionysius . - - ir 3° 59
Menelaus - - 12 Z2 38
Plinius t - - 12 35 49
Promomorum Acutam 12 38 7i
Penumbra - - 12 55 34
Den rette Skygge og total

Formørkelsens Begynd. 12 57 22

Emersioner.
sand Tid.

Tyge Brahe - - I5t 4*  5t"
Manilius - - 15 14 54
Menelaus - $ 15 18 24
Plinius - - - 15 22 3t
Promontorum Acutam 15 29 45
Skyggen - - 15 43 44
Penumbra og Formørkeb

fens Ende - - 15 47 3

Efter disse Observationer har Maaneformorfelfm i akt vedvarer udi 
3*  53*  18"# og den totale Formørkelse udi ir 36' 43". Ved denne Förmor- 
kclse har jeg bcmcerkct en M«rkv«rdighcd, at Pletten J^eftCOH, hvis Ind
gang i Skyggen blev observeret 12r 13' 49", tcvngc eftet den Tid blev ved at 
lyse med et Skin, som lignede en Fixstiernes hvidagrige og svage Glands, 
11 aar den sees i g tenti cm tynde Skyer. Den var endnu meget sigtbar 12*  57' 22", 
da den totale Formørkelse begyndte, og den tog af i sit Lys meget langsomt 
og gradviiS; cg Med Vished kunde den ikke sees i den sormorkede Maane, 
som havde sin scrdvcmlige rsdagtige Glands, da Klokken var 14 20 Minuter. 
Aarsagen til delte besynderlige Phantomen kunde vcere, at Hclicon har den 
Gang ndkaftet Ild; men Astronomerne begynde nn et («ngere ak anfee alle 
lysende Pletter i den merke Maane sot ildsprudende Bierge. Saalvdes er det 
nu beviist, at Aristarchus, font n aften bestandig er sigtbar, ua ae den ligger 
i den mstke Deel af Macmen , bliver sigtbar og skinner deelS ved det fra Jor
den kommende LhS, decks ved det fra andre allerede oplyste MaaNebierge til 
den henkastede Lys. I MaanenS Fodmørkelser vender Iörden sin Mørke Side 
imod MaaNeU, og afrfaa kunde intet Lys kaste paa Maanen, hvorved de ellers 
merke BkcrgtSpps paa en svag Maade fan oplyses. Hclicon blev ved at skinne 
lceugc cstev at alle Naboebicrgene vare formørkede, og meget langt inde i Skyg
gen; den blev endog ved at Vckre, omendskiont svag, dog sigtbar ncesten en 
hecl Time efter al Maanen var total for mørf et; dltfaa har den ci heller fundet 
laane sit Lys fra andre Biergc. Dersom den ei selv har udkastet sit Lys, og 
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vceret ett virkelig Vulkan, saa kunde man maaskee ausee dens Top at bestaae 
af en meget glat og meget vel poleret Materie, hvilken har modtaget og til 
Jorden tilbagekastet de svage rode LySstraaler, hvilke efter foregaaende Brcek- 
ning igicnnem Jordens Atmosphcrre endnu rcekke tit den formorkede Maane, 
og foraarsage den rode Glands i total Formerkelserne. Denne Forklaring 
synes meget vel at stemme overeens dermed, at Helicons LyS lilstdst forsvandt, 
alt som den kom ganffe dybt ind ved Skyggens Diameter.

Hr. Mechain i Paris har meddeelt mig sin Observation paa denne For- 
msrkelse, hvoraf saalcdeS stutleS Lcrngdeforffiel imellem Kiobenhavns og Pa- 
rifts Observatorium.

i) Jmmersioner.

Plettens Navn. Kiobenhavn. Paris. Lcrngdeforskiel 
efter Jmmersioner.

Aristarchus - - i2c 4' 51" nc 23*  36" Oc 41' IZ"
Copernicus - - 12 12 2 r n Zr 5 0 41 16
Tyge Brahe - - 12 12 54 ii 31 23 0 41 31
Manilius - - 12 28 44 ii 47 23 0 41 22
Menelaus - - 12 32 38 n 5r 13 0 41 25

Medium - O 41 21

2) Emersioner.

Plettens Navn. Kiobenhavn. Paris. Lcrngdeforskiel 
efter Emersioner.

Enden af total Formerkelftn i4c 36*  26" *3' 55' 23" or 41*  3"
GrimalduS - * • 14 39 55 13 58 23 0 41 32
Aristarchus • - 14 45 30 14 4 24 041 6
Kepler • 14 49 22 14 8 33 0 40 49
Copernicus • • - 14 58 Z2 14 17 35 0 41 7
Tyge Brahe • • 15 4 57 14 23 8 0 4r 43
Manilius - • • 15 14 54 14 34 3 0 40 51
Menelaus • - 15 18 14 14 38 52 0 39 32

Medium • o 40 56

Altså a
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Altsaa er efter Immersioner KiobenhavnS Observatorium ostenfor Pari- 
seS Observatorium 41' 21", og efter Emersioner 40' 56", og altsaa efter 
Middcltallet imellem dem begge 41' 8|", hvilket paa fa a Secunder ncrr stem
mer med den sande Lcrngde 41' o'*  i Tid, og viser, at den af Picard antagne 
Lcrngde 41' 4i Tid er for stor, og al den af de Herrer VerdUN, Borda 
og Pingri antagne Lcrngde 40' 30" i Tid er for liden. (See Voyage cie 
Verdun. Paris 1778. Tom. I. pag. 292.)

Bevtis



Bevi i s
ot

de Irske ved Ostmannerncs Ankomst til Irland i det ottende 
Aarhundrede fortiene en udmcerkct Rang blandt de 

mest oplyste Folk i Europa paa de Tider.

Af
G. I. T h o r k e l i n.

siorie tæt indvævet i den Danske, ei heller er det mueligt at beffrive de Nor« 
diske FolkeS Handlinger, uden bestandig Overfart tit Ivernas gronne Kyster.

Tidlig glæde vi os i Haabet om en rüg Host af fiffrc Efterretninger om 
vore Forfædres Bedrivter, og om de vigtige Folger, fom disse havde for Ir
lands Skiæbne; men det varer ikke længe til vi opdage Hindringer, som standse 
os paa vor Lobebane: Vi mærke ved forste Aiekast, at alle de Efterretninger, 
som de Irske Historieskrivere levnede os om de Nordiske Heltes Bedrivter, ere 
meget ufuldstændige, ofte halv ufortalte, og stedse indhyllede i en kunstlet 
Dunkelhed SaaledcS imedens de ældre Historiellkrivere giere sig al muelig 
Flid, for at ophoie i svulstig Stiil, enhver Skiermydsel og Seier, som deres 
Prindser tilfegtede sig og erholdt over Ostmannerne; og medens de male med 
de udsogteste Farver disses Grumhed, omvexlende Ulykker og Nederlage, soge 

med

x) Leland’s Hiftory of Ireland. London 1773. Vol. I. præface p. 48.
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med vellykket Flid at sstiule de sande Aarsagcr, som bragte hine Nordens Folk 
ti( Irland i det ottende Aarhundrede, oß nedre dem til ved idelige Krige at 
sege Sikkerhed og Fred i deres nye Boliger.

Heraf kommer det, at na ar de Nyere endelig ville udvikle Drivefiedrene 
til de vigtige Hendclser, som skede i Irland i den forbcmeldte Tid, forsikkce de 
ys, at Nordens gamle Nationer plyndrede for Tidsfordriv 2); og for at mætte 
deres blodtsrftige Hierrcr, med de Christnes Forfelgelfe, anfaldt denne Hel
gens Ae, med en odelæggende Grumhed.

I Sandhed, man skal ikke lcttelig sinde atldre Grunde, end de fores 
gaaende til OstmannerneS Toge til Irland, naar vi antage den Beskrivelse, 
fom Davide Hume har givet af Irland. " De Irske, siger denne yndede 
Skribent have fra de ældste Tider befundet sig i den vildeste Tilstand, og 
lagt begraven i den dybeste Vankundighed. Da de aldrig vare undertvungne 
af Ronierne, fra hvilke den vestlige Verden modtog sin sædelige Forfatning, 
vedbleve de bestandig at leve i det most uFmifileDc SolTab, og udmærkedeS 
kun ved de Laster, hvilke den menuesikelige Natur, der ikke er tæmmet vcd 
Opdragelse eller vcd Love, altid er underkastet. De Fyrstendommer, bliver 
han ved, hvorudi Laudet var inddeclt, udovede uafladelig Vold og Rov iniod 
hverandre; Indbyggerne ærede Laster meet end Dyden; de vare ubekiendte 
med det daglige Livs allcrsimpleste Haandteringer, endog Jordbrug og Ager
dyrkning vare aldeelcs fremmede for dem."

Saa megen Hoiagkelfe feg endog bærer for Humes anfsrte Vidnesbyrd 
og for de gamle Skribentere 4), paa hvilke han uden Tvivl grunder sit ufor- 

deel-

3) Mt-tseray Hiffoire de France. Tom. I. p. 165.
3) Hiftory of England. Load. 1786. gvo. pag'. 424. Vol. I.

4) De fornemste af disse erer 1) Strabo.. Libr. IV. p. 201. 2) Diodorus Siculus. Libr. V.
c. 32. 3) St. Hieronymus. De tilfranc alle, at Hoad de fortætte om Irland, var 
blevet bcm sagt af andre. Den Förstes Ord cre bisse: "Jeg kan ikke sige noget vist 
angaacnde de Brittiske Folk som boe i Irland. Kun delte har jeg ladet mig sige, 
at de cre meget vildere end de andre Bretter, at de ere de stsrste Fraadfere, æde 
Mcnnestekiod, og sætte LEre deri at fortære paa denne Ma>de deres asdsde Foral
dres Legemer. ?illigevel, endsiiont vi have aufort denne Efterretning, bor vi dog 
tilstaae, nt vi ikke have noget afgiorende Beviis derpaa " 4) Jul. Solinus Poly 
hiftor. c. 35. 5) Giraldus Cambrenfis, hvorfra 6) Johannes Brom ton h-x taget
det meste. Begge have sogt at afmale Irlænderne med de forreste Farver.
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deelagtige Udsagn, tør jeg dog drage det meste i Tvivl; thi lad være at Ost- 
mannerneS Fædreneland, de nuvarende Tvillingrigcr Dannemark og I^orge, 
tilligemed Sverrige og den nedre Deel af Tydffland s), har været i ældre 
Tider Krigens fornemste Skole, saa har man dog aldrig hort at dets Senner 
odslede med deres Mod og Tapperhed, hvor Haab om Rigdom, Magt og 
?Ere ikke lovede vis Belønning. Ikke heller er det rimeligt at de Nordens 
Folk, hvis kloge Indretninger, at jeg her ffal bruge den dybforffende Mon- 
tesqvieuö Udtryk, have tient det ovrige Europa til Monster i senere Tider, 
ville sætte alting paa Spil for den daarlige Fornøielse at have overfaldet, sta
get og næsten odelagt en vild og fattig Nation.

Lokket af Fordeel og 2Ere sogte vore Forfædre Irland, den Øc, som 
fra Arilds Tider har været Skiæbnens Spillebold, og hvis Handel, Rigdom
me og naturlige Beskaffenhed vel lønnede Krigeren.

Jeg føler denne Sandhed saa levende, at jeg underdanigst vover at ud
bede mig det Kongelige Selffabs Godhed til at anhøre de Grunde, som be
væge mig til at troe, at saavel Laudets naturlige Fordeele, som Indbyggernes 
borgerlige Forfatning have været de fornemste Aarfager til OstmannerneS Fare 
paa Irland. I dette øjemed vil jeg stræbe at vise, at de Jrffe, Ved Ost- 
mannernes Allkomst i det ottende Aarhundrede, fortiene en udmcrrket 
Rang blandt de mest oplyste Folk i Europa paa de Tider, og at denne 
Omstændighed haver varet den vigtigste Bevcegegrund hos Ostman- 
nerne til at nedlade sig, og fcrste Fod i Irland.

Landets Grundlove og VidenffaberneS Forfatning i den egentligste For
stand ere bcffrevne af andre. Jeg vil derfor alene røre ved de Materier, som 
ere mindre bekiendte, og hvilke dog ere de, som gave vore Fædre Lyst til at 
besøge Irland.

Det er meget vanskeligt at udvikle Folkenes ældgamle Tilstand. Hvad 
man ikke finder desangaaende stemplet med Troværdighed i samtidige Skriben
teres Beretninger, eller kan bygge paa kritiffe Undersøgelser af de Mindes
mærker, som Alderdommen ffiænkede os, bliver i det høieste en Gisning.

Længe

$) Grupe vom Uebergang der Sachsen nach Britannien. Hanov. Gelehrte Anzeig. 
1752. Pag. 140. f.
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Lcenge vidste Irlænderne ikke noger andet om deres Oprindelse og Til
stand end det som flod fra Sl«gk til Slcegt paa den uvisse Overflade af mundt
lig Sagn *).  Paa denne meget usikkre Vei vandrede Barderne i deres Sange, 
og disse Sange forandrede Efrerflagren, enhver efter sin Smag og Aicmed.

Af
*) Med flige Fabler er? folgende Haandflrivt«r i det Irfle Sprog fyldte: i) Leak*  

t>uir Dromnafnachta eller den hvide Bog, fom leerer: at Lains teende Dsnre var
de forst«, fom indkoge Irland, og at den oeldste kaldet Äamba gav Oen sit Navn.
2) Leabbuir Lecane »revnet ()Ou Lhitid i hans Archeologia. p. 433. Dette Haand- 
flrivt havde hort kil Trinity College i Dublin, men var i Bi flop tltcolfons Tid 
ikke mere at finde. Cfr. Biflop Nicolfons Hiftorical Library Part. III. p. i§ & 56.
& Thomas Afiles Origin & progrefs of writing London 1774. pag. 115. feq. 
Det blev opdaget i det Lcmbardfle Collegii Bogfamling i Paris 1787 ved Ober
sten Herr Charles 11 ej nn ry, og efter hans Begiering fendr til derS rette Hjem.
3) Bogen af Ballymote, flrevet i Zlaret 1390, og kiobt 1522 af Hugh Duss 
(D’ Donnel, Prince af Tirconel, foin betalte for det 140 Mclkekser til Mac 
Donogh af Coron. For ncervoerende Tid tilhorer dette Pergament-Manuftripd 
Ridderen Thomas <D’ Gorman, Hovedet for den Hymbairfle Slagt. Det inde
holder, efter Herr Oberst Valancys mig meddeelte Eftererning, folgende Artikler:

Contents of the Book of Ballymote.
Extracts from the Pfaltar of Cafhel. The Book of Glandaloch, the Chrono

logical poems of Gilla- Coemnn, G’lla- iVIacduda, O Don, 0 Dugan, O Flin, Flan, 
of Bute Monaftery & other Senachies. Some of the Phenian inftitutes or Brehon 

. Laws. The vaiious Alphabets of the Ogam & concludes with the Wais of Tray.
1. Of rhe pofterity of Noah.
2. Accounts partly authentic & partly fabulous of the fir ft inhabitants of 

Ireland. *
3. Pag. 3 i. Gilla Toemans Hiftorical poems of the Heathin Kings of Ireland.
4. The Thrift inn Kings of Ulfter, of Leinfter, of Conaught & of Munfter 

compofed in 1150.
5. Of the Miiefian Race & first of the Hy Neals, fol. 43.
6 The Generation of Neal. fol. 43.
7. Of the Hy Brune Heremonians. fol. 54.
g. The Hy fiacra Race of Tir Aawly. fol. 63.
9. The Cancolla Race. fol. 64.
10. The Lagerhaus, fol. 70.
11. The Conaiian Race of Ireland & Scotland.
j 2. The families of Albany or Scotland, fol. 84. b.
13. The U1 tonian families fol 87.
14. The posterity of the celebrated Conall Learnach Prince of Ulfter in the 

first Century. fol 94. b.
15'

Samling IV. B. Aaa a
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Af alle de Jrffe Skrivter, som fortiene Oldforfferncs agtsomme Tillid, 
ere Aarbogerne dc forste. De bedste *)  blandt dem begynde forst ved Chri- 
stendommenS Indsorscl; de lade os ganffe i Morke i Henseende til den forbi
gangne Tid, og brede desuden et svagt og ufuldstcendigt Lys over de Handlin
ger, som Annalisterne paaroge sig at bevare fra Undergang. Thi imedens 
Krige, Plyndring, Grumheder, som Scedelighed gyser ved, og andre bor
gerlige Plager optage den storste Plads, finder man ikke et eneste Ord om den 
fredelffende Vise, som udvidede Forstandens Rige, forbedrede Sielen, og 
soradlede sine Medborgeres Server.

Vi mnae derfor henvende os til andre Midler, og strerbe efter at famle 
til vor Hensigt de Foralderens Levninger, som vi finde hist og her iblandt Ti
dernes Ruiner.

Den forste Skribent om Irlands crldste Beffaffenhed, paa hvis Sagn 
vi kunde lide, er Taeituö. I Agricyla's Levnet af ham fortcrller han 6) os, 

at
15. The Munfter families, fol. 97.
16- The Dalias Race. fol. 102- b.
17. The Race of Lughad fon of lib. fol. 1C9. b.
I g. The Britons & Picts fol. 113
19. Revolutions of Ireland, fol. 114. b.
20. Saxons in Ireland, fol. 116.
21- The Mothers of Irifh faints, fol. j 17. & the Irifh faint*.
22. The Hebrews fol. 1 qo. b.
23. Fabulous Account of Concovar Mac Nefta. fol. 130.
24. Art the fo li tar y King of Ireland, fol. 137.
25. The Names of the old Belgian & Kentifh Tribes in Ireland who have 

overfet the Milefian Government in the fir ft Century, fol. 140.
26. Fabulous tracts, fol. 14s. b
27. Rules of Meafures of Irifh Verfification.
2g. A treatife of the Oghom Alpabet & letters, fol. 169.
29. Elements of Law very obfeure. fol. igi.
3c. The Antient Names of Hills Rivers & places of Ireland, fol. igg.
31. The Argonautic Expedition & Trojan war. fol. 230.
32. Of O’ Flanagans, fol. 249.

*) Almalerne cif Ulfter, Jnnisfallen, de fire Mestere, rc.

*) Tacitus Vita Agricolæ. c. 24 Hibernia medio inter Britanniam atque Hifpaniam 
fi ta, & Gallico qvoqve mari oppurtuna valentiftimam Imperii partem magnis invicem 
utibus per commercia conjungit. Solum coelumqve & ingenia hominum, cultus- 

qve 
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at denne store Ae var i Henseende til Jordens, Luftens, og de Indfodtes 
Sæder og Skikke, lidet forffiellig fra Britannien 7). Beda siger udtrykke
lig hvorudi denne Forffiel bestod, og forsikkrer os, at Luften var baade sun
dere og mildere end i England, da det sielden sneede længere end tre Dage ad 
Gangen, hvorfor man ikke behevede at lægge Hoe ind til Vinteren, eller at 
holde Qvæget paa Stald. Desuden var Landet riigt paa Melk og Honning, 
bar Viindruer hist og her, og havde Overflodighed paa Fiff, Fugle, Hiorte, 
Gieder og andre Gienstande for Jagten. Med eet Ord, alting havde det 
Udseende, sonr Amalthea havde der udtommer sit Horn. For der ovrige be- 
sadde Indbyggerne store Skatte, bcstaaende i Guld, IEdelstene, prægtige 
Klæder, Vaaben og andre Kunstft.ger s). Vi sporge da: hvor stk de Irffe 
alt dette fra? Unægtelig ved Handelen.

Landets Havne vare allerede i TasttUs' Tid bedre bekiendte end de En- 
gelffe, formedelst den idelige Handel fom fremmede Kiobmæud dreve der. 
Jeg behover ikke at erindre, at Kiobmandffab og Folkeoplysning gaae Haand 
i Ha and; Erfarenhedcn lærer, at Kunster og Videnffaber ere Handelens yn
dige Dolkre.

A a a a 2 Hvad

qve Laud inultum a Britannia differunt. Melius aditus portusque per commercia & 
negotiatores cogniti. Bistop <^net mener, at denne vigtige Efterretning er bygget 
yaa en Indberetning til Julius Eæsar af Erassns, som blev udstikket paa Op
dagelser omkring de Irste Kyster. Hifloire de Commerce & de la Navigations des 
anciens. Paris 1727 pag. 183 1 §4.

?) Bed<£ Hiftoria Ecclefiaftica. Edit. Cantabrig. 1722. Lib. I. c. i. p. 4t. Eft autem 
Hibernia infula omnium port Britanniam maxima. Hibernia satem latitudine fui 
flatus, & falubritnte & feren i rate aeris multum Britanniæ prællat, ita ut raro ibi 
nix plusqvam triduana remaneat. Nemo propter hiemem aut foena fecet æ fla te, 
aut ftabula fabricet jumentis — dives lactis ac mellis infula, nec vinearum expers, 
pifcium volucrumqve, fed & cervorum caprearumqve venatu infignis.

8) Beda in \’ita Sti Patritii. Homines Hiberniæ divites funt in auro & argento. 
St. Donatus, Bistop as Etruria, soni dode i Aarct 840, synger saalcdev om 
Irland:

Finibus occiduis defcribitur optima tellus
Nomine & anti ,vis Scotia fcripta libris.
Infula dives opuin gemmarum vellis & auri,
Commoda corporibus aere, fole, folo.
Meile fluit pulcris <Sc lacteis Scotia campis 
Velli bus atqve armis, frugibus, arte, viris.
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Hvad de Artikler endog have varet, hvori Landets udgaaende Varer 
beftode, faa cr det dog vift at de vare saadanne, som fortiene at betragtes som 
vårdige Belønninger for de Farer, som vore Fadre frivillig underkastede sig 
ved at føge Rigdom og 2Ere.

Linnet har varet giert i Irland fra de Tider, fom tabe sig i »opløselige 
Skyer af den mørke Alderdom; thi alle de Ccltiffe Nationer vare velbevan- 
Vrede i Vaverkunften; de vavede Linnet, og gave det ffienne Farver. Den 
hellige Patriks Liv og Levner fortaller os, at denne hsistnødvendige Artikel 
var alt meget brugelig i hans Tid; thi haver den crdlc Brigida kundct ftirrle 
fra hendes Andagtsovelft fa a megen Tid, fo ni var nødvendig til at fpinde og 
væve det Linnet, hvori hendes hellige Ven blev henlagt til sin sidfte Hvile 9), 
faa bør man troe, at Linner var da almindeligt. Desforuden er det bekiendr 
af bemeldte Helgens Levnet ved Cogitofus, en Autor af det siette Aar hun
drede, at den Kone, som nod den ‘2(£re at bevcerte den hellige Iomfruc, sit 
Fædrenelands tilkommende Skytferinde, var formedelst Mangel paa Brcende 
nødsaget til at hugge sin Vceverftoel isiykker, for dermed at koge Maden IO). 
De Iölandffe Historier tale tidt om Iriff Linnet. Det moder 06 i Historien 
af Orvarod, hvis Bedrivter vores danffe Livius henfører til det tredie 
Aarhundrede *).  Denne Kriger tog en Iriff Prindfesse fangen paa et af hans 
Toge der i Landet. Den Skionne forcerede ham en Skiorte, giert af Linnet, 
hun felv havde v«vet. Derfor erholdt hun sin Frihed, og Helten blev beriget 
med et Klcedebon, fom ffulde holde ham fri fra Saar; denne var i det rin

geste

3) Jocelini Vita Sti. Patricii in Florilegio Infula? Sanctorum per Thoinatn Meßlng. 
hamum. Pari (iis 1624. cap. i88- pag- $2- Hlfl fe felicem fore pronuntiavit, ‘fi 
ejus facratiffimum corpus obvulveretur linteamine, qvod propriis manibus nendo, 
& texendo, ad idem obfeqvium ipfa præparaverat.

Io) Vita Sta?. Brigida apud Tb. Meßtnghamum. cap. 10. pog. 19g. Profperum iter 
faciens S. Brigida in amplifluno campo Breg, cum declinaret ad vefperum dies ad 
habitaculum (fidelis cujusdam) foeminæ veniens, cum ea pernoctavit. Qvæ obviis 
manibus & gratulanter fufeipiens, gratias omnipotenti agens de foelici adventu 
reverendiilimæ Brigida virginis Chrifti. Cumqve non haberet propter fuam in
opiam unde tales nutriret, & cibum unde tales hospites cibaret, incidens ligna te- 
laria, in qvibus textura telarum operabatur, in paftu ignis vitulum fuurn, qvein 
occidit, fu per ftruem lignorum ipforum ponens, igni udavit, cum bona voluntate-

*) p. Sr. Snhms Critiste Historie af Dannemark. Vol. Hl. Pag. 440.
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gcste den Kongelige Vcrverffes Forsikkring. Vel lader dette heel romantiff, 
men den Nomantiffhed falder bort, naar man erindrer sig, at Linnetbrynier 
vare allerede anseete i Homers Tid ri), font de attenienligste til ForsvarS- 

vaaben.
Efter ar have rørt fa a loselig vcd de Irffes Spindestav og Vceversioel, 

leder Materien mig til bered LandhuuSholdning, uden hvilken Spolen ffulde 
varet uden Nytte eller aldeles ubekiendt. Det er forsi i fenere Tider at Ir- 
lcendcrne ere blevne Hyrder; thi efter Spencers Vidnesbyrd overgik de En- 
geleenderne i Civilisation under Henrick) den Anden I2).

De Brehvnffe eller de gamle Irffe Love indeholde adffillige Artikler, 
som lcere os, at den lovgivende Magt haver tidlig indseet Agerdyrkningens 
Vigtighed, og sogt at beffytte den Videnskab, som er en af Guddommens 
fornemste Gaver, hvorpaa Statens Magt beroer.

Den Fremgang, som en Nation gier i Sædelighed og borgerlige Ind
retninger til LivetS Nedksrft, Magelighed og Overflod, er javn sidig med dens 
Loves Forbedring, Opmuntring til Vindffibelighed og Tilvcext af dens Rig
dom. Derfor bliver det nodvendigt at tale noget om den Brehonffe Lovs 
Alder. Men forend jeg gaaer videre, er det min Pligt al gisre bekiendt, at 
Giraldus Cambrensis *),  Ridderne John Davis og William Black
stone, hvis dybe Indsigt i Lovkyndigheden agtes meget hoik af alle, ncegte 
reent ud at Irlænderne nogensinde havde egne ffrevne Love. Tvertimod, disse 
Lcerde paastaae at de Brehonffe Love ere en Samling af private Kiendelfer, 
affagte i de senere Tider. Hvad det Forste angaaer, da giorcs den hele Sats 
ril intet; thi Cummian eller Commmeus Albus, Abbed paa Hen i Hy, 
ved Aaret 657, beraaber sig i et Brcv til Segicnus 15) paa ffrevne Love, 
maaffee de samme, hvorfra Egbriht, Erkebiffopen af York, hentede de 

A a a a 3 Anord-

”) Derfor kaldes den Oiliske Aiax hivcQccptå i den anden Voq af Iliaden. Confr. 
Plinii I lift. Nat. Lib XIX. c. 1. Cornelius Nepos in Iphicrate. Genus lorica
rum Mutavit & pro ferreis atqve arneis lineas dedit, qvo facto expeditiores milites 
reddidit.

A view of th.e State of Ireland in a Dialogve between Evdoxus and Irenatus, 
*) Derfor kalder han de Zrsie Gens exlex.

VJ/eri Sylloge Epiftolarum. pag. 24.
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Anordninger, hvilke han udgav for Stiftet imellem Aarene 734 og 766 I4). 
Blandt disse ere nogle tagne af de.Irske Love. Desuden finde vi en anden 
Samling af Irske skrevne Love, udgivne ved D' Achen) If). Den anden 
Paasiand er ligesaa urigtig. Den fylder Mangel paa Kundskab i Spro
get, og Fordom mod Irlcenderne, fin Oprindelse og Fremgang *). For 
nylig haver den lande Oberst Herr Charles Valancy opdaget det rette V«rd 
af disse Fortidens fortrceffclige Levninger. Endskisnk han er en Engelcender, 
leerte han det irss'e Sprog, ikke alene som det bruges i daglig Tale, men som 
det var da Irland adled fine egne Konger. Man vidste tilforn at de crldste 
Haandskrivter af de bemeldte Love forvaredes i den Samling, som de Sea- 
brightske Arvinger forcerede til del Dublinske Universitet; men ingen kunde 
lasse dem, og alle troede at det Hele var en Fabel. Dette ansporede Herr 
Valancy med dobbelt Iver, hvilken endelig blev belsnnet, da han fandt at 
Loven var skreven paa den Bnsrophediske Maade, og indeholdt mangfoldige 
Ting, som give Landets Historie nyk Lys og ny Skikkelse. Der Fragment af 
disse Love, som jeg har bragt med mig fra Irland og nedlagt i det Kongelige 
Bibliotheqve, er, saavidt jeg kan skisnne af Skrivten, vel ikke crldrc end fra 
det trettende Aarhundrede. Derimod er Sproget frit for alle de Forandrin
ger og Tilsatser, som de Irske have borget af Fremmede i de sidste tusind Aar. 
Jeg skylder denne Anmærkning til Herr Theophilus O stau ag hall, som efter 
det Kongelige Irske Academies Begiering dyrker sit yndede Modersmaal med 
ligemegen Smag og Iver. Jeg kunde endnu lorgge til, at Prisen vaa enhver 
Ting bestemmes ved Qvier, Kser, Oxer, Tralle og Guldstykker efter Vag
ten, en Omstændighed, som viser ar Ostmannerne til den Tid ikke havde ind- 
fert Mynt.

Hvorom alting er, saa finde vi her dog talk om Gicrrder, Indhcrg- 
ninger og Grovter. En Grevt, hedder I6) det, bor vcere 3 Fod bred og 

3 Fod 
*4) Wilkens Concilia Magnæ Britanniae. Vol. I. png ioi.
15) D’ Acbery Spicilegium. Tom. IX. png. i.
*) Lhuid tilstaaer, at han ikke kunde lcrse end mindre forftaae det Fragment, font 

han havde sect af dlssr Love.
16) Colectanea Hibernica by Charles Valancy. No. io. Der hedder det ester Herr 

Th. Vstaitcrghans Oversættelse: The ditch mu ft be 3 feet wide & 3 feet deep.
The
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3 Fod dyb. Gr arderne ber opferes af Steen, 3 Fod i Tykkelsen, og 12 
Haandbred i Heiden, hvorpaa sattes en Tilsats af Bindingsværk beftaaende 
af Jord cg Grene, 12 Haand bred hsi i tre Afdelinger, hvoraf den svcrste 
ber veerc faa tyk og stcsrk ar den kan holde en Stage. Denne ber drives ned 
i Gicerdet, sees tre Haandbred heit derover, og barre en Sammcnstcetning af 
Vidier, hvilken ffal lcrggcg mellem hver Stage. Et Gicrrde, som dette, var 
feedhelligt I7). Bleve 3 Stager brakkede udaf det, burde Skaden godlgis- 
res med en ung Tyr; 5 Stager kostede en voxen Oxe, og for 1 2 Stager be
talede den Skyldige 5 Malkekoer. Alt Ploieland burde indheegnes paa denne 
Maade IS); del alene var undtaget, som maalte behoves tik Kongens Leir, 
og Grcesning til hans Rytterie. Desuden drog Loven en Linie imellem Korn- 
og GrKSmarkcrne *);  det er at sige, man bestemte begges indvortes Forhold 
for at fatte dem i Ligevaegt.

Dette alene er et tilstrttkkcligt Beviis, at de Irske have holdt Korn- 
Gudinden fra Arilds Tider i megen TEre, og vceret bctcenkte paa, at give hende 
den kraftige Beskyttelse, fom sinder kun Sked hos Nationer, hvis borgerlige 
Forfatning er steget til en mcerkelig Hoide, og har frembragt varige Kiende- 
mcrrker af Sædelighed og god Orden. Derfor angive de Brehonsise Love 
Dyrtid, Misvaxk af Korn og Frugt, og Huusdyrenes Aftagende, fom det 
sikkerste Kiendelegn paa en stel og ffadelig Regiering I9). Synes denne 

Leere

The wall 3 feet broad & 12 hand high of ftone work. And as it will be then 
expofed, it is to be railed and fod and brambles interwoven to the bight of yi 
bands more with 3 fets off or retreats, fo that, at the top it fhall be broad enough 
to receive a flake to be driven firmly in to the fod. The flake is to rife 3 hands 
above all, & the bram les to be woven between them. When done in this man
ner, it is a flrong hold for carle.

*7) Ibidem. Fine for breaking fences. For making a breach of 3 flakes a young
bull, of 5 flakes a full grown bull, for that of 12 flakes 5 cows.

•8) 1. c.
*) 1. c. p. 72.
,9) 1. C. Seven things bear witness of a Kings improper conduct. An unlawful 

oppofition in the senate; an overftraining of the law; an overthrow in batle; a 
dearth; barrenness in cows, blight of fruit; blight of feed in the ground, these 
are seven ligthed candles to expose the misgovernment of a King. Conf. Cano
nes Hiberni ci. D' Aiherii Specileg. Tom. IX. p. 15.
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Lure end simpel, saa finder man dog, at dens Folger have verret odeluggende 
for Irland, i der samme Forhold, som dekS Senner !ode den fiernere af Sigte. 
Saaledes erfare vi da, al Jrlundcrne i Giralds Tid vel fyldte deres Lader 
med Korn af Landets Grode, men at den var siet, og at Grusgangene havde 
allerede begyndt at tage Overhaand 2O). De borgerlige Krige havde da for 
lunge siden leert de Irske at forvandle Plovstiurterne kil skarpe Svcerde. De 
fulgte Qvugavl meer end Agerdyrkningen, som bedre overeensftemmende med 
deres usikkre Levemaade. Agerdyrkningen fortrarngtcs, og vidtloftige Strik
ninger nnddroges fra Ploven; Grusningen tog til, og Folkenrungven for
mindskedes med Landets Formne og Magt. Vi spore endnu i vore Tider de 
Gamles Plov paa mange Steder; endog paa Brergkoppene har Tiden ikke 
fundet udsielte disse hudrende Mindesmurker af Landmandens Flnnghed.

End mere: De Brehonske Love vise, ak Skovene have engang siaaer i me
gen Fare, uden Tvivl for Ploven, hvorfor de have fredet dem. Vcd denne 
Lejlighed inddeles alle Truerne i fire Cl asser 2I). Til den forste horer Eeg, 
Hassel, Ask, Indianff Fyr og TEbletruer. Den anden Chisse indbefattet 
Hyld, Piil, Hvidtorn, Qvickbeam, Birk og TElm. Den tredie bestaaer 
af Slaacn-Torn, Beenved, Hamamelis Virginica og TEfpelrucr; og den 
fierde Classe udgior Bogen, Ulex Europæus, Hyvenrorn, Lyng. For et 
True af den forste Sort, ulovlig hugget, skulle bodes 5 Malkekoer, og for 
enhver Green en Koe. Forbrod nogen sig mod et True af den anden Classe, 
burde den Skyldige betale en Koe for hvert isur, samt en Qvie for Grenene. 
Den tredie Classe var i lige Maader hellig, under Bode af en Qvie for hvert 

Stykke;

30) G ir aldi Catnbrenfis Defcriptio Hibernis. Multam fruges in herba, plurimam 
in culinis minorem in granis fpem promittunt, tritici nainqve grana contracta 
funt ■& minuta & vix alicujut vanni beneficio purganda, liabunde latis & campi 
veftiuntur & horrea farciuntur, fola vero granaria deftituuntur.

31) 1. c. p. 77. Fines on timber for cutting down or taking a way Airigb tim
ber ; Athar timber; Fogla timber, & LoJ'a timber. Airigb timber are oak, hazle, 
holly, yew, Indian pine & aple tree, five cows penalty for cutting down thefe 
trees, yearling cow for cutting the limbs, & heifer for cutting the branches. 
Athar wood are aid ar, willow, hawtorn, qvickbeam, birch, ehn, a cow for each 
tree, & a heifer for the branches. Fogla wood are black thorn, elder, fpindle 
tree, white hazel, afpen, a heifer for each. Loja wood or fire wood, are fer
ne, furze, brier, heath, ivy, reeds, thombulh, a fine on each.
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Stykke; og for den sierde Classe stuide Mulctcn bestemmes efter Sagens Ve- 
skaffenhed. Fra dette Forbud vare dog undtagne i) Kongens <5ciumerino?iii), 
fom havde Frihed at boe i Skovene; 2) andre Tommermcrnd og Mollebyggere, 
for hvilke Skovene stode aabne naar de byggede Huse 22). Endvidere blev det 
Vondcrne 3 5) tilladt at hugge Trceer, tienlige til deres Fiskeredskaber paa El
vene; ak tage Krat hvor de om Natketider kunde koge deres Fisk, og al famle 
Grene, der lade sig flette eller bruge istedet for Baand.

Naar Skovene bleve hcevdede med faa megen Omhyggelighed, har man 
Aarfag til nt troe, at Havedyrkningen vederfores den Hceder, font den ned 
hos andre Folk, der udmcerkede sig ved Sædelighed. Vi bedrage 06 heller 
ikke i denne Tanke. I hellig Jomfrus Bngidaö Levnet 24) tales om ')Eblec 
og anden Slags Havcftugt. Den crreveerdige Beda bevidner, at Viinstokken 
ikke var fremmed for de Irske. Saalcdes mener Stanihurst nt man bsr 
forstaae Pra-latens Udtryk: Nec Vinearum expers, fom egentlig sigtende 
til Haverne; thi ellers ville han nok have ladet os vide, at Landet frembragte 
ligesaa overflodig Viin, fo tn Melk og Honning. Hvorom alting er, faa 
paabyde de Brehonste Love 26) Tiende af Offer og Frugt. Endvidere fast
satte en anden Lov, at dersom en Fugl foraarsagede Frugten Skade, enten i

eit

=2) 1 c. There are lands left open to Millwrights to work on, or for carpenters 
whilft conflructing a houfe. The royal carpenters are authorized to dwell in 
the woods. Lands alfigned and clofed for burial places are not to be opened 
but by confent of the proprietors.

33) 1. e. The privileges allowed to native ruftics are to cut wild crabtrees for 
handles of fithing fpears for river filhing; to burn brulh wood in the night 
for dreffing of fish; to cut final 1 branches of white Lazles for yokes or fuch 
tackle, as will twill for the plough <& for hoops & churnftaves. They are 
free for the produce of woods bordering on the fea, fea wreck, dulce, and every 
eatable thrown up by the fea on the 1 hore and rocks.

=+) Thom. Meffingbami Fiorilegium. p. 203.

35) Richard Stanihurfii Dubliuénfis de rebus in Hibernia gefh's libri IV. AntverpiJC 
1584. p. 229.

26) Volancys Collectanea Hibernica. No. IO. p. 99.

BbbbSamling 1V. B.
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en Viingaard effer Have, som var indhegnet med et Giærde, 5 Fod heit, 
skulle Fuglens Eiermanv være ansvarlig derfor 27).

HuuSdyrene ere faa nær forenede med Landhuusholdningen, at uden 
disses Hiclp kunde den ikke blive bragt kil nogen Heide. Died et Ord, det 
ene kan neppe være kil foruden det andet. De ofte paaberaabte Love opregne 
Keer, Sviin, Faar, Aren og Heste; foregive Manden at vogte dem paa 28), 
og drage tilsidst en bestemt Linie imellem en Vognhest og Rtdehest *). Des
foruden brugtes Oven faavel kil at ploie fom kil at drage **).  Koer og Sviin 
havde deres fær fil (te Hyrder. De sidste i Særdeleshed vare meget agtede, lhi
vi finde at det var ikke uanstændigt for eu P ri nd s 29) at vogte og felge disse 
Dyr. Deres Mængde var meget stor, hvilket fører mig paa den Formodning, 
at de gamle Irlændere have fundet ligefaa god Smag i en Skinke, fom vore 
Nordiske Forfædre. Disse fatte Skinken over al anden jordi^ Fede, og troede 
at Heltene vedbleve efter Deden at fpife den ved £)bill5 Hof 3O). Den var 
deres Ambrosia; den fornyede deres Kræfter, og giorde dcm beqvemme til at 
øve sig i Vaabenbrag, og nyde de Forneielfer, fom deres yndede Haandværk, 
Krigsovelfen, udfordrede. Gæs, Hsns, Hvalper, Hunde og Kattekillinger 
vare blandt de Creature, hvoraf Tiende burde fvares 5 *), Dette vilde ikke 
have fundet Sted, med mindre enhver Art ifær havde været gangbar i Hande
len. Tamme Hege, tamme Dyr, tamme Ulve, tamme Falke og tamme 
Ræve vare ogfaa almindelige, og burde Cierne betale den Skade fom de maatte 

for-

27) Ach cry s Spicilegium. Tom. IX p. 46. Canones Hibernici. Libr. LI. c. 9.
Hibernenfes dicunt: Gallinae fi devafiaverint mellem, aut vineam, aut hortulum 
in Civitate fepe circumdatum, qvæ altitudinem habet usqve ad mentum viri, & 
coronam fpinarum habuerit, reddet dominus earum.

The cowherd mufi watch rhe carle night and day, and indole or bawn them 
at night. Swine are to be filed; horfes fettered, and iheep penned. Ch. Valan- 
cys Collect. Hibernica. No. 10.
Collectanea Hibernica. No. 10. pag. 104.

**) Vita Sancti Patricii apud Thom. Mejfingbamuni. cap. r 9 5. pag. F4
2$) Vene1 abilis Beds. Vita S. Patricii, p. 319. Ego fum Mac Maic Cais glais i. e.

Ego fum maximus virorum infulanorum, qvi fui porcarius Ricrote Regis.
1®) Th Bartholini Aatiqvitates Danica?.

Ch. Valancys Collect. Hibernica. No. 10. pag. 106.
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foraarsage 32). Blandt de irske'Hunde agtedeS en vis Art saare hoik. Vi 
tiende dem i vore Tiver under det Navn af Wolfdogs eller Ulvhunde. De 
have fra Arilds Tid havt den udmarkede Rang, som vore danske Hunde nyde 
i Frankcrig oa England. De besidde Mod og Troffab i lige Grad, og robe 
en Dommekraft, som ncermer sig Menneskets. Den forste Efterretning vi eic 
om disse irske Hunde, finde vi hos Symmachus 3 3). Han forloeller, al 
syv af dem bleve i Kasser sendte til Rom, og ar de gave Tilskuerne af Legene 
cn almindelig Fornoiclse. Siden komme de ofte for blandt de Ting som man 
forcerede Prindser og Mcend, som havde giorr sig velforrienke af Giveren

Medens de gamle Irlcendere vare saaledes sysselsatte med Agerdyrkning 
og Qvagavl, nede Kunsterne hos dem den tilborlige Agtelse. Karrer og 
Vogne vare til i St. Patriks Tid 34), og Maffiner, omtrent som de nu 
brugelige Holsteenske Reisevogne, navnes i den hellige Colombas Levner af 
Sl. Adomnan i det syvende Aarhundrede 3?). Jeg ffulle endog vaflen 
troc ot disse Vogne have varet bedakkede for at Darme de Reisende for VeiretS 
umilde Virkninger. Smede, Hjulmand og Vognmagere ere uomgangclig 
fornodne til at bygge flige Maskiner. De oflbcmeldte Love vidne om disse

Bbbb 2 Haand-

32) 1. c. Fines are to be levied for trespaffes committed by petted Herns, petted 
fowls, petted deer, petted wolfs, petted Hawks, & petted foxes, fines {ball be 
paid for dammages made by dogs buffered to wander about the country & for 
grey hounds, eqval to the wade they make. Conf. Canon. Hib. Lib. LI. c. 5. 
apud D’ Ac bevy. p. 4.6.

33) QL AureSymmachi Epiftol. Libro II. Flaviano fratri. Editioni mu nens noffri 
& u fi rata & infolita a te conferuntur: ita omnia ad confiliandum qva? flori noftro 
plebis favorem & folemnium rerum largus, & novarum repertor excogitas. Ut 
nunc feptem Scoticarum canum probavit oblatio, qvos pradufionis die, ita Roma 
mirata eft ut ferreis caveis putaret advectos.

*) Olafs Trygqvasonar Saga Skalholte. 1688. Conf. J. Jobnfloncs Antiqvi- 
tates Scando Celtics pag. 74. Laxdalcr Saga i Kto.vtc Olafsens Liv og 
L.vnct. Ms.

34) Venerabilis Beds Vitae Sti. Patricii, pag 329. Der hedder det: De curru fuo 
proclamat. Pag. 3 3 i Duo boves ablati funt a carro Sti. Paticii, og pag. 334 
fortkommer plauftrum duodecim bobus junctum.

Vitae antiqvat Sanctorum qvi habitaverunt in ea parte Britannia: nunc vocata 
Scotia, cura Jobaunis Pinkerton. London 1789.
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Haandvcrrker, oq dette lokker mig ril de Sporgsmaal: Paa hvad Maade bleve 
de Jrffe forsynede med Metaller, scerdelcs Jernet, uden hvilket Vognens 
adskillige Dele ikke kunde vcere tif?

Der er vift ar Jernet ncevncs i de Brehonffe Love blandt de svrige be- 
kiendte Metaller, nemlig Guld, Selv og Kobber 36). De Bencevnclftr, 
font alle disse Metaller have i Landets Sprog 37), cre l'aante fra Fremmede-. 
Heraf flyder dog ingenlunde at Irlænderne have vceret uvidende i Bergmand- 
ffabet, eller forffmt at randsage Jordens Indvolde, og berige sig med dens 
Skatte. Det er klart, at Kundskaben om Metallernes Forarbejdelse kom tib 
ligemed andre Mdenffaber fra Aften, udbcedede sig mod Vesten, og endelig 
derfra til vort Norden. SaaledcS have Spanierne i de allercrldfte Tider bragr 
deres Hiero ti! Irland; der blev det kaldet Jaran og Jeran, hvoraf de Dan- 
ffc fik deres Jern, de Norffe Jarn, og Englcenderne deres Iron. En Tid
lang kunde Celtibererne holde Kunsten at virke Jernet ffiult for deres Naboer, 
men del var umneligk at scene bestandige Grcendser for disses forffende Videlyst 
og hvilelese Begierlighed. Irlænderne opdagede snart, ak de selv eiede uud- 
rommelige Miner af Jern paa deres Fodeee.

Jeg tvivler ingenlunde paa at de jo have meget tidlig lcert af de Span- 
ffe Maaden at behandle Jernet. De vare dcrfore istand til at forsyne deres 
Helte med de fortræffeligste Svcerde 38), og forsyne den nordlige Deel af Eu
ropa med dette Metal, indtil Nordens Folk selv begyndte med at anlcegge deres 
Biergvcerker. Saaledes var Harald den Haarfavcrs Armee i den for Norge 
faa fatale Bataille paa Hafursfiorden forsynede med franffe Svcerde og jrffe 
Spyd 39). Jeg kan ellers ikke begribe, paa hvad Maade Leinster Connought 

og
36) Collectanea Hibernica. No. lo. pag- 106.
37) Or Guld, Ailgad Solv, Coper Kobber.
38) Ofllaiis Bon i Transactions of the Royal Irifh Academy. 17Z7. p. 97. Evlvs 

aUens Frieris. Sammesteds Pag. 53.
3$>) ^ovnkloses, Hofpoetcns, Ord ere disse:

Hladnir voro beir holda Skibene vare ladne med 
oc hvitra fkialda, 
Vigra Veftrænna 
oc Valßcra Sverda.

hvide Skiolde, 
Vesterlandske Spyd 
og franste Sverd..

Vid.
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og Ulster kunde betale deres Oberkonge 145210 L«ster Jern i a arli g Skat 4O), 
eller hvortil Monarksn anbragte denne store Mcengde.

Formedelst Mangel paa sikkre Efterretninger bliver det umueligt at op
klare denne Sag; thi Keatings 4l) og Lynchs 42) Fabler, og Oflahertys 45) 
gyldne Eventyre maae ikke konnne i Betragtning hvor de celdre Autorer tie, og 
Alderdommen ncegter 06 endog de mindste Levninger. Under stige Omstaudig- 
hcder maae vi nsieü med at ytkre bestkedent Tvivl paa begge Sider, og sogo 
efter Sandheden det bedste vi kan. Vi stulle cllcrs staae i Fare at nargte det, 
som de tilkommende Tider stal maastee udvikle af fit Skiod. Man bor lade 
Steenkulgrubcrile i Irland tiene sig til ct godt Ex em pel. De Engelste havde 
lcenge troet, at de vare de ferste Folk, som Forsynet leerte at kicnde, bryde og 
nykle Steenkul 44). Det veere nu som der vil, saa har man dog giort den 

B b b b 3 Op-

Vid. Snorro Sturleseuv Heimskringla. In Vita Harald i. De Irsse bleve af 
de Norffe og Islanderne altid kaldte Vestmen i Særdeleshed, hvorfra Vestmaune- 
Lerne paa den sydlige Kyst af Island have deres Navn.

4°) Archacologia publifhed by the Society of Antiqvaries of London. 1785. Vol. VIL 
pag. 99- '

4!) Keatings Hiltory of Ireland.

4') Lynchs Cambrenfis everfus. p. g S*
43) Oßaberty Ogygia.

4+) Stecnkullenes Brug er meget gammelt. Theophrastus kalder dem ccvOp^KE?« 
Hos Plinius den celdre forekomme de under det Navn af Lapis Thracius. Hitt. 
Nat. Libr. XXXIII. cap. 5. De Engelske Lærde paastaae at de vare hos deres 
Forfædre i B'ug endog før Romernes Tider. See Strutt's Manners pag. 60. 
Horsleys Britannia Romana, pag. 209. Wallis Hi Ito ry of Northumberland. 
Vol. 1. pag. i 19. Whitakers Hiltory of Manchetter. Mortons Natural Hi
story of Northamptonshire, pag. 544. Dens Forfatter søger at bevise fit Paa
stand derved, at ban har fundet Stcenkulcinder i Ruinerne af ct Castel i Castle- 
dykes, cr hø it best'stet Bürg beliggende inden Farthingstones Gebet. Han mener 
ot Casiellcr er bngget 913 af 2Ldelfleda, 2Lthelreds Enkedronning, og ødelagt 
af Kong Sven Aarct 1013. Hvorom alting cr, har man dog ingen afgio-.ende 
B viser nt Steenkul cr opgraver i Engeland for 1239; thi det cr ikke aldeles vist 
at det, hvad den Saxisse Lhronikc nævner fodur græfan, og som Bissop Gibson 
overfeetter planftra Carbonum fossilium, pag. 75, har saa lige været Steenkul. 
Dette cr imidlertid sikkert, at un prud lomme le Houillaux eller le vcillard Car
bower opdagede Steenkul let ved Liege i Aaret 1189. See Morlands Memoires 

fur 
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Opdagelse ot Kalken i Murene af Ballycastle poo Oen Raghery ncer ved den 
Anlrimske Kyst har vrerct br«ndt ved diste mineralske Kul. Oldforfferne vare 
til Rede med tusinde loerde GidSninger. De gicnnemvandrede Aarbøgerns, 
og fandt tilsidst, at de forbcmeldke Mure havde tient til Forsvarsbrug i Edvard 
den førstes Tid. For det øvrige vidste man vel at Steenkulv«rker i Irland 
bleve først anlagte i Carlow Herrct midt i forrige Aarhundrede 4?). RagheryS 
Rigdom paa Kul var endog en Hemmelighed til Aaret 1721, da et Selffab 
af kyndige Mand søgte om Hielp hos Parlamentet kil at anleegge Kulvcnker 
ved Ballycastle 46).

Disse Omstændigheder giorde, at jo meer man strcebede efter at udstuds 
Aarfagen til Steeukula^cn i Fortets Mure, jo («tigere kom man bort fra 
Sandheden.

De som ikke kiendte Irland, og ikke vidste at det var overgroet med 
Skove til hen imod Enden af det scxtcnde Aarhundrede, kunde ene falde paa at 
Kalken var blcvcn ført fra England. Med et Ord, ingen kunde sige forud, 
hvad der skede i 1770. Da først opdagede Kulbryderne paa dette Sked vidt
løftige Vecrker udførte paa Bjergmands Viis, men tillige overtrukne paa Si
derne med en saadan sparagtig Skorpe, hvis Anscettclse fordrede en («tigere 
Tid, end de sagkyndigste M«nd tiltroede sig at kunde bestemme 47).

Hvad

fur le Carbon de Terre, og Martin Scbaok de Turfis. p. 223. Kunde man lide 
paa, at Speculum Regale, udgivet paa Soroe 1768, var skrevet for Aaret 11 64, 
hvilket er Hr. Biskop Hannes Linnseus Tanker i hauS Diflertatio Hi (lorico Literaria 
dc Speculo Regale, have Steenkul været de Norske velbekiendre i dct tolvte Aar, 
hundrede. See Speculum Regale, p. 389. 390. Den forste tilforladelige Efter
retning, man har om Steenkul i Engelland, er den Tilladelse, som gentici) II. 
gav Indbyggerne i Neweastle upon Tyne, dateret 1. December 1239, hvorved 
bcin formidles Frihed til at grave Steenkul. Kongen indsaae snart Vigtigheden 
af denne Artikel, hvorfor det hedder i Capitula forisfactorv.m five Inqvifitiones 
de forisfacturis di verfis fuper forefla Domini Regis af Aaret 424s: Inqviiatur 
etiam de Carbone maris invento intra foreflam & qvi mercedem ceperint pro fos- 
fatis faciendis de Carbone illo, & pro cheminagio, de fabricis & Carbonariis 
factis & levatis infra predictum tempus ad nocumentum forelle.

45^ Boates Natural Hiftory of Ireland. Conf. Lambard de Regno Hibernia?, p. 94. 
46j Journals of the Irish houfe of Commons for Aaret 172 r.
47j IVill. Hamiltons Letters concerning the Northern Coad of the County of An

trim. Dublin 1790. p. 49-64«
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Hvad Guld og Selv angaaor, da kan man see nf St. Patriks viv og 
Levnet ved den orreverrdig Beda, at Irlænderne i hans Tid havde Ovcrflodig- 
heb paa disse tvende Metaller- Desuden have vi Syn for Sagen; thi neppe 
forgaaer noget Aar fom jo frembringer nye Skatte bestaaende af opgravede 
Kroner 48), Armbaand, Drikkekar og musikalske Redskaber 49 * * 52 53), alt sammen 
af det fineste Guld, og ligesaa mange Mindcgmcerker paa Alderdommens Rig
dom, Smag og Kunstcrfarenhed s’°). Vi finde derhos Guldsmede i Irland fra 
umindelige Tider. I Klagedigtet over Dargo lader Ostian ?I) den gravende 
Heltinde fortcrlle os, at hendes Fader La0M0tt gav Opmuntringer til disse 
Kunstneres Genie. Det samme giorde Helgenes Tilbedere. Saaledes saae 
man den hellige BrigidaS og Biffop Conlectths Legemer nedsatte i Kister og 
Skrine af Guld og Solv, kunstig indlagte med TEdelstene ?2). Og paa det 
ikke noget skulle fattes af alt det som TErbsdighed kunde yde disse Halvguder, 
vare Kroner af cedle Metaller ophangte over deres Grave. Endnu mere: 
Kirken, hvorudi disse Helligdomme bleve gietnte, vare udstafferede med de kost
bareste Sager, som enten Penselen eller Spolen frembringe ?5). Veggene 
vare behcengte med Malerier og Tapeter.

48) Disse cvc meget fin aa, formodentlig bragte til at fatte paa Hovederne af Helge
nes Billeder.

4§) Iblandt de mange kostbare Stykker af dette Slags, fotn Geheimeraad og Rente, 
mester i det Irste Skatkammer Herr Will. Conyngham besidder, bar jeg ft er 
et musikalist Instrument af der fineste Guld. Dets Form er den famine, som 
Crotalet paa Monumentet t Kivik udviser, nemlig en Halvbue med en Kugle paa 
hver Ende. See Hr. Kammerherre Suftms Historie af Dannemark fra de aIdste 
Tider. Vol. I- Pag. 529. Tab. II overst paa den forste Steen.

5°) See Governor Pawnals Obfervations on the Carly & Irish antiquities in thss Ar- 
chæologia. Vol. III. p. 355. VI1. p. 164.

s*) Transactions of the Royal Irish Academy, 1787. p. 60.
52) Vita Stic. Brigidæ apud Tb. Mefling/ximum. Cap. 54. p. ! 99. Gloriosa am bo- 

rum , hoc eft Epifcopi Conleath & S. Bri^ida corpora, in monumentis polita or
natis, vario cultu auri & argenti, & gemmarum & pretiofi lapidis, atqve cor- 
ronis aureis & argenteis defuper pendentibus reqviefcunt.

53) I. c. Ecclefia nainqve decorata pictis tabulis tria intrinfecus habens oratoria am
pla & divisa parietibus tabulatis, fub uno culmine majoris domus, in qvo unus 
paries decoratus , & imaginibus depictus ac linteaminibus tectus per latitudinem 
m orientali ecclefiæ parte, a pariete ad alterum parietem ecclefia? fe extendit.

De
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De Brehonffe Love, naar de tale om Vrodering og Syem rig ?4), have 
levnet os at gickte til hvem af Kisnnct disse Forretninger herte. Dersom jeg 
vover at drage cn Slutning augaacnde denne Sag fra de almindelige Skikke, 
som udcn mindste Undtagelse brugtes i de celdste Tider hos Danffe, Tydffe, 
Gallier og Englandcre *),  ville jeg sige, nt alle siddende Besikicr flig elfer ved 
Spindestaven, Naalen og Spolen faldt i Fruenlimmerets Lod. For denne 
Aarsag bleve disse Redskaber af qvindelig Fluligheb begravne med den l?ienne 
Eier, paa samme Maade, som Svcerde, Skiolde, Panksere og Hjelme ned
sattes med Krigeren. Det bliver da sandsynligt, at den Fianffe Konges 

Datter 
s*)  Collectanea Hibernica. No. io. p. 78'
*) Tacitus fortæller, at de rydste Damer gjorde deres egne Linnetklader, hvilke d« 

ftildrede med Purpur; og bleve de unge Skionhcder fra Barndommen flittig un
derviste i alle flige Nerheder. Saaledcs lod (Larl den Score sine Døtcre oplæve 
i at spinde, syc og væve. De fire Prindsesser, Dsttre af Edward den aldre og 
Sostre af Adalsten, vare saa fuldkomne i alle disse Kunster, at de endog derved 
tiltrak sig de storste Prindsers Højagtelse. See Henrys Hiftojy of Great Britain. 
Tom. II. pag. 135. I Særdeleshed vare Tapetserie og Broderiug lænae tilforn 
blevet opmuntrer ved de fornemste Gejstlige i England. Det er i den Henseende 
at Aldhelm, Biskop af Sherborn, ved Aaret 680 gior den folgende Sammenlig- 
ning mellem et Tapetserie og Uffyldigheden. Hans Ord i Lovtalen over Jomfru
skabet lyde saaledcs: "Uskyldighed udgisr ikke en elskværdig Fuldkommenhed; den 
bchovcr at forenes og prydes med mange andre Dyder; thi, bliver han ved, det 
er ikke en Væv af en enkelt Hovedfarve, udcn Forandring og Figurer, som beha
ger Siet, og viser sig smuk. Den maae udarbejdes med Spoler, fyldte med Pur- 
purtraade og mange andre Farver, der flyve fra cn Side til en anden, og saalcdes 
bestaac af en Mcengde Figurer inddeclre i visse Fag ved den fortreffcligste Kunst. 
Den Roes, som tilkommer vore Nordiske Damer, er ligesaa gammel som Histo
rien selv. De spandt, de vævede Linnet og Tapetsericr, giorde foruden deres egne 
Klæder, Klcrdebon til vores Kisn, og opmuntrede Heltene til Tapperhed ved at fore
stille paa Stoffet i Broderie store og gode Handlinger. Saxo, Snorre Stur- 
leson og andre blandt vore bedste Historieskrivere anføre mange hædersfulde Efter
retninger om de gamle Nordens Damer. Vi ville udaf mange kun nævne Hnb- 
bas deilige Sostre. De broderede den Fane, hvorpaa den for Englanderne saa 
radselfulde Ravn var forestillet. Disse fulgte Thora / Ragnar Lodbrogs Dron
ning. Hendes si'.eehvide Hander broderede med Silke og Sølv; og Asa, Mo
der til en af de storste Danske Konger, blev for hendes kunstige Arbejde med Naa
len belønnet af Samtidens Mand med et arefuldt Øgenavn, og kaldet Saum- 
Asa eller den i Syrning erfarne 2lsa. See (Dlav Tr^ggoasons Liv og Levner. 
Skalholt 1688- H. Deel. Cap. 40. Pag. 200. I dette Aiemed havde Damerne 
deres eget og særskilte Varelse, som hos os kaldtes Skamma, Dynga og Dur, 
men hos Englanderne Bower.
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Datter tit eb de blaa Aine og hvide Teender, som blev sendt at mcegle Fred og 
Forbund med Lochliuerne, har selv broderet de stadselige Kleedcr, hun havde 
paa ved den Lejlighed. Ostlan fortæller 06, de vare virkede med Guld, og 
ved Kunsten rigcligen ovcrspredte med Roser 5'*).

Naar vi sa a ledes bemerke disse Kunster, Ovcrstodighedens Doktre og 
Smagens modne Afkom udbrede sig og tage Borgerj'kab i Irland, vor For
undring vil gradeviis falde bort ved at sinde Skoemagere ?6), Smede s7), 
Kurve magere f8), Svoerdfeegere, Handskemagere, Snedkere ?9), Mollebyg- 
gcre 6O) og Hjulmagere 6I) boesatte i Dublin allerede i det ottende Aarhun
drede. Ja, Eogitosus bedriver paa det neueste en Vandmelle, som en 
bekiendt Sag, MollekarlenS Forretninger, og Steenhuggerucs.Acbeide 62). 
Derfor, naar vi i seenere Tider msde ved Qveerue eller HaandmeUer i Ir

land,

55) Erragons Indfald i Irland. See Transactions of the Royal Trilli Academy. 
1787. pag. 88-

56) Vita S. Patricii apud Thom. Meffhigbatnum. Cap. 71. p. 33. Ex illa ergo die 
Rex Albinus & omnes Dubliniæ cives voverunt fe & omnes pofleros fuos in fer
vi ti um St. Patricii-. Ratuerunt ergo reditum St. Patricio fuo patrono, videlicet de 
lingulis navibus mercimonialibus copam competentem Ardmacano Primati, aut ca
dum mellis, feu vini, aut ferri falcem, feu menfuram falis. De fi n gulis vero ta
bernis medonis feu cerevi/ia metretas lingulas; de omnibus etiam officinis & vir
gultis, e xenia donumqve conveniens, in Jotularibus, cbyrotbccis, cultellis ■> pectinibus, 
& aliis' hujusmodi rebus.

$7) Drehonske Love. Collectanea Hibernica. No. 10. p. 106.
58) loc. cit.
5P) ibid. Cap. 19. p. go.
60) loc. cit.
61) Rotae factor forekommer hos Pedam in Vita S. Patricii, p. 330-
6 2) Vita S. E rigida. Cap. 13. p. 199. Præpofitus maximi & clarifiimi monaRerii 

Stat. Brigida operarios & lapidum cafores qvaerere Iapidem & incædere molarem, 
per loca qvatcunqve ubi poflent invenire, transmifit. Caedentes eum de omni parte 
in rotundum, & perforatum molarem formaverunt. Qvidam paganus ac molen
dino vicinus per alium virum fimplicem, ignorante molendinario, qvi opus moli
tura exercebat, fu um granum ad Loc transmifit molendinum. Et cum inter hos 
molares transjectum fufum fuiffet, lapides; illum fupradictum lapidem nullus 

im-
Vtyc Samling IV. B. CccL
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land, kunde vi sikkert lide pac,, nt dette Trældommens usie Redffab har vc?- 
ret indfort t den paafolgcnde Alder, da Vankundighed og Fattigdom havde 
jaget Knndffab og Fliid i Landflygtighed. Thi hvorledes kunde der ellers 
have skeel, at Moryson i det sextcnde Aarhundrede ffulle paa hanS Reiser i 
Irland sinde Fruentimmeret i Naturens ukunstlede Dragt flane og male med 
Haandqvcvrn? Hvad enten de Skotske eller en anden Nation have indfort 
Qvcrrne i Irland, er det dog vist, at de ere endnu meget almindelige paa den 
vestre Kyst af Skotland og de Hebridiske Øer. De drives der paa en Maa- 
de, som rober den langsomme Fremgang, hvilken Mennesket, overladt tik sin 
egen Drivt, giør til de Fuldkommenheder, som forskaffe Livet dets magelige 
Underhold i en velindrettet Stat.

Der kan neppe findes nogen Middelvej mellem Korners Sondcrknnsning 
faa almindelig hos de Vilde, og den Haandmolle, foin jeg har feet paa Øen 
Staffa. To runde Stene vare lagte horizontal i en Hule som svarede til deres 
Vidde og Tykkelse. I den overste Steen ncer ved Kanten var et lidet Stykke 
Trcee, hvorved den blev dreiet omkring, for at male Kornet, fom blev lagt i 
Centerhullet. Et eller to Fruentimre forrettede Malningen efter Godtbcffn- 
dende. I det sidste Tilfælde sadde begge paa Jorden, og havde Qvcvrncn 
mellem sig. Den ene drev da Stenen rundt, imedens den anden osede Kor
net paa med Haanden. Imidlertid sang de begge om Fryd og Ust'yldighed. 
Maaskee have disse Folk faa et deres Moller og Msllcsange fra vore Nordiffe 
Forfcedre. Vi vide af Edda 65) at den mægtige Kong Frode holdt neie Op

sigt

impetus fluminis, & nulla aquarum violentia, nulla artificum conamina movere po
tuerunt. Dette Sted er saa meget des m-rrkvcerdigere, som man feer meb ftørre For
undring, at Engt-enderne i Henrich VIII. Tid ikke bavde indfort Vandmøller i Eng« 
land. See Lord Kaimes Sketches of the Hiftory of Man. Edinb. 1788. Vol. I. p. I Zs. 

Edda S £ m u n di inedita.
Formåli til Grotta-faung.

Gull er kaliat Miaul Fröda par 
til er faga fid, at Skioldr het Sour Opins 
er Skioldungar ero fracomnir. Hann 
hafdi adfeto oc red laundum star fem 
nü kallaft Danmaurk, enn på var kal
iat Gotland. Skioldr åtte ban fon er 

Frit.

Fortalen til Mollcsangen.
Guldet kaldes Frodes Meel. Dette 

er Aarsagen dertil. Gkiold var en blandt 
Mdins Sonnet; fra ham nedstamme Skiold- 
ungerne. Han havde fin Voclig og rcgierede 
de Lande, hvilke nu udgiore Dannemark, 
men som da kaldtes Gotland. Skiold efter

lod
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sigt med hans Trcrlindcr, fom forrettede Malningen, og underholdt hans Majc- 
steet imidlertid med den berømte Grottefang. Hvad Indholden af disse Molle
fange endog har vcercr, faa have deres Pndigheder besidder megen Virkfomhed. 
Jeg flutter dette af en egen Tildragelse met) Kong Sigurd Haraldfon i Norge. 
Paa en af hans Reifer i Vigen, det nu kaldte Bahuuölehn, horde han fra et 
Huns ved Veien en fcerdeles livlig Sang. Kongen folede paa eengang en lige 
flor Fornoielfe over den fode Slemme, og Begierlighed efter nt kiende San
geren. Han ncermede sig derfor til Hufet, faae ind nf Vinduet, og blev 
vaer et Fruentimmer, fom arbeidede med cn O.veern 64).

64) Nordlands Krønid)e. Wisingborg. 1670. Cap. 406.

Af hvad faa kortelig er blevet anført, haaber jeg det vil blive klart, at he 
fredelige Kunfler have vceret foflrede i Irland fra den fiernefle Alderdom. Man 

C c c c 2 kunde

Fridleifr het, er laundom repi ep tir 
lionn. Sonr Fridleifs het Fi6di. Hann 
tok Konongdom eptir faudor {in. Fio
ri i var al Ira Kononga rikaftr a Nordr 
laundom. Fyrir pvi var bonom kendr 
fridrin urn alla Danfka tungo, oc kalia 
Nord men pad Fvöda frid. Frédi Ko
no n gr fokti heimbod i Svipiod til pes 
Konongs er Fiölner er nefndr. pä 
keipti hann ambatter tvær, er he to Fe
ni a oc Men’a. pær voro miclar oc lier
kar. I pann dma fundoz. i Dan inati rk 
kvernftemar tveir fva mider at en ginn 
var fva fterkr at dreg it gæti. En fu 
nattura fylgde kvernunum at pat mölz 
a, er fa mæl ti fyrir, er mol. bu kvor’n 
het Grotta. Hen^ikiöptr er fi nefndr, 
er Konongi gaf kvernina Fi 6di Ko- 
mlngr let leida ambatternor til kverna- 
rennar, oc bad pær mala gull oc frid 
oc l'ælu Frödci. pa gaf hann peim ei 
len gr i hvilel cpr fvefn en gaukrin p åg
di , edr liöd mætti qveda. pa er lagt 
at pær kvæd o liod pau, er kaullot ero 
Grotta - faun gr, oc adr letti qvædjno 
molo pær her at Fro dii. 

lod cn Søli, som heed Fridlef, der fulgte 
efter Faderen. Fridleifs Son var Frode, 
fom blev Konge efter sin Fader. Frode var 
den rig. sie Konge i Norden; derfor tilegne
de tn an ham den Fred, fom da vat alminde
lig i alle de Lande, hvor der Danfle Sprog 
blev ralet. Der kaldede Nordmandene Fro
des Fred. Kong Frode reiste til er Giæste- 
bnd hos Kong FiFlner i Sverig. Der kiobre 
han ro Trælinder. Den enes Navn var Fe
nin ; den anden heed Menicr. De vare baa- 
de store og stærke. I den Tid vgrc to MoHe
stene nf fa at an Størrelse i Dannemark, at 
ingen kunde drive dem. Derhos vare disse 
Mollestene faaledcs beskafne, af de malede 
enhver Ting, som den, der stnrede Værket, 
befalede. Stenene bleve kaldte Grotta. 
giki-ptr var Mandens Navn, fom forntrede 
Kongen bemeldte Stene. Kongen lod føre 
Trælinderne fil Mollen, og befalede dem at 
frembringe ved Malningen, Guld, Fred og 
Overstødighcd. Han tillod Trcelindcrne ikke 
længere Hvile, end Gingen faua, eller man 
kunde finge et Vers. Der fortælles, at Træl
inderne fang da den Sai.g, fom man kalder 
Grottasang, og forvo dede Koligen ct fiendt- 
.(ig Overfald, førend Sangen var til Enden.
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kunde endnu sige meget imod den almindelige Mening om Indbyggernes vilde 
Tilstand for Ostmannernes Ankomst i det ottende Aarhnndrsde. Stcede'rne 
Dublin, Waterford og Limmerik ere meget gamle. Paastaaer man end ikke 
nt den ferste er Ptolemei Eblana, bliver det dog altid vist, ot dens Begyn
delse er crldre end Historien, og der Folk, som boe iSteeder, ikke fortiene at 
kaldes vilde. Desuden bevidner Forfatteren af Historien Laz'da'la 6?), at 
de Irffe Konger havde ved en scerdcleö Lov aabnet visse af deres Havne for 
den udenrigske Handel. Men fremfor alle Ting havde Lovene baaret Omsorg 
for de Midler, som kunde befordre Landets indvortes Omscelning af dets Va
rer. De offentlige Veie vare Regieringens emme Gienstande 65). I visse 
Tilfcelde bleve Veiene indhcegnede paa begge Sider og omhyggeligen holdte i 
Orden 67); og for at give de Reisende ak muelig Beqvcmmelighed, bleve of
fentlige Huse, kaldet Bruighs eller Bl'Mghean, anlagte paa Landevejene. 
Disse Huse vare forsynede med Vcerte, hvis Pligt det var, at bevise deres 
Gieester Ticnstfcerdighed og redelig Omgang, samt at holde sine Bocpcrle, 
Statens Eicndom, i god Hcevd med Afgroden af et Stykke Land, hvilken de 
havde uden Afgivt tilligemed Huset 68). Jeg kan ved denne Lejlighed ikke 
undlade at nevvne cn lige vis og menneskekierlig Indretning blandt vore Fevdre. 
De byggede Huse paa Fjeldene og andre Steder langt bortkiggendc fra Beig- 
den, hvor de Reisende kunde finde Sikkerhed og nyde oplivende Hvile. Disse 
Huse kaldtes derfor Sastuhuse eller Hvilens Boliger, og bleve de vedlige- 
hsldte paa Statens Bekostning. Dog burde enhver Reisende, som benyt

tede

Fragments of Englifh and Irifh Hiftory, translated from the Icelandic. Loud. 
1788- Part. Il- P- 25.

<6) Vita Stæ. Brigidæ apud Meflyiglam. Cap. ir p. 199. Per plebes & provin
cias praeceptum invaluit, ut de omnibus regionibus & provinciis convenirent po
puli omnes atqve ædificarent viam latam ex ramis arborum, petris in fundamento 
politis & munitionibus qvibusdam firmirtimis in grunna profunda, qvæ conftructa 
qvadrigas & eqvites 6t currus & plauftrorum rotas, & impetum populorum at
qve incur fu m undiqve hoftium fuftentare portet.

Brehon Law. Cap. 10. The fpace of the cart of a dart fhall be left from high 
watermark along the fea fide for a road, which is to be inclofed by two banksv 
one next the fea and the other next the land.

<8) loc. cit. Cap. 75.-
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lede sig af denne Bekvemmelighed, levne faa meget Forraad af Vrcende, som 
maatte eragteS tilstreekkeligt for hans reifende Eftermand 69).

Den indcnlandss'e Handel, fom ved disse vise Foranstaltninger udbredte 
sine velgiorende Virkninger ril alle Stander, vandt nyt Liv og Virksomhed 
paa de offentlige Markeder, som holdrcS til viffe Tider, og underholdtes ved 
bestemte Afgivter i Forhold med det solgte Gods 7O). De Irske vidste derhos 
ret vel, at et Lands indvortes Handel for sig alene, lad den end vcrre over
mande fordcelagtig for enkelte Personer, kan ikke gisrc det hele Selskab rigt, 
eller forskaffe Nationen en storre Magt, med mindre dens Flirtighed bliver 
opmuntret ved en veloverlagt Udforsel af Landets oversiodige Vare. Imid 
lertid er det dog ikke let at begribe, hvorledes den udenrigske Handel kunde 
blive bragt til nogen Betydenhcd i en Alder, da Lovene gjorde Soeroveriet til 
en cerefnld Haandtering 7l), og den berygtede Droit de warec eller Jus nau
fragii blev udevek med al den Grumhed, som er egen til det menneskelige Hierte 
blottet af al Folelse. SaalcdeS undlode de Irske aldrig at confisqvcre, hvad 
som helst opkastedes paa deres Kyster 72), og blev den ulykkelige Eier hindret 
fra at hicmle sig sin Eiendom. Ja den Skibbrudne leed ofte en stsrre Haard- 
hed af Indbyggerne end de Klipper, paa hvilke han havde strandet; med et 
Ord, stedte cffSkib blot paa Grund, strap kaldte Jrlcenderne der Vogrck 73), 
de bemægtigede sig Vraget, og giorde Bescetningen til Slaver. Del er fandt, 
andre Nationer vare ikke mere barmhjertige paa de Tider, og frygter jeg for, 
at hverken Lybekkernes 74) Tractarer med Magterne i Europa, eller Natio
nernes Love, udtrykkende den vcerdigste Afssye imod en Skik, faa overmaade 
grum og barbarisk, have vceret tilstrækkelige ril at udrydde det aldeles af visse 
Kyster. Dette vcere som det vil, faa fee vi de Irske Havne bedcrkkede med

Cccc 3 Kiob-

°) Thorsten cvxefods Liv og Levnet i Historien af Kong Oluf Tryggvason. 
Skalholtc 1689. -• Deel. Pag. 30.

7°) De Vrehonste Love. Ch. Valancys Collect. Hib. No. jo, p. 95.
71) De Brehoirffe Love. Cap. 50. It is lawful to rob on the open fea. Collect 

Hibern. p. 97.
72) Fragments of Engiifh & Irifh Hiftory. Lond. 1788’ Pag> 25.
75) loc. cit.
7*)  Job. Carol. Henrick. Dreje ri Specimen Juris publici Lubicenfis. Butzov.
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Kiobmandsskibe fra Øflevføctt, England og Norge. I seencre Tider bessgke 
Islanderne Dublin og Limmerik t ScerdelcShed. Derfor blev en Ravn, fom 
i laug Tid havde faret paa delte Sted, kaldt Limmeriksfar 7^); cg Gudleik, 
Sen af Gndlaug den Rige, handlede i mange Aar paa Dublin 76). Den 
Norske Handel bestod i Graavcerk og Iernexer kaldte Sparda 77). De Dan
ske betalte Landets Producter med rede Penge, eller rettere sagt, adle Metal« 
kr efter Vagten 78). Mange blandt de Nordiske Prindfer vare Kisbmcend, 
cg lcrrdte Verden, at den sande Adel labre intet af sin Glands ved Handelen. 
SaalcdcS finde vi Oluf TryggVafOtt, en af Nordens tappreste Fyrster, at 
handle paa Irland 79); men lange tilforn havde Rolf GaMreksfou, Konge 
i Vestergotland, en Part af Sverige, opholdet sig i det famme Anliggende 
der i Landet so). Ja Gil'ald forkceller os, at de fsrfte Ostmcen, som besegle 
Irland, komme der som Kiobmcend 8T).

Fra stige Omstændigheder, som de feregaaende, kunde man troe ak den 
Irske Handel maae have vceret blot lidende, og delte faa meget mere, som 
Giral d 82) og Malmsbury fortcelle, at Indbyggerne vare stolte, foragtede 
Handelen, og, med et Ord, vare aldeles ubekiendte med endog de nodven- 
digste Haandleringer. Det vare langt fra, at jeg i mindste Maader skulle 
yltre Mistillid til disse gode Momds Vidnesbyrd; tverrimod, jeg tager det 
som en afgiort Sag, at Irland i det tolvte Aarhundrede haver varet dcr fuld
komneste Billede af Stolthed, Tyrannie og Fattigdom 8 5). Landet var deelt 

i mange

75) Islands Landnama. Hoc elt liber Originum Islandiae. Hafn. 1774. p. 133.
?6) Eyrbyggia faga. Ilafniæ 17g7. p. 329.
77) Giraldi Cainbrenfis Deferiptio Hiberniæ. Diftinctio. III. Cap. 10.
78) Bartolini Antiqvitates Danicæ. Lib. II. Cap. IX. p. 464.
75) Olaf Trpggvasons Saga. Skalholte 1689. I- Dccl. Pag. 212. J. Jahn- 

fiones Antiqvitates Celto Scandicæ. p. 74.
$0) Rolf Gautrekssons Saga. Up fa l 1690. Cap. 30. Pag. 214.
$I) Giraldi Cambrenji's Defcriptio Hibernia?. DifHnctio. III. Cap. 43.
82) loc. cit. Cap. 10.
*3) Stus. Bernhardts Clarevnllenfis in Vita S. Malachite, p. 1935. Intellexit home 

dei, non ad homines fe fed beftias deltinatum. Nusqvam adhuc tales expertus 
fuerat 
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t mange Staker, hvoraf den enc besisledeö ved TErgierrighcdens Aand paa 
sins Naboers Bekostning, og Gejstligheden havde begyndt at faae Smag paa 
Enemagtens tillokkende Ssdheder 8 !)* Hvorom alnng er, faa kan man dog 
ikke tvivle paa, at jo Irlands Beliggenhed altid har været hoistlokkende til 
virksom Handel, og blevet brugt i dette visse Hicmed. Omgicerdet af Havet, 
nuiae dets Indbyggere yedvsndigen have dyrket Seiladfen; thi hvor er det 
mueligt, at et Folk, fom omgives af Soen, kan modstaae dens overtalende 
yndigheder. Dersom det var mueligt for Oldforff'erens Sieleevner ak krænge 
»giennem Alderdommens merke Skyer, ffnllc man fee, at enhver af Verdens 
Her kunde fremvise sin Columbus. De Irffe maae have været fra de 
allerforste Tider en Sort af Amphibier. I Sandhed, de tage mærkeligen

fuerat in qvantacunqve barbarie, nusqvam repererat (Te proteruos ad mores , fie 
ferales ad ritus, fic ad fidem impios, ad leges barbaros, cervicofos ad difcipli- 
11 am, fpurios ad vitam, chriftiani nomine, re pagani.

84) Saaledcs paafiobc Erkelnssoperne af Armagh Ovcrherredömme i Staken og Kir
ken over hele Irland. See Sti. Bernhardt Qlar avallev fis Opera, p. 1933. Con
tigit infirmari Archiepifcopum Celfum & cognofcens, qvia moreretur, fecit qvafi 
teftamentum , qvatenus Malachias deberet iüccedere fibi. Hoc prad'entibus in
dixit, lioc mandavit abfentibus, hoc fpecialiter ambobus Mumoniæ regibus & 
majoribus ter rar, S. Patricii auctoritate præcepit, cujus reverentia & honore tan- 
qvam apoftoli illius gentis, qvi totam patriam convertiflet ad fidem, fedeqve illa 
in qva & juvenis præfuit & mortuus reqviefcit in tanta ab initio cunctis venera
tione habetur, ut non modo Epifcopi & facerdotes, & qvi de clero fiunt, fed 
etiam Regum & principum univerfitas fubjecta fit metropolitano in omni obedien- 
tia & unus ipfe omnibus præfit. Verum mos pedimus inoleverat qvorundain 
diabolica ambitione potentem, fedem fa netam obtentum iri hereditaria fucceffione. 
Nec enim patiebantur epifeopari ni fi qvi effient de tribu & familia fua. Nec pa
rum proceflerat exeeranda fucceflio, decurfis jam in hac malitia qvafi generatio
nibus qvindecim, — q.væ jam annos ferme ducentos qvafi hæreditate poffederant 
fanctuarium dei. Et eo usqve firmaverat fibi jus pravum imo omni morte puni
endam injuriam generatio mala & adultera, ut etii interdum dcfeciffent clerici 
de fangvine illo, fed epifcopi nunqvam, deniqve jam octo ante Celfum ex fli terant 
viri uxorati & absqve ordinibus, literati tamen. Inde tora illa per umverfam Hi
berniam diffiolutio ecclefiaflicæ difeiplin«, cenfuzæ enervatio, religionis evacuatio, 
inde illa ubiqve pro confvetudine chriftiana, fæva fubintroducta barbaries, imo 
paganismus qvidam inductus fub nomine chriftiano. Nam qvod inauditum efi ab 
ipfo chriftianitatis initio, fine ordine, fine ratione mutabantur & multiplicabantur 
epifcopi pro 1 ubi tu metropolitan!, ita ut unus epifeopatu uno non e flet contentus 
fed fmgulæ pene ecclefix fingulos haberent epifeopos.
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Feil, som troe, at Irlcenderne vovede sig neppe over en liden Flod eller Fiord 
i dereS Currachs eller Baade bedcekkede med Skind o 13 Huder. Man erindre 
sig blot Cormar den forste af Cuthullins Stamme 8?). "Han spegede gien- 
nem de brusende Bolger; hans sorte Skib randsagcde Haver; han reiste paa 
Burdens Vinger — En Aand opstyrrede engang Narren. Vandene svul
mede, og Klipper gienlyde. Lynilden siyver paa Ildens Vinger. Han 
frygtede, og kom ril Landet — men rodmede strap, fordi han havde frygtet sig. 
— Han styrkede igien frem blandt Bolgcrne, for ar sinde Vindens Son. Tre 
Pnglinge ledsagede den randsagende Jagt. Han stod med blottet Svorrd. 
Da den lavhcrngende Damp gik forbi, tog han den ved dens krusede Hoved, 
og giennemsogte dens merke Vom med sit blaa Staal. ” Delle uforsorrdede 
Mod har vceret de Irske eget. De cre derfor de forste Folk blandt alle deres 
Naboer, saavidt vi vide, der paatoge sig lange Reiser i den Hensigt at opdage 
nye Lande i Havet. AdVMNaN, en Skribent af det syvende Aarhundrede, 
fortæller, ar en Baetanus 86) lcenge tilforn havde saaledeS gaael ud paa Op
dagelser, og at en Eormae ved samme Tid gjorde adskillige Reiser i det sam
me Aicmcd. En anden Gang, siger den omtalte Forfatter 87), sircrbede 

Her-

8s) Oflians Fingal. III. Bog'. I. Vol. p. 268-
85) Omtrent ved Aaret 572. See Pinkertons Vit. Sanctorum Scotiæ. p. 73.
8") Adomnani Vita Colomba. Lib. I. Cap. 6. de Cormaco nepote Lethani, qvi tribus 

non minus vicibus eremum in oceano laboriofe qvæfivit, & Libr II. Cap. 43. 
Alio in tempore Cormacus chrifti miles conatus eft eremum in oceano qværere, qvi 
poftqvam a terris per infinitum oceanum plenis enavigavit velis. Iisdem diebus 
St. Columba cum ultra dorfum inoraretur Britanniae Bvudeo Regi, prtcfente Orca
dum Regulo, (Cormacum) commendavit. Dum idem Cormacus tertia in oceano 
mari fatigaretur vice usqve ad mortem periclitari coepit. Nam cutn ejus navis a 
terris per qvatourdecim æftivi temporis dies, totidemqve noctes, plenis velis au- 
ftro flante vento ad feptentrionalis plagam coeli directo excurreret cur fu, ejus
modi navigatio ultra humani excurfus modum, ei irremeabilis videbatur. Unde 
contigit, ut poft decimam ejusdemqve qvarti & decimi horam diei, qvidam pene 
infuftentabiles undiqve, & valde formidabiles confulgerent terrores. Qvædam 
qvippe in id temporis in vi fæ mare obtegentes occurcrant tetræ & infeftæ nimis 
beftiola?, qvæ horribili impetu carinam & latera, pupimqve & proram ita forti 
feriebant percufliira, ut pellicium tectum navis putarentur penetrare polle. Qvæ 
ut hi, qvi inerant ibidem poftea narrarunt prope magnitudine ranarum, aculeis 
permoleftæ, non tamen volatiles, fed natatiles erant. Sed & remorum infefta- 

bant
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Herrens Tiener Cormac efter at finde Arkener i Havet. Han kostede derfor 
Anker, oß stilede med fnlde Seil igiennem et uendeligt Hav. Under dttte 
Tog landede han paa Hjemrejsen paa Arkenoerne, og kom endelig tilbage 
efter nogle Maaneder. Paa den tredie Reist var Cormac nær ved Doden; 
thi da han ved en stadig Sydenvind havde stilet i fiorten lange Sommerdage 
og Nætter henimod Norden lige ud fra alle Lande, korn han tilsidst videre end 
nogen af hans Fonnænd, og stod i Fare for at blive hindret fra Bagereistn. 
Iblandt de mange redstlfulde Hendelser, fom modte ham der, var en utallig 
Mængde af visse ustedvanlige Soedyr, hvilke satte haardt ind paa Skiber, og 
truede med at bore Hul paa Huderne, hvormed det var overtrukket. Man 
har Lejlighed til at troe, nt de Gejstlige ikke har været de eneste, som dreve 
denne ligesaa cerefulde som farlige Forretning.

Opdagelsen af den store Ae, som vi nu kalde Island, har uden Tvivl 
været en blandt Frugterne af disse Reiser. De Islandske Historier stemme 
overeens deri, at Landet havde været bckiendt og beboet paa sine Steder af 
de Irske, strcnd de 97orfFe komme der i Aaret 8?o. Forend Aen blev 
opdaget af de Norste, siger Forfatteren af Landnama ss), boede der et Folk, 
som Nordmandene kaldede Papa. De vare Christne; og troer man, de 
havde deres Oprindelse fra de vestlige Lande i Havet; thi blandt de Ting, 
som de lode efter sig paa Åerne Pavcy og Papili, fandtes Bispestave, Klok
ker og irste Beger, hvoraf med Foie kunde stuttes, at de vare Irlændere. 
Den trocværdigc Forfatter lægger endnu til, at de samme Folk havde boet paa 
Gaarden Kirkurbæ paa Ssnderlandct, hvilket er en Omstændighed, som be
viser tilstrækkelig, nt de maae have fæstet Fod paa Aen; thi den bemeldte 
Gaard ligger hoik oppe i Landet. Den vestlige Kyst af Island var ikke min
dre vclbckiendt til de Irste i disse Tider; thi ti a ar .Ør Hg Rap syn, en norsk 
Adelsmand, som havde været opdragen i Vistop PaN'lks HuuS paa Snder- 

oetne,

bant palmulas cQUtmup au fler. c e f la vi t ve neu s, & fpimvit agviloneus per multos 
port dies: & navis Co> mnci ad terras reducta eft. Vid. Pinket fons Vit. Sanctorum 
Scotia?, p. 64. i 46. Conf- 7- jfo'jnficnes A ntiq vitate s Cel to -Noimanicæ. p. 139, 
hvor man sc er at Kong Brude rcgiercde ved Aarec 556.

88) Landnama f. Liber originum Islandia?. Hafn. 1774. pag. 2.

V7^e Samling IV. 23. Dddd



§78 T. Bcviis at de Jrffe i det ottende Aarhundrede fortune

gerne, fik i Sinde at gaae tik Island, erholdte han med sig paa Reisen saa- 
dan Naad af sin «revcerdige Fosterfader, som rebe den udfoeligfte Kundffab 
om Skttderues Beliggenhed. SaaledeS, da Orllg var reisescerdig, gav Prce- 
laren sin Fostersen en Messebog, en Iernklokke og en Guldmyndt, tilligemed 
et Stykke af viet Jord, hvilker han ved Grundligningen af cn Kirke kunde 
bruge istedet for Indvielse. Han bad Orlig, saa snart, som han maatte 
faae Landet i Sigte, at seile langs med Kysterne mod Vesten, til han einede 
tre Fielde, adskilte fra hverandre ved Indlobs af Haver, og grønne Dale. 
Her skulle han styre til det sydligste Field, hvor han paa en Slette ruidt i 
Skoven ville opdage trcnde Stene; der skulle han fiste sin Boepcel, og opr 
bygge Herren cl HutlS 89)»

Vi have da seer Irlcrnderne, et Folk anklaget for Barbarie og Vildhed, 
6t giennemlebe Havel, og opdage ubekiendte Lande, paa en Tid da Resten af 
Europa laae nedsunken udi dyb Vankundighed; da Blodsudgydelse og Plyn- 
der var de heldste Gioremaal. Vi forundre os herover, men fordoblet bliver 
vor Forundring, naar vi see dem aabne Veien til den nye Verden, hvilken 
efter Aarhundrede blev en uudkommclig Kilde af lige megen Skam og 2Ere 
til de sidste Opdagere. 2Eren at have forft opdager America tilkommer uncegr 
telig de Irske. Den Sag er saa vel beviist ved Forsatterne af Landnama og 
Eyrbyggia Saga, ar derom kan neppe vare Tvivl tilovers. Da de paabe- 
raabte Tildragelser ere baade vigtige og lidet bekiendte, vil jeg anfore dem hele 
vg holdne. "Are Marson af Reykhole, siger Forfatteren af Landnama, 
blev kastet paa Kysten af de hvide Mcends Land, hvilket andre kalde det store 
Irland. Det ligger i det Vestlige Hav Nir ved det gode Vinland. Her 
blev Are debt, men kunde ikke faae Tilladelse at vende tilbage. Dette blev 
ferst fortalt ved Rafn, den Limmerikfarer, som havde seilet mange Aar paa 
Limmerik. Derforuden bevidnede Thorkel Geitson, at han havde hort 
adskillige Islanders med en Stemme sige det samme, og lcrgge til, at de 
havde vcrret ncervcrrende da Torsttt, Greve af Arkenoerne, fortættede, at 
Are var bleven feet i de hvide McendS Land, at ham bevistes megen TEre, 
men blev ncegret Tilladelse at forlade hans Opholdssted" 9O). Eyrbyggia Saga 

lagger 
89) Landnama. Pag. 25.

Landnama. Pag. izz.
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keegger ny Vcegt ti( denne vigtige Forlcelning 9T). En Gudleif Gttnlaugsen 
af Straumfiord pan Island, Broder lil Torstll, Stnrlungenes Stamfader, 
var en beronu Socmand, og fords sit eget Skib. Hcnimod Enden af hellig 
Kong Olaves Reaicring heudede det, at Gudleif ester Scrdvane stilede til 
Dublin, men da han skulle gaae tilbage, og styrede lange den vestre Kyst af 
Irland, blev han overfalden af stcrrke Storme fra Aften og Norden, hvor, 
ved han mistede Landet af Sigte, og blev dreven ud i Havet; tilsidst fik han 
el Land at see, og endskiont ingen blandt Besætningen kiendte det, bcsiuttede 
han dog at foge Landet, efterdi hans Selstab var meget udmattet. Kort 
dcrpaa gck han ind i en bcgvem Havn, og blev strap befogt af Indbyggerne, 
hvoraf han ikke kiendte nogen; dog kom det ham for, som de talte det Irske 
Sprog. Det varede ikke lcenge til mange Hundrede af de Indfedte samledes. 
De angrebs de Fremmede, toge dem fangne, bandt deres Hcrnder paa Ryg
gen, og drevs dem op i Landet. Her ville nogle at de skulle blive drcebre, 
men andre igien, ot de skulle blive giorte til Slaver. Inden Sagen blev 
afgiort, faae man en Hoben Folk komme ansættende til Hest. Da disse ncer- 
mede sig til Stedet, bemceckede Islanderne en stor og anseelig Mand, skient 
gammel og graahaaret. Foran ham blev baaret en Fahne. Alle bukkede for 
den Gamle, bade ham velkornmcn, og forlangede haitS endelige Dom i Sa
gen. Han lod da kalde Gudleif og hans Medfolgere, hvilke, da han fik 
nt vide, at de vare fra Island, fpurgde han med stor Omhyggelighed efter 
adskillige Ting og Tildragelser i deres Fcrdcrneland. Imidlertid bleve Ind
byggerne uroelige, og drevs paa ak Sagen skulle afgiores. Den fornemme 
Mand bred da Samtalen med Gudleif, gik til sine Folk, og tog 12 Mcend 
afsides med sig. Efter nogen Tid vendte de tilbage. Den Gamle sagde da: 
Vi Landets Beboere have betragtet eders Forfatning, og er det deres Villis, 
at eders Sag skal afgiores efter mit Godtbcfindende. Jeg giver eder derfor 
Tilladelse at reise hvorhclst eder lyster; men dog raader jeg eder at I forlade 
dette Land; thi Indbyggerne ere ikke at lide paa; de ere vanskelige at handle 
nicd, helst nu, de troe, nt de have lidt Vold paa sine Rettigheder. Des
uden har Landet Mangel paa gods Havns, og blive Fremmede allevegne an- 

Dddd 2 faldne

SI) Eyrbyggia Saga. Pag. 328. 
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faldne fom Fjender." Historien af Enk ben Rode lregger endnu bette tis, ar 
Skrrelingene, eller de saa kaldte Eschimeaux, hvilke han fandt i Markland, fors 
talte ham, " ak der laae' et Land over for deres Kyster, fom var beboet af et 
Folk, fom klredte sig t hvide Klreder, plejede at giere stork Anffrig, og barre 
Fahner paa lange Stokke. Man kroede ot bette Land var de hvide Mrends 
Land eller det store Irland. "

ForgireveS Arbejde ville det blive, at bestemme med nogen Vished, 
hvad Part af America det store Irland haver varet. Ester Landnama 
laae det nrer det gode Vinland, og delte vide vi kan ikke vrere andet end Ky
sterne af Ny-Eng-eland og Ny-Iersey. Den astronomiffe Beffcivelse, fem 
Forfatteren af bemeldte Historie har givet os af Vinland, passer overmaade 
uoie med den Brede, hvorunder diste Steder ligge 92); thi, siger han, der 
er i Vinland større Lighed mellem DagenS og Nakkens Lrengde indbyrdes end 
i Grönland eller Island, da Solen, naar Dagen er kortest, fees over Ho
rizonten fra Klokken yj om Formiddagen ril 4| om Eftermiddagen. Det 
bliver da beg ribeligt, hvorfra bc af Muur opførte Brønde, Leet kar og Tcgl- 
steen have sin Oprindelse, fom be Svenske opbagede ved deres Llttkoinst neden
for Salem langs med Delawarestoben. De Vilde kiendte ikke det mindste ved 
Europrernes Ankomst til Teglbrrenderiek eller den Kunst at giøve Potter og Kar 
af Leer, og dog vidste de at sige, at disse Brønde havde vrerek til lrenge fev 
ColdMbi Tider 93). Naar vi kalde til Eftertanke, hvor let det gamle Grøn
land tables og blev ufindeligt tgien, undre vi os ikke over, at en I riff Colo- 
nie faa langt borte fra Moderlandet kunde sorgaae og blive glemt. Sagen er 
i Korkhed denne: De Irffe bleve, efter den Tid, vi handle om, indviklede 
j Borgerkrige, dereö Skibsfart standsede, og de nedsunke efterhaanden i et 
uhørt Barbarie 94), Imidlertid have Nybyggerne manglet de Fornødenhe

der,

?2) (5. Schi^nnings Norges Riges Historie. 3. Deel. Pag. 419. Confr. Maa, 
mdsffrivter Minerva for Januarii Maaned 1788*  Pag. 9, 10.

53) p. Resa til Norra America. 2. Deel. Pag. 510, ir.

94) Gilla's feaft giver et lige beklageligt og sandfærdigt V!alerie af den elendige Til
stand, hvorudi Irland, det fordum oplyste Irland, befandtes i Vegyndelscn af for
rige Aarhundrede

In 
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t>er, hvilke man pleiede ar tilføre dem fra Europa. De have derfor deels 
blandet sig nred Indianerne, deels blevet af disse odelagte. I det forste Til
falde var intet 'andet muelhjt, end at de ved Omgang med de Indfodte bleve 
aldeles vilde. Erfarenhed leerer, at de som boe allene og afsides hos vilde 
Folk i nogle Aar, blive i Natur, S ceder og Skikke deres Naboer faa lige, 
at der næppe kan mærkes For ski el mellem begge.

Det bliver da saaledeS vist, at de Ir^e gik alle Havets Farlighedec 
med Fornoielse imode. Nu bleve de ledte af Videlyst til ubekicndte Him
melegne, nu ferde Haab om Bytte dem til Orlogs. Saa fotsikiellige Hen
sigter maae nodvendig have givet de Irsike Skibe forskiellig Storrelfe og Byg
ning. Orlogsskibene vare lange; de kaldtes derfor Langffibe 9s); de vare 
bygte af Eegetommer, hvilket man omhyggeligen glattede med Hovelen, for al 
formindske Træets Gnidning mod det vaade Element. Maass'ee har cu stig 
Maskine bestaact af ni fuldvoxcn Ecg. I det mindste giver Ost'lan Lejlighed 
til denne Tanke, "^avthou, siger Poeten, den forste af Bolgas Stam
me, han som reiste paa Vindene, ^wd forsi det sorte Skib paa Havet, lig 
en Hvalfii'k gicnnem det sprækkende Skum. I ClnbaS ryggede Bugt be
steg han Bolgen paa sin sorte Eeg — den Eeg han fældede i Lumon, for at 
randfage Havet" 9<s). 9)? c i) slige Skibe se ile de Frugal under Himmelens Vej
visning til det fncrrige Lochlin, da "han bod sine hvide Seil at hidfes mod 

D d d d 3 Brølen

In weitern Ule thrice famed for bogs, 
For 'I ories and for great wolf dog's, 
For di awing Hobbies by the tail, 
And threfhing corn with fiery flail, 
Where curds and Beer for truth I tell it, 
Are made without a pot or fkillet, 
And without pan and without kettle 
Or any thing that’s made of mettle. 
And where in bowels of the ground 
Great heaps of butter too are found, 
Of which with blood of living beaft, 
The natives make a dainty feaft

5$) Vita St. Columba Authore Adomnano. 
lata & roborea traherentur longa naves, 
rentur domus. &c.

And when in leathern hairy boat
O’er fwelling waves bold moi tal s float, 
Like gulls who never yet were found 
By ftrength of water to be drawned 
And free from fear and danger ride 
On back of waves, ’gainfl wind and tide 
And where the mountains once a year 
In flames like /Etna do appear
And burn, believe me, day and night 
To Grangers a mo ft dreadful fight 
One Gilla lived the fon of Shan
Who was the fon of Patrik Ban.

Lib. II. Cap. 46. Prima vice cum do
ts. magiiæ navium pariter materise evehe-

96) 0Ji ans Temora. Book VIL 
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Broken of Conci S Vind, cg saae til det Heio, da Nalten font ned, efter 
den ildhaarede Ul-crim. Himmelens Stierne blev ikke borte; red reiste De ti 
blandt Skyerne — Han fulgte den yndige Skraale pan det svagtfkinnende 
Dyb" 97). Handelsskibe og andre mindre Farkoier vare sammensatte af Vi
dier, beklædte med Oxehuder 9S), og ferde bande Aarer og Scil "). Hvad 
enten disse bleve gierte af Skind, Kleede eller Linnet, er ikke vist; men Tak- 
kellagen bestod allene as Ladcrremmer. I dette firmed gav man allid For
trinnet til Hvalreshuden. For dens Skyld har Hvalfangsten varet i de aldste 
Tider en sardeles vigtig Gienstand for vore Fadres Flittighed IO°).

Jeg vil just ikke paastaae at de Irske have taget en virksom Deel i Hval- 
fifferiet. Imidlertid fortiener det neie Eftertanke, hvad Solinnö fortaller 
os om dette Folk, at dc dannede Haandfangene paa deres S varde udaf Hval
tander, hvilket de gave al den Glands af Elphenbenet IO1). Lad Nordman
dene allene have lagt Vind paa Hvalfangsten, faa bliver dog Irland Stedet 
hvor de fandt et fordeelagtigt Market. Jeg fF'al forfoge at opklare denne Sag 
ved en anden Lejlighed, og vise at vore Forfadre have lange fsr det ottende 
Aarhnndrede varet bckiendt med de Irske Kyster, og de Fordele, som HenS 
Beliggenhed kunde give deres Handel.

57) Offians Temora. B. III.
98) Solinus. Cap. 25. Navigant Hiberni vimineis alveis, qvos circundant ambitione 

tergorum bubalorum.
") Off ans Carrie Thura. They lifted up the founding fail; the wind whittled 

through the thongs of their malts.
I0°) Oroftus translated from the Anglofaxon langvage by the Honourable Dailies Bar

rington. Loud. 1776. Cap. I. Othere wars fwa feor nord fwa fwa hwælhuntan 
fyrreft farad. Swidoft he for dyder. To eacan pæs landes feeapunge. For pæm 
hors hwaelum. For pæm he hæbbad fvvide ædele ban on hyra todum. And hyra 
hyd bid fvvide god to feipa rapum. On his agnum lande is fe belts hwael huntad. 
para he fæde pæt he fyxa fum of Iloge fyxtig on twain dagum.

ICI) Solinus. Cap. 35. Qvi fludent cultui, dentibus mari nantium bel lu arum in lig
nin nt enfium capulos. Candicant enim ad eburneam claritatem. Confr Vitam 
St. Columba. Lib. II. Cap. 40. Ubi Librano Harundineti machæram, belluinis 
dolatam dentibus dedit.

En
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En Nye Prove
paci

de danske geographiske Carters Noiagtighed
ved

Lcrngdens Bestemmelse nf Verslov i Sic stand
med et Chronometer.

93,-6

Thomas Bugge.

Iblandt de mange og betydelige Opfindelser, hvilke det attende Aarhundrede 
kan fremvise, er Tidens rigtige Bestemmelse ved noiagtige Uhre, og deres 
Anvendelse til LcrngdenS Bestemmelse, ganffe vist ci en af de mindst betydelige. 
Huygens eller Hugenius var den forste, som af Mekanikens sande Grunv- 
scetninger beviiste, hvorledes Pendulers Sving skulde indrettes isochrone eller 
fkee i lige store Tider, og han var den forste, som indrettede Uhre, hvis jevne 
Gang blev bevirket og bestyret ved Pendulernes Sving. Ester den Tid har 
Graham ved sin Gaffel og Stiighiulet, og Harrison ved sin sammensatte 
eller ristformige Pendul, hvilken ophaver Forlængelsen ved Varmen og For
kortningen af Kulden, bragt de astronomiske Uhre til en saa hoi Grad af Fuld
kommenhed, at de i 4 a 6 Uger ikke afviger nogen Secund fra det stsrste og 

suls- 
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fnldkommenste Uhrværk, fom er kan gaae urigtigt, jeg mener Jordens Om
drejning om sin Axel, og den deraf fremkommende og synlige Himlens og Fix- 
siiernerncs daglige Bevægelse.

Den Tanke at anvende 11 (tre til Ssebrug og Længdens Bestemmelse er 
meget gammel. Allerede Gemma Frisius og Adnau Mekius, tvende 
hollandske Mathcmankcre, have havt den, (Metii opera aftronomica. 
Tom. I. pag. 150). Hllygen selv arbejdede paa et Soeuhr, hvilket blev 
forsogt til SeeS 1664. Hem'ic Sttlly, cn S kollernder, men bocsar i Fran- 
kerig, har i Aaret 1724 overleveret Videnskabernes Academie i Paris et Soe- 
uhr, hvis Prove dog ei udfaldk til nogen Fuldkommenhed. Efter ham have 
i Frankerig i denne Sag arbcidet Dtttertre, Gallaude og Rivas, men 
uden at have naaet Maalet.

Engelænderen Johll Harrison havde allerede siden 1726 bcskieftiget 
sig med So.uhrelS Opfindelse. Efter forcgaaende Land- og Soeprover vandt 
han derfor i Aaret 1762 Halvdelen af den udsatte Preemie. Det er ikke at 
nægte, at de franske Uhrmagere Berthoud og le Roy til somme Tid have 
udfundet Socuhre af en særskildt Indretning, og al de ved Provcr til Socs 
ere befundne gode. I England have Kendal og Mlldge efter den Tid for
bedret Soeuhrenc, og hos os arbeider Al'MgUd dcrpaa. Alle ovenmeldte 
Seeuhrc maae have den Egenskab at deres Bevægelse ei hindres ved Skibene- 
Slingring, Duning og andre Bevægelser; ligesaa lidet maae Varmen siappe 
Fiæderne, eller Kulden spænde dem, og de bor saa nær som mueligt, med 
mindre Feil end 1 Minut i cn Maaned, folge Tidens noiagkige Gang; og af 
den Aarsag have Engelænderne kaldet disse Soeuhre Dtdsbevarere (Time
keepers). De ere alle af den Storrelse, nt de ikke kan bæres i Lommen. 
Den forste, som har sogt at formindske Soeuhre, og at bringe d m til en saa 
liden Storrelse, at de kan bæres i Lommen, har været John Arnold, og 
han har kaldet disse formindskede Lomme-Soeuhre Chronomckere. Delte 
vanskelige Arbejde cr til en hoi Grad af Fuldkommenhed lykkedes for denne 
skarpsindige og duelige Kunstner. Tvende af Arnolds Chronometere har 
jeg havt til Prove, og fundet dem at være meget gode. (See Ob ler var. 
allronom. Havn. 1781 -1784. Introd. pag. 106). En anden Kunstner, 
Emery/ saavidt jeg veed en Svciher, men boesat i London, har sammensat 

Chro-
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Chronometers af en anden Indregning. Vanskeligt var det for ham at kcempe 
imod en faa beromt Medbejler som Arnold, og det varede lcenge, forinden 
Emery's Chronometers kunde erholde den Beremmelse, og erhverve den Til
lid, som de virkeligen fortiene. Den Saxich'e Gesandt i London, Hr. Grev 
Brühl, som cr cn Kicnder og Liebhaber af Astronomien, har vceret den 
forste, som med Iver cg Varme, efter foregaaende Prsver, offsntligcn har 
beromt Emery's Chronometers, saa al de fra den Tid af giere de Ardnolffe 
Fonrinnet stridigt.

Hans Durchlauchtiahcd Hcrtngen af Saxen Gotha, til hvilken Astro
nomien skylder ct af de fuldkommenste Observatoriers Indretning i Europa, 
har, tilligemed hans Astronom, Hr. von Zach, paa Reifer brugt Emery's 
Chronometers, cg dermed bestemt adskillige Staders Lcengde i Engeland, 
Frankerig og Tydffland til en hsi Grad af Fuldkommenhed. Hr. Stiftamt- 
lnand Grev Knuth sier cn fortraffelig Samling af maihemalisks og astrono- 
Ntifke Instrumenter, og iblandt dem den eneste Herfchelstke 7 Fods Telefcop, 
som er i Dannemark. Derke fonrassiliae Instrument er derved endog mcsrk- 
vcerdigt, at det egentlige« hos Dr. Herschel var bestilt af forhen Hertugen 
af Orleans eller nu Hr. V Egalite; men at StatSomveltninger i Frankerig 
have giort ham del umneligt, at anskaffe sig ct allerede betinget Instrument. 
Hr. Skiftamnuand Grev Kuuth har ved Hr. Grev Brühls Omhue forffaf- 
fet sig et af Emery's Chronometers. Med den stsrste Beredvillighed har 
Hr. Stiftanttmanden havt den Godhed at udlaane til mig dette Chronmeler, 
og tilladt mig at bruge det til ar prøve Lcrngyerne af de danske geographjsi^e 
Caner; og. det er de dermed foretagne Observationer jeg har den TEre at 
fremtøgge for Selskabet.

§. r.

Prover paa Gangen af Chronometeret foretagne paa Kwbenhavns 
Observatorium fra g. Januar ril 17. Jnlii 1792.

Diste Prsver ere foretagne ved at observere Gicnnemgangen af adskillige 
Stierner i Transitinstrumentet. Jeg ffal dele Observationerne i forskiellige 
Rader, saa tølige nemlig en og samme Stierne har vævet at bruge.

n>'c IV. B. E e ee Dagen.
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Dagen.

Dagen.
Culmination 

af e i Tvillingen.

Chronometeret vin
der fra Stiernerid 

i 24 Timer.

Thcrmo- 
mercret.

1792. 8. Januar iir 16' 36,5" 3
io. — ii 9 S2 3*  32,2" 2
14. — io 55. 9 3 35,7 i
19. — 10 37 21,5 3 33'5 i
20. — 10 33 48,5 3 33,0 0
21. ---- 10 30 10 3 38,5 i
27. — 10 8 32,5 3 36,2 i
14. Februar 9 5 n,5 3 31,2 0

— 9 1 40 3 31,5 0
24. — 8 29 10,5 3 36,5 i

Altsaa vinder Chronometeret efter denne Rad af Observationer fra 8. Januar 
til 24. Februar ved et Middeltal 3' 34,3" daglige« fra Stiernelid, og fra
Middeltiden 21,7".

Dagen.
Culmination 
af £ i Loven.

Chronometeret vin
der fra Stiernelid 

i 24 Timer.

Thermo- 
mereret.

1792. 26. Marts i O1 45' 30,5" 3
29. — 10 35 i,5 3' 27,5" 4
7. April 10 3 36,5 3 29,4 5

12. — 9 46 25,5 3 26,2 6
19. — 9 2l 46 3 3i,3 7
20. ---- 9 18 15 3 3r,° 8
27. ---- 8 53 37,5 3 3 2,5 8

Fra den 26. Marts til 27. April har Chronometeret ved et Middeltal vundet
fra Snernetiden dagligm 3' 29,6", -g fta Middeltiden 26,4".
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Uhret forglemt at oplrcekkeS.

Dagen.
Culmination 
af Arcturus.

Chronometeret vin
der fra Stiernelid 

i 24 Timer.

Thermo- 
.meteret.

1792. 5. Maji nc 28' 38" * 8
7- — ir 2i 37 3' 30,5" 8
8- — ii 18 7 3 3 O/O 8

15* — n 53 46 3 29,9 8

23. — 10 18 28 10
2A. — 10 11 28 3' 30,0 10
28. — 10 0 56 3 30,6 I £
4. Junii 9 36 16 3 3M 12

10. — 9 !4 58 3 33/0 12

Fra dcn 5. Maji til den 10. Junii har Chronometers! dagligen vundet fra 
Sliernctiden ved et Middeltal 3*  30,8", og fra Middclliden 25,2".

Fra den 15. ti! 29. Junii har Chronomekeret vundet dagligen fra Stiernetiden 
3' ZO/Z", og fra Middeltiden 26,5".

Dagen.
Culmination 

af £ i Hercules.

Chronor 
der fra

i 24

neleret vin- 
Stiernelid
Timer.

Thermo- 
meteret.

1792* J5*  Junii iLr 25' 36" 4« 12
16. —■ ii 22 4 3' 32/0" 12
17. — 11 18 22 3 32,0 13
18. — 11 15 3 3 2 9/0 13
2l. ---- 10 4 33/5 3 30 0 14
23*  — 10 §7 34 3 29/7 14
26. — 10 47 4 3 30,2 14
29. — 10 36 33 3 3^/3 14

Dagen.E e ee 2
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Fra den 6. Julii til 17. Julii har CKronometeret dagligcn vundet fra Sii.rne- 
tiden 3' 29", og fra Middelkiden 27".

Dagen.
Culmination 

af d i Skytten.

Chronometeret virt- 
der fra Stiernetid Thermo

meter et.r 24 -urnen

3792. 6. Julii nt 1' 34 " 4« 15
7. — 10 58 6,5 3' 28,5" 15
8. — 10 54 38 3 28,5 15
9. — 20 51 ii 3 27/0 16

ir. — 10 44 15,5 3 28,2 16
12. — 10 40 47 3 2 8,5 16
17. — 10 22 58 3 SS/2 i?

Man seer da heraf, at Emery's Chronometer har gaaet ganske jævnt 
paa nogle smaa Anomalier nær. Der synes at vare rettet alt fer meget for 
Varmens og Kuldens Indflydelse, eller, fom Engelcenderne kalder det, at 
vare overcorrigeret, efterdi det i den kolde Aarcts Tid i Januar og Februar 
Maaneder har vundet mindre, eller tabt og retarderet, fremfor udi den var
mere Tid af Aaret i April, Maji, Junii og Jnlii Maaneder, da dets Gang 
har været jcevn og god, og Accelerationen fra Middeltid 25,2", 26,5" 
og 27".

Alt dette udviser, at Chronsmeteret ved den tiltagende Varme har vun
det meer end i Kulden, da dog Varmen burde siappe Ficederne, og frem
bringe en Retardation i Uhrets Gang. Da nu det Modsatte ffeer, faa er 
Chronometeret overcorrigeret.

§. 2.
Observationer af delt sande Middag i KLobenhavn og Verslov 

fra den 20. Jnlii til den 9. August.

For at finde, hvormeget Chronometeret afviger fra KiobcnhavnS Mid
deltid, og for at finde dets Gang efter samme, maatte nodvcndigen nogle 
sande Middage observeres. Solens Culmination igiennem Tranfilinstrumen- 
m paa Observatorium blev da observeret efter Chronometeret.

Den
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D-n 20. Ju!il s-nd M>dda-, o‘ 1' Z2,7§"
21. — ---- ---- O I 2 2,25

Den sande Middags Middellid den 20. Juli oc 5' 55,3", og altsaa var Chro- 
nometcrct bag efter KisbenhavnS Middelkid oc 4' 2,55". Den 21. Juli var 
den sande Middags Middellid or 5' 58,1", og Chronometcret var bag efter 
Middelliden or 3' 35,85". Naar man nu fra Uhretö Feil eller Forssiel fra 
KiobenhavnS Middellid den 20. Julii 4' 2,55" drager Feilen den 2i.Jnlii 
— g# 35,85"# fa a finder man hvormegct Chronomcterct vinder dagligen fra 
Middellidcn = 26,70", hvilket g a nsse vel stemmer ovcrcenS med den efter 
Stiernerne fundne Acceleration fra Middellidcn = 27"; Forssicllen er ikkun 

0,3", og ganske ubetydelig.
I Verslsv maatte den sande Tid og UhrctS Gang efter Middcltideu 

bestemmes ved corresponderende Soclhoider, saaledeS som fcrdvanligen maae 
ff'ee paa Reiser, hvor man ci har noget Transikinstrnment, eller i Meridianer, 
opstillet Kikkert. For at formindffe mit astron omisse Reiscapparat troede jeg 
hertil al ar kunne bruge de meget nydelige Spcilbuer af 6 Tommers Radius 
og en kunstig Horizont. Omcndssiont man meget bersmmer disse Speilbuer 
til ak lage corresponderende Hsider, faa have foregaaende Prsver lark mig, 
al disse fmaa Instrumenter, ja end ci storre Speilbucr dertil ere paalidelige 
og noiagtige nok; man ssal nemlig bestemme den Tids Secund, naar Solens 
reflecterke Billede efter Alsidaden stillet til en vis Heide bliver fammenpaffende 
med Solens Billede i den kunstige Horizont, og fuldkontmeu dcekker samme. 
Man vil let see, at det er meget vansseligt ar bestemme tvende lyse Billeders 
noiagtige Sammenpasning til et Secund af Tiden. Vist er det at korrespon
derende Hsider med Speilbnen ei har villet lykkes for mig, hvad enten faa 
Aarsagen ligger i Tingens Natur, eller i min liden Hvelse. Paa Reiser har 
jeg af den Aarsag ei brugt Speilbuen, som nogle faa ivrigen anbefale; men 
jeg har medtaget en astronomiss Cirkel af 20 Tommers Radius, med hvilken 
corresponderende Hsider paa Solen kan tages med Vished, da man med Nsi- 
ag-tighed kan bestemme Tids Secunden, naar Solens lyse overste eller nedcrste 
Rand i sil Stigende og Faldende gaaer forbie og berorer Kikkertens msrke 

horizontale Traad.
Eeee Z Med
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Med dette Instrument har jeg da hver Dag i Verslsv, naar klart 
Veir ville tillade del, taget korresponderende Soelhsider, hvilke jeg oinfhw 
deligen stkal anføre, paa det at de deraf uddragne Slukninger om Lcengden af 
Verslev kan blive desto nieer au ten tiff c, og paa del at enhver, fo tn er K i.'ti
der af disse Materier, desto fuldstændigere kan underfoae og bed s tu me dek Hele, 
hvorved de danstfe gcogre.phiffe Opnraalinger gatiffe vist vil vinde i Tillid og 
Agtelse.

Corrcsponderende Soelhsider i Verslsv den 24. Julii.

Horden. Formiddag. Eftermiddag.
Den urettede 

Middag.

42° 20' 9' 16' 8" 1 sc iz 30" oc 8' 54"
42 30 9 i? 32 15 0 30 0 9 i

43 0 9 21 34 14 5 6 14 0 8 54

43 10 9 23 11 14 54 37 0 8 54

43 30 9 25 40 14 57 6 0 8 53

43 40 9 27 2 14 50 5 5 0 8 58

45 0 9 38 37 14 39 i 0 8 49

Medium - ; 0 8 54,70
Middags Correction - 4< 13,04

Sande Middag - o 9 7,74

En Gang for alle niaae jeg bemærke, at jeg har observeret efter Selens ne- 
derste Rand, og at Middags- Correctionen er beregnet ved at multiplicere 
Correctiouen fer 45° Brede med Tangenten af Verslsvs Polhside. 

Cor-
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Correspou-dereude Soelhoider den 31. Julii i Verelsv.

Middags Correction - ►£< 18,85

Heiden. Formiddag. Eftermiddag.
Den uretlede 

Middag.

37° 4°' 8C 52' 27" i$‘ 31' I g" o1 11' 50"

38 0 8 55 S 15 28 31 0 11 49
38 10 8 56 25 15 27 18 0 11 Si
38 20 8 57 46 15 25 56 0 11 51
38 30 8 59 6 15 24 44 0 ii SS
38 40 9 0 28 15 23 14 0 11 5i
38 so 9 i 50 15 22 0 0 11 55
39 O 9 3 20 iS 20 40 0 11 51
39 10 9 4 20 i? 19 20 0 11 50

39 20 9 5 38 15 18 0 0 1 i 49
39 30 9 7 12 15 16 38 0 11 55
39 40 9 8 25 15 15 20 0 11 53
39 50 9 9 44 15 13 55 0 ii 50
40 O 9 11 4 15 12 36 0 11 50

Medium - - 0 ii 50,42

Sande Middag #012 9,27
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Correspouderende Soelheider paa Solen i Verslov den i. August.

Eftermiddag. Den urettede -
Middag.

Heiden. Formiddag.

39° 30' 9C 9' 4" !)C i)' o[ l 2' i8"
39 40 9 10 30 I) 14 O 0 I 2 15

. 39 50 11 52 15 12 36 0 I 2 15
40 0 9 13 14 I> I I 0 I 2 14
40 10 9 14 43 15 9 55 0 12 19
40 20 9 16 2 15 8 36 0 12 19
40 30 9 17 22 15 7 14 0 12 18
40 50 9 20 8 I5 4 28 0 12 18
41 0 9 21 Z6 15 3 i 0 12 18
41 10 9 22 52 15 2 4® 0 12 16
41 20 9 24 28 15 0 3 0 I 2 20

41 30 9 25 50 14 58 50 0 I 2 20

41 40 9 27 14 14 57 24 0 I 2 19

41 50 9 28 36 14 56 2 0 12 19
42 0 9 30 0 14 54 36 0 I 2 18
42 10 9 3r 26 14 53 12 0 I 2 19
42 20 9 32 52 14 51 46 0 I 2 i'8

43 30 9 34 18 l4 50 I8 0 I 2 18
42 40 9 35 45 14 48 42 0 I 2 14
42 50 9 37 16 14 47 20 0 12 18
43 0 9 38 50 14 45 50 0 12 20

43 10 9 40 11 14 44 31 0 I 2 21

Medium - - 0 12 17,82
Middags Correction - ►P 15,72

Sande Middag - o 12 33,54
Cor-



Det) Langdens Bestemmelse med et Chronometer. 593

Correspondercnde Soelhoider i Verslov den 2. August.

Horden. Formiddag. Eftermiddag. Den urettede 
Middag.

43° 10' 9C 42' 4 4" 14C 42' 36" oc 12* 40"
43 20 9 44 16 14 4t 0 0 12 38
4.3 30 9 45 44 14 39 34 0 12 39
43 40 9 47 12 14 37 56 0 12 34
43 50 9 4.8 46 14 36 S2 0 12 38
44 0 9 50 3 2 14 34 56 0 12 44
44 10 9 52 16 14 33 20 0 12 48
44 20 9 53 48 14 31 48 0 12 48
44 30 9 55 16 14 30 14 0 12 45
44 40 9 56 52 14 28 4o 0 12 46
44 50 9 58 36 14 26 58 0 12 47
45 0 10 0 j i 14 25 23 0 12 47
45 10 10 i 50 14 23 48 0 12 49
45 20 10 3 22 14 22 8 0 12 45
45 30 10 5 3 14 20 27 0 12 45
45 40 10 6 47 14 18 43 0 12 45
45 50 10 8 27 14 -7 7 0 12 47
46 0 10 10 15 i4 15 J9 0 12 47
46 10 10 11 45 14 J3 43 0 12 44
46 20 10 13 3r 14 ii 57 0 12 44
46 SO 10 15 6 14 10 20 0 12 43
46 40 10 16 59 14 8 33 0 12 46
46 50 10 18 50 i4 6 42 0 12 4 6
47 0 10 LO 40 14 4 54 0 12 47

Medium - - 0 12 44,29
Middags Correction - 4* 15,60

Sande Middag - o 12 59,89

N>'e Samling IV. B. Ffff C°r-



594 B. Prove paa de danffe geographiffe Carters Noiagtighed

Corrcsponderende Soclheider i Verslev den 3 August.

Heiden. Formiddag. Eftermiddag. Den ureltcde 
Middag.

42° 5°' 9' 43' 2" 14' 46' 16" oc 13' 19"
43 0 9 44 36 14 41 36 0 13 16
43 IO 9 46 2 J4 40 1 2 0 J3 7
43 20 . 9 47 34 14 38 36 0 13 5
43 30 9 49 4 14 37 6 0 13 5
43 40 9 50 40 14 35 30 0 13 5
43 50 9 52 10

44 SO 10 i 50 14 24 20 0 13 5
45 0 IO 3 32 14 2 2 48 0 13 10
45 IO IO 5 0 14 2 l 8 - 0 13 4
45 20 IO 6 49 14 19 30 0 13 9
45 3° 10 8 3° 14 17 36 0 13 3
45 40 10 10 16 14 16 8 0 13 12

45 50 10 21 49 14 14 29 0 i 3 9
Medium - - 0 13 6,85
Middags Correction - 4-* 1.5,81

Sande. Middag - o 13 22,66

Medium - - o 13 48,25
Middags Correction - HH 16,14

Corrcsponderende Soclheider i VcrSlov den 5. August.

Heiden. Formiddag. Eftermiddag. Den urettede 
Middag.

4-° 20' 9r 43' 45" J4C 43' 5 5" or 13' 50"
42 40 9 46 36 14 40 54 0 13 45
42 )O 9 48 16 14 39 27 01351

43 0 9 49 43 14 37 50 0 13 47

Sande Middag - o 14 4,39
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Correspondcrcnde Soclheider i Verslev ben 6. August.

595

Heiden. Formid bag.

400 1O' 9C 27' 17"
40 20 9 2 8 50
40 30 9 30 i
40 40 9 3l 37
40 50 9 33 3
4 i o 9 34 36
4l 1O 9 35 55
4i 20 9 37 25
4i 30 9 38 53
4i 40 9 40 25
4l 50 9 4i 54
42 o 9 43 20
42 1O 9 44 52
42 20 9 46 30
42 40 9 49 23
42 50 9 50 55
43 0 9 52 34
43 10 • 9 54 x4
43 20 9 5 5 50
43 30 3 57 20
43 4o 9 58 57
43 50 IO o 32
44 o IO 2 10
44 IO IO 3 54
44 20 IO 5 24

Eftermiddag.
Den urettede 

Middag.

15r 1' ib" o1 14' 18"
14 59 46 0 14 18
14 58 26 0 14 14
14 56 57 0 14 17
14 55 30 0 14 17
14 54 4 0 14 20
14 52 38 0 14 16
14 51 4 0 14 15
14 49 38 0 14 16
14 48 3 0 14 14
14 46 43 0 14 18
14 45 0 0 14 13
14 43 40 0 14 16
14 42 2 0 14 14
14
14

39
37

5
30

0
0

14
14

13

-4 35 54 0 J 4 14
14 34 18 0 14 1(5
14 32 43 0 14 16
14 31 15 0 14 i?
14 29 32 0 14 14
14 27 58 0 14 15
14 26 14 0 14 12
14 24 38 0 14 i(5
14 23 5 0 14 15

Medium - - 0 14 15,60
Middags Correction - * 16,86
Sande Middag - 0 14 32,44

Cor-Ffsf 2
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Medium - - o 14 34,06
Middags Correction - 17,66

Corresponderende Soelheider i Verslov den 7. August.

Heiden. Formiddag. Eftermiddag.
Den uretlede 

Middag.

38° 3?' 9' 15' 41" 13' 24" or 14' 33"

38 40 9 i? 20 15 12 7 0 14 34

39 0 9 19 50 15 9 12 0 14 31
39 10 9 21 28 15 7 53 0 14 32

39 20 9 22 38 15 6 28 0 14 33
39 30 9 23 56 15 5 12 0 14 3-4
39 40 9 25 28 15 3 42 0 14 35
39 SO 9 26 50 15 2 18 0 14 - 34
40 0 9 28 14 15 0 52 0 14 36

40 10 9 29 40 14 59 24 0 14 32

41 50 9 44 3° 14 44 32 0 14 35
42 0 9 46 11 14 43 0 0 14 35
42 10 9 41 33 14 41 34 0 14 34
42 20 9 44 11 14 40 2 0 . 14 36

42 30 9 50 38 14 38 36 0 14 37

Sande Middag - o 14 51,72

Disse vare de i Verslsv med Chronometeret anstillede Observationer. Efter 
min Hicmkomst ansaae jeg det sornodenk igien,i Kisbenhavn at kage folgende 
korresponderende Soel^oider*

Cor-
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Medium - - o 9 32,3*2
Middags Correction - 4« 16,71.

Corresponderende Soelhsider den 9. August i Kisbenhavn.

Heiden. Formiddag. Eftermiddag. Den »rettede 
Middag.

41° 50' 9' 44' 21" 14t m 46" oc 9' 34"
42 0 9 45 49 14 33 15 0 9 32
42 10 9 47 23 14 31 45 0 9 34
42 20 9 49 0 14 30 2 0 9 Zr
42 30 < 9 50 24 14 28 33 0 9 3.0
42 50 9 53 48 14 25 20 0 9 34
43 0 9 5 5 26 14 23 36 0 9 31
43 10 9 57 7 14 21 58 0 9 33
43 20 9 58 45 14 20 20 0 9 32
43 30 10 0 23 14 18 48 0 9 31
43 40 10 2 10 14 16 49 0 9 30
43 50 10 3 55 14 15 14 0 9 34
44 0 10 5 35 14 J3 30 0 9 32
44 10 10 7 2 2 14 11 48 0 9 3 5
44 20 10 9 5 14 9 54 0 9 30
44 30 10 10 52 14 8 12 0 9 32
44 40 10 12 40 14 6 22 0 9 31
45 IO 10 18 12 14 i 56 0 9 34
45 30 10 22 54 13 57 12 0 9 33
45 40 10 23 50 13 55 12 0 9 3 1
45 50 10 25 48 13 53 14 0 9 32
46 0 10 27 50 13 51 20 0 9 35

Sande Middag - o 9 49,03 

Middagen den 9. August blev desuden observeret i Transttiustrumentet paa 
Observatorium or 9' 48,5", hvilken gauffe n«r stemmer overeens med de 
korresponderende Hsiderö sande Middag.

§. 3Sfff 3
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§. 3-
Om Chrouometcrets Gang og dets Acceleration fra Middeltid 

fra den 20. Julii ril den 7- August.
Disse vare da de o (fer verfe Middage, efter hvilke NhretS daglige Ac- 

celcration fra VNddellidcn kan udledes paa den Maade, som i Begyndelsen 
af §. 2. er viist og forklaret. Det Heelc st'al jeg for Kortheds Skyld ind
befatte i felgende Tabelle:

Observations Sled 
og Tid.

Sand Middag.
Den sande 
Middags 

Middeltid.

Chronomete- 
rets Feil fra 
Middeltid.

Accelera
tion fra 
Middel
tid i 24 
Timer.

?uobenhavn d. 20. Julii or iz 52/75" °c 5' 55/3" — 4' 2,55"
2 T. — 0 2 22,25 0 5 58,1 — 3 35/85 26,70"

Verslov den 24. Julii 0 9 7,74 0 6 3,4 4- 3 4/34
31*  — 0 12 9,27 0 5 54/8 HH 6 14,47 27,13
1. Aug. O 12 33,54 0 5 51,0 4« 6 42,54 28,07
2. — O 12 59,89 0 5 46,7 4*  7 13/‘9 29,49
Z. — 0 13 22,66 0 5 4i,8 HH 7 40,86 27,67
5. — 0 14 4/39 0 5 30,0 HH 8 34/39 26,76
6. — 0 14 32,46 0 5 23,3 HH 9 9,16 S 4/3 7
7. — 0 14 51,72 0 5 16,1 HH 9 35/62 26,46

Kiobenhavn d. 9. Aug. 0 9 49,03 0 4 59/7 HH 4 49/33

Ved at betragte denne Tabel, seer man, 1) al Chronometerel i Kie- 
benhavn fra 20. til 21. Julii var bag efter Middeltidcn; 2) at Uhret, ved at 
vinde dagligen fra Middelliden fra 24. Julii til 7. August i Verslev, har vce- 
ret foran for VerslovS Middcltid; 3) ar det ligeledes ved Hiemkomsten til 
Kisbenhavn havde vundet saa meget, at det var foran for Kisbenhavns Mid
dellid; 4) al UhrelS Gang har varet jevn og god i Vcrslov, undtagen den
2. og 5. August, da Uhret har vunder noget nie er end det burde; • 5) at Uhret 
i det Heele har vundet 26 a 27" dagligen, hvilket desuden bevises paa fel
gende Maade:

Den
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Den 9. August var Chronometerct for Kiobcnhavns Middeltid 4' 49,33" 
Den 21. Julii var dec bag efter Kiobcnhavns Middeltid . 3 3.5,85

Alt fa a udi 19 Dage fra 2 1. Julii ril 9. August har 
Chronometeret i alt vundet fra Middelkiden - g 25,13

S' 2^,1 j g"
og i 24 Timer vinder Chronometeret -—7™— — -—“ 26,§8", og

19 19
denne daglige Acceleration af 26,53" skal kcegges til Grund for Bestemmelsen 
af Vcrelovs Lcengde.

§. 4*

At beregne Lcengdeu af Vcrslov ved at gaae ud fra den i Kioben- 
havn observerte Middag den 21. Julii.

Den hele Lcere om Tiden er vanskelig, og dens Anvendelse vildsom. 
Urigtige SlukningSmaader ville nodvendigen fore kil urigtige Lcengdcr. Jeg 
skal derfor anføre tvende sårskilte Ataadcr til LcengderrS Beregning.

Ved den forste Maade sindes Lcengden efter den naturligste og simpelste 
Tanke, nemlig at beregne hvad Chronometeret burde have vust i Kiobcnhavu, 
og at sammenligne dette Kiobcnhavns Klokkcstcrt med Verelsv Klokkcstcet.

Den 21. Julii i Kiobenhavn var Chronometeret bag efter 
Middcltid - - » » • o( 3' 35,85"

Chronometercts Acceleration i 3 Dage a 26,58" • o 1 19,74

Den 24. Julii i Kiobenhavn ved sand Middag burde Chro- 
nometcret verre bag efter Middcltiden » - O 2 i6,11

Den 24. Julii sande Middags Middcltid , . o 6 3,40

Den 24. Julii i Kiobenhavn ved sand Middag burde Chro- 
uomctcret vise efter Kiobcnhavns Tid . = o 3 47,29

Den 24. Juki har det viist efter Vcrölovs Tid - o 9 7,47 

Lcengdeforskicl eller Middagsforskicl, Verölev 
vcstenfor Kiebcnhavn • - o 5 20,18

Den
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Den anden Maade ril at beregne Leengden bestaaer i ar sinde UhretS Feil 
fra Middelkiden i Kiobenhavn ril en given Middag, og at sinde UhretS Feil 
fra VcrslovS Middeltid paa samme Dag. Disse Feil lergges tilsammen, naar 
begge have havt forskiellig Benævnelse, nemlig begge enten foran for eller 
bag efter Middeltiden. Denne Maade er maaskee mindre naturlig end den 
ferste, men den er meget kortere i Regning.

Den 2i. Julii Chronometeret bag efter Kiobenhavns Mid-
dclrid - . - - - - o*  3' 35,85"

Chronometercrs Acceleration i 3 Dage a 26,38" • .01 19,74

Den 24. Julii Chronometeret bag efter Kisbenhavns Mid
deltid - - - • »02 i6,t i

Den 24. Julii Chronometeret foran for Verslevs Middeltid o 3 4,34

Lee ngd efor ski el! en • • o 5 20,45

Jeg maae endnu bemeerke, at denne forhen beviste Chronometerets Acceleration 
af 26,38" har jeg ikkun brugt paa Reisen fra 21. til 24. Julii, men at paa 
alle de cfterfolgende og mellemvcerendc Dage har jeg ikke brugt nogen suppo
neret men Chronometerets efter virkelige Observationer udfundne Acceleration. 
Saaledes fra den 24. Julii til 5. August eller i 12 Dage har jeg ikke brugt 
'N beregnet Acceleration ~ 12 X 26,58" ~ 318,96" — 5' 18.96", men 
den virkelige Acceleration — 5' 30,05", hvilken sindes, naar fra Uhrers Feil 
fra Middelkid den 5. August “ 8l 34,39" drages UhretS Feil den 24. Jkklii 
— 3' 4,34"- Paa denne Maade er det at jeg har kundet naae en Overeens- 
stcmmclfe af Tiendedele af Secunder, da Forfkiellen ellers havde voret til 
flere Sccundcr, og forommeldte Exempel ril n". Disse 11 Secrinder ere 
Samlingen eller Summen af alle UhretS fmaa Ujevnhcder efter 12 Dages 
Forlob. Ved Uhre som gaae med Fiedre maae man ei forundre sig over at 
denne Forsikiel sindes, men snarere beundre ak Forfkicllen ei er storre.

Jeg ffal endnu ansore et Exempel af LcrngdenS Beregning efter den i 
Verslev obftrverte Middag den 7. August.

Den
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Den 21. Julii i Kisbenhavn Chronomekeret bag efter Kis
benhavns Middellid - - - - o1 3' 35,85"

ChronometeretS Acceleration i 3 Dage fra
21. til 24. Julii a 26,58" - - 0'1'19,74"

ChronometerekS Acceleration fra d. 24. Julii
til ben 7. August efter Observationer o 6 35,28

o 7 5l,Q2 

Den 7. August Chronomekeret foran for Kiobenhavns Mid-.

dellid - - - - - - o 4 15,17
Den 7. Aug. Chronomekeret foran for Verslsvs Middcltid o 9 35,62 

Lomgdeforfkiel - 05 20,45

Jeg anfcer det for overflodigt at aufere flere Exempler; men ved at 
gaae ud fra Middag den 21. Julii i Kisbenhavn, og ved at sammenligne 
den med alle i Vcrölev observerle Middage, har jeg fundet folgende:

Efter Observationen den 24. Julii Lcengdeforffiel - - 5' 20,45"
31. — — - - 5 20,45
1. August — - - 5 20,45
2. — — - - 5 20,45
3. — — - - 5 20,45
5*  — — - - 5 20,45
6. — — - - 5 20,39
7. — — - - 5 20,45

Efter Middeltallet er Verölov vesteufo-r Kiobenhavn 5 20,44

Naar man beregner Lcengden af Verölov efter de lrigonometrifte Ope
rationer, da bliver den i° 21' 30"; og saaledes ligger og virkelige« denne 
Kirkebne saa vel paa det speciale Carte over SiellaudS nordvestlige Fierdedeel, 
som og paa det generale Carle over Siclland. Denne Lcengdeforsticl i Grader 
i° 2 i' 30" giver Loeugdeforflkiellcn i Tid ved at derivere med 15 zzz 5' '16". 
Al i saa er den af Chronomekeret angivne Lcengdeforfkiel i Tid 5,56" for liden, 
hvilket udgior i Gradbue 5,56" X 15 — 83,4" 1' 23,4".

GgggVh?e Samling IV. B. Naar
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Naar Chronometeret betragtes som et Socuhr, da er den Feil aldeles 
ubetydelig; men forgieves ville del vcere, nt vente kil Sees med samme Chro
nometer at kunne naae ovenmeldte Noiagtighed. Naar man vil finde Klokke- 
flattct, kan dertil ei bruges corrcfpondcrende Soelhøider; men man maae nf 
enkelte Soelhøider udenfor Meridianen flukte og beregne Klokkesicettet, hvilket 
efter Instrumenternes og Mcthoderncs Natur meget gierne kan blive fejlagtigt 
pan Z a 4 Minut i Tid, hvilken Feil i Klokkeslættet vil frembringe en Feil i 
Langden of 3' 4,5" a 7' 30". Dcrnceft mane man til SoeS beständigen an
tage, nt Uhret paa Reifen beholder dert samme Acceleration eller Retardation, 
som man paa den affarende Plads har befundet, og man har ingen Lejlighed 
til nt under fog c Uhrcts virkelige Vinden eller Taben i 24 Timer, faa lange 
Skibet er under Seil. Af begge disse Aarsager kan Lcengdcn til Soes ei 
bestemmes med den Noiagtighed som til Lands.

Af foregaacnde Beregning feer man, at Emery's Chronometer har 
angivet Lcengden of Vcrslov paa §4 Secund i Tid, eller 14 Minut 1 Bue. 
Den Feil er dog ei storre, end at i de allerfleste store Stcedcrs Beliggenhed fin
des en ligesaa stor Uvished. Man skulde ncrsten anfee det for utroeligt, at 
endnu findes en Uvished of 5 Sccunder i flere of Europas Observatoriers 
Lcengde. Jeg kunde kerpaa anføre flere Exempler; for Kortheds Skyld skal 
jeg ikkun anføre Berlin, hvis Lcengde i Tid ostcnfor Paris er efter Schultz 
efter Aldebarans Bcdcekning af Maanen den 25. Septbr. 1717 44' 4" (Ber
liner Ephemerider 1777. Pag. 154); efter Lepell af Antares Bedcekning den 
6. April 1749 " 44' 7" (Berl. Ephem. 1778. Pag. 115); efter Cagnoli 
of samme Bedcekning 44' to4" (Methodes pour calculer les longitudes 
géographiques. Verone 1789. pag. 23); efter Pingre (Défcription 
geometrique de la France par Caffini de Thury. pag. 174) — 44*  
n"; Lambert efter Maaneformorkelsen den 17. Marts 1764 (Berl. Ephem. 
1779. Pag. 164) — 44' 11"; efter dU Sejour af Soclformorkelsen den 
i. April 1764 (Defcript. geometr. de la France, pag. 174) ” 43' 57"» 
efter § ereil af Soelformorkelfen den 24. Junii 1778 (Berl. Ephem. 1784» 
Pag. 189) = 44' 8"; efter Reggio og Oriani af samme Formørkelse 
(Ephem. Mediolan. 1780. p. 259) zzr 43' 55"; efter Bernoulli af Ju
piters Drabamercs Formerkel se (Berl, Ephem, 1780, Pag. 17) = 44' 10";

efter
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efter Fixlmitltter (Ephem. ViennenC 1767. pag. 276) =z 44' 12"; efter 
Prazzi af Soelformorkelsen den 4. Junii 1788 (Connoiflance des temps. 
1782. pag. 295) " 44' 7"; efter Hertugen af Saxen-Gotha, ved et Chro
nometer (Berl. Ephem. 1792. Pag. 1 to) = 44' 8i". Man feer heraf, at 
endog de nyeste og bedste Bestemmelser af Berlins Observatoriums Beliggen
hed er formodentlige,-, underkastet 5 Secunders Uvished. Jeg ter ikke bestem
me om Aar sagen ligger i Tidens Bestemmelse eller i Observationerne selv.

§. 5«
At beregne Længden af Verslov ved at gaae ud fra den i Kioben- 

havll observers Middag den 9. August.
Af alt foregaaende vil man see, at den Feil, som Chronometeret har 

havt ved at vise Lcengden af Verölov, ct er meget betydelig. Aar fa g en til 
denne Feil eif 5.56" i Tid har sin Grund i de smaa Ujevnheder i Uhrets Gang 
i 3 Uger. Til at naae denne ei ringe Fuldkommenhed horer megen Kur,st og 
Flid. Det er en sand TEre for den menneskelige Forstand, at den har bragt 
Uhrmageriet til den Fuldkommenhed, at man i et faa lidet Rum, som et 
Lommeuhr, kan indpakke et Smds Klokkesieet og Tid; dermed reise saa vidt 
man vil til andre Steeder, og af KlokkestortterneS Forskiel sinde Lcengden.

Da denne liden Feil af 5,56", som Chronometeret har vrist, er frem
kommen naar man er gaaet fremad fra Middagen i Kiobenhavn den 2 i. Julii, 
saa formodede jeg nt den ville harve sig, naar man gik tilbage fra Middagen i 
København Den 9. .August, efter Tilbagekomsten. Udfaldet har pan det 
frrldkominenste bekræftet denne Formodning. Men forend jeg gaaer til Be
regningerne mane jeg forst anfore, at jeg eft-er Tstbagekomsten provede Chro
no niete rets Gang, hvilken paa Reisen noget havde forandret sig.

G g g g 2 Af

Dagen.
Culmination af e i

Pegasus.
Chronomek. vinder fra 
Stiernetid i 2 4 Timer.

Thermo- 
me teret.

Den 1 i. August 11 r 46' 38,5" HH 15
12. — 11 43 5/5 Oc 3' 33 " 16
17. — 11 25 21 O 3 32,8 13
20. — 11 14 28 0 3 37/6 11
23. — 11 3 53 O 3 3 ’/6 14
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Af disse Observationer flutter man, at Chronometeret ester Hjemkomst 
vinder fua Stiernetiden 3*  33,75", eg fra Middcltiden 22' 25", eg at alt- 
fa a dets Gang paa Tilbagerejsen har noget lidet forandret sig. Ester denne 
Acceleration kan man paa nyt beregne Længden af Verslov, for Exempel for 
den 24. Julii.

Den 9. August i Kiobenhavn Chronometeret foran for Kis- 
benhavns Middeltid - - - - or 4' 49,33"

Chronometerets Acceleration i 2 Dage a 22,25" 44,§o"
Sammes Acceleration fra 7. Aug. til 24. Julii 6 31,23 

o 7 '5'78

Chronometeret bag efter Kisbenhavns Middeltid den 24. Julii o 2 26,45 
Samme Dag Chronometeret foran for Verslovs Middeltid o 3 4,34

Lcrngdeforfkiel imellem Kiobenhavn og Verslsv - o 5 30,79

Naar man paa samme Maade anstiller Beregningen for de evrige Dage, 
paa hvilke Middag er observeret i Verslov, og (ægger Middagen den 9. Aug. 
i Kiobenhavn til Grund, da vil man, ved saaledes at gaae tilbage, finde:

Ester Observationen den 7. August Længdeforffiel - - 5' .31,19"
6. — — - - 5 31,19
5. — — J 5 3b19
3*  — — - - 5 3M9
2. — — - - A 3M9
i. — — - - 5 31,19
Zl. Julii — - - 5 3l,§r
24. — — - - 5 31,1?

Middel - Lcengdeforfkiel - 5 31,23

Den sorste Rad af Bestemmelser, ved at gaae fremad fra Middagen i 
Kiobenhavn den 21. Inlii, har givet Tidsforfkiellen imellem Kiobenhavns og 
Verslevs Meridian oz: 5' 20,44" (§♦ 4») Den anden Rad, ved at gaae 
tilbage fra Middagen i Kisbenhavn den 9. August, giver Længdeforffiellen 

31,23". Middeltalltt imellem begge Bestemmelser er Verslsvs rette 
Længde
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Lomgde vestenfor Kisbenhavn — 5' 25,835°5 men da Verslovs Lcengde efter 
de trigonometriske Opmaalingcr og paa de geographiae Carter er 5' 26", saa 
bliver Forffiellen imellem Lomgden efter Chronometeret og efter de geographiffe 
Carter ikkun 2,165" i Tid, og ikkun 2,475" eller med el rundt Tal 24" i Bue.

§. 6.

Slutninger af alt det Foregaaende.

I Henseende til Emery's Chronometer, da kan man af foregaaende 
Observationer et uddrage anden Slutning, end ar det er et meget fortrefligt 
og godt Uhr, og fuldkommen skikket til Lcengdenö Bestemmelse. At dette 
saaledes forholder sig, naar man meget ofte til Lands kan prove UhretS vir
kelige Gang, er i det Foregaaende beviist. Men om man havde brugt Chro- 
nometcret til Sees fra den 21. Julii til den 7, August, eller i 17 Dage, og 
i den Tid maalte bruge den i Kiobenhavn fundne daglige Acceleration fra 
Middcltiden 26,58", saa havde Chronometeret dog ikkun feilet udi diste 17 
Dage 13,61" i Tid; da man ellers antager det for en tilladelig Feil ved et 
Soeuhr, at det i en Maaned et feiler meer end 1 Minut, og altfaa i 17 
Dage 34". Emery's Chronometer har havt en Nttsten tre Gange fierce 
Noiagtighed, hvilket jeg saaledes beviser:

2k. Julii Chronometeret bag efter Kiobenhavns Middeltid of 3' 35,86" 
ChronometerekS Acceleration i 17 Dage a 26,58" * ' o 7 31,86

7. August Chronometeret foran for KiobcnhavnS Middeltid o 3 56,01 
Lcengdeforskiel fra Kiobenhavn til Verslov - - o 5 26,00

7. August Chronometeret foran for Verslovs Middelkid - o 9 22,0t 
7. August efter Observation i Vcrslov - - -09 35,62

ChronomekcretS Feil fra Middcltiden i 17 Dage o o 13,61

I svrigt om Emery's Chronomckere ere bedre cud Arnolds Chrono- 
metere, er ct SporSmaal, som jeg ikke tor afgiore. Af de Provcr, hvilke 
jeg, ei pact Reiser, men paa Observatorium har anstillet med trende af Ar
nolds Chronomekere, har jeg erfaret, at No. 47 og No. 54 have gaaet 
fuldkommen saa neiagtig som Emery's Chronometere. No. .54, som tilhs- 

Gggg Z rer 
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rer Hr. Capitain Sotting, og har giort ham megen Nytte paa Reisen til Chi
na, har jeg nu anden Gang til Prove, men har ei endnu fuldtudet samme. 
Jeg tor tilfoie, at den indvendige Bygning i Arnolds Chronometer er stærkere, 
varigere og paalideligere end i Emery's Chronometer. Det forste bor bestän
digen ligge horizontali; det sidste taaler ligesaa vel den verticale, som horizontale 
Stilling, og kan altsaa bæres i Lommen, hvilket dog vel ei kan vcere nogen stor 
eller overvejende Fordeel.

I Henseende til de geographiae Carter, da seer man, med hvilken beun- 
dringsværdig Noiagtighed Længden af Verslov, beregnet efter de trigoitometriffe 
Operationer og Opmaalinger paa Jordens Overstade, stemmer overeens med 
Længden, bestemt efter Chronometerek og astronomiae Observationer paa Solen 
og dens Middeltid. Delte er- altsaa en nye Prove og en nye Verefication paa 
de danffe geographiffe Carters Noiagtighed. Det er et vigtigt Argument, at 
en Laudsbye, tagen paa Beram og paa Slump, i de danffe Carter ligger, i 
Henseende til sin Længde, ligesaa noiagtigen og rigtigen som de steste store og 
betydelige Slæder paa andre Carter.

Nytten af de geographiffe Carter kan vel ingen kalde i Tvivl. Ved mange 
Lejligheder have de giort betydelig Tieneste. Ved det Kongelige Rentekammer 
har man brugt dem kil Skoledistricters Indretning, Landeveies Anlceg og For
kortning, Amternes bedre Inddeling, og ved mange andre Lejligheder, hvor 
noiagtig Kundffab om Slædernes rigtige Beliggenhed og Landets Storrelse ei 
kan undværes. Ved den Kongelige Marine har man brugt deels de trigono- 
metriffe Opmaalinger, deels Soekysternes, som en sikker Grundvold', hvorpaa 
man har bygget vore Farvandes omstændelige Opmaalinger, og Grundenes rig
tige Anlceg. Jeg er overtydet om, at ingen i Dette Selffab tvivler om de geo
graphiffe Carters Nytte og Vigtighed. Selffabet har nu i 30 Aar ei alene 
bestyret, men endog af sin Fond understyttet de geographiffe Opmaalinger, paa 
det at de kunde gaae fremad med desto stcerkere Skridt. Efterat de tre Fierde- 
parter af Dannemark er opmaalt og udgivet, efterat vi faa meget har nærmet 
oß til Maalet, vil Selffabet ganffe vist ei alene ikke indskrænke, men snarere 
paa kraftigste Maade, endog af sin Fond, understytte Opmaalinger, om Om
stændighederne ffulde giere det fornodent. Jeg er forvisset om, at Selffabet 
ei vil anhore saadanne Forstag, som maatte gieres til at afffedige og giere bred
le se nogle af vore geographiffe Landmaalere, af hvilke endog de yngste have tient 
i 14 Aar for en meget ringe Leaning ved et Arbejde, hvis Besværligheder og 
Meisommeligheder ingen kiender uden den, som selv har lagt Haand derpaa.

§. 7.
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§. 7-

Adskillige Forstag, som staae i Forbindelse med de 
geographiffe Opmaalinger.

SaaledeS er da viist Udfaldet af en Prove af Lcrngdens Rigtighed paa de 
geographiffe Carter. Det ville blive en endnu storre og mere udstrakt Prove, 
om man med et Chronometer ville foretage en Reife langs med de jydffe Kyster, 
og bestemme Lcrngden af Tonningcn, Riber, Fridericia, Aarhuus, Hals og 
Skagen. Dersom man tillige kunde erholde ct af Arnolds Chronometers, 
kunde der ffce en Sammenligning imellem de tvende bedste Slags af Lwngde- 
uhre, som vi hidtil have. Dette var da mit forste Forstag. Mil andet For
flag er at maale Meridiangrader igiennem Dannemark. Efter at Meridian
grader ere maalte af BvUgner i Peru, af de la Caille ved det gode Haabs 
Forbjerg, af Mason og Dixon i Penfylvanien, af Boscowich i Kirkestaten, 
af Beccaria i Piemont, af Cassini i Frankerig, af Lisgauig i østerrige og 
Ungaren, af Snellitts og Mnschenbroek i Holland, af Norwood i Enge
land, af Maupertuis i Lapmarken, er man dog endnu ei ganffe enig om Jord
klodens Figur og dens Opheining under 2Eqvator. Efter Maupertuis er 
Forffiellen imellem begge Jordens Axeler — T^, efter de la Caille — 7fy, 
efter de la Lande = 2^2, efter Boscowich — og efter de la Place's 
allernyeste Underfogelfe — 5. Meridiangraders Opmaaling j Dannemark
ville altfaa vcere ct nyt Bidrag til denne Sags ncermere Bestemmelse, da man 
immer vil komme Sandheden nocrmere og ncermere, jo flere Grader af Meridia
nen der opmaales. Dersom man vil forlcrnge Meridianen af Odense, da kan 
man maale fire Grader af Meridianen fra Hamborg, tet forbi Kiel, TEroes- 
kiebing, igiennem Odense, lige op til Skagen; men jeg befrygler at disse fire 
Graders Opmaaling ville finde mange practiffe Vanffeligheder, da Triangel
raderne moder Havet paa adffillige Steder, og altsaa maalte fores ved Ornveie 
ind paa ^)erne og det saste Land, for igien at naae Meridianens retlinede Gang. 
Jeg ffulde snarere bestemme mig til at forlcrnge Meridianen af Kolding, hvilken 
imod Syden vil gaae forbi Apenrade, Flensborg, Fridrichsstad, og stede paa 
Elben ved St. Margaretha. Imod Nord vil den gaae tet forbi Betle, Viborg 
og Legstsr, og nordenfor samme stede paa Sockyften imod Nordsoen, og ind
befatter i alr 3 Meridiangrader. I dette Streg vil ingen betydelige Hindringer 
mode for Trianglerne, og der vil findes god Leilighed til at maale Grundlinjer 
med Stcenger, hv lke efter Engelomdernes nyeste Forseg og det Exempel som de 
have givet, ved at maale Lcengdegraden imellem Paris og Grenwich, bor vcrre 

af
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af Glas. Det tredie Forsiag er at maale 4 Lcengdegrader fra Kisbenhavns Ob
servatorium til Jyllands vestlige Kyst. Naar saaledes trends Bredegrader og 
sire Lcengdegrader vare opmaalte, havde Dannemark bidraget ncrsten meer end 
nogen anden Nation til Bestemmelsen af Jordens Figur.

Naar man sporger om den som vil udfore disse trende Forsiag, da er jeg 
dertil villig og beredt, saavidt mine ovrige Embedsforretninger det ville tillade. 
I Henseende til Omkostningerne, da maatte det Kongelige Vidensiabcrs Sel
skab derfor drage Omsorg. Jeg siulde formode, at, dersom noget af dets 
aarlige Indkomster blev tilovers, efterat fremfor alle Ting de geographisi'e Ov- 
maaljnger ere forsynede, at, siger jeg, dette Oversiud rettest bliver anvendt til 
saadanne Foretagender, hvorved Selsi'abet selv bevirker Fremgang i VidenjVa- 
berne. At gaae fremad i Videnskabernes Rige ved Eftertanke, ved Udgrandsi- 
ninger, ved Erfaringer, ved Forfog og ved Udmaalinger; noiere at bestemme, 
forklare og bevise hidtil bekiendte Scetninger; at udsinde nye Sandheder og 
Bidrag til den menne^elige Kundsiabs Forsgelse; alt dette, siger jeg, er alene 
Formaalet for andre Nationers Videnskabers Academier og Selskaber; alt 
dette, og dette alene, har hidtil vceret Formaalet for dette Selsiab, og bor vel 
og fremdeles vedblive at vcere det.

Regi-
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Register.
A.

Aaer, Bække, GrFvter og Markestiel, 
‘Procent of 2(rec.ler Pag. 64.

AandedrEet, rn Silot til den dyriste 
Varme 413.

Abdal Rahman Alsu pli maalt Ecliptikens 
Skraahed 1 14.

Abcnhucr (Samuel), cn Igde 370.
Aber, kunne faae Bsrnekoppcr 510; drive 

Onanie 511; visse Hunaber have Maa- 
nedstider ibid.

2lbestægtens Forstiellighed fra Mennestet 
ibid.; Lighed ibid.

Abrlbgaards (p. <£.) Bemærkninger ved 
Linr.ei S a pel la Chryfodon og nogle Dyr
planter 29.

—- Beffrivelfe og chnniff Undcrssgelse af 
So!v - Brandertsen 435.

2(bnt I oa ffer Alchahan maalt Ecliptikens 
Skraahed -114.

2lbn[ Vaffi 2llbuzani maalt Ecliptikens 
Skraahed ibid.

2lbii - Mahmud - al - chogaudi observeret 
EcliptikenS Skraahed 124; hans Obser
vations Urigtighed ibid.

Acbephali 428; B c strive ise 42g, 429.
Ach ard anseer Vandet som Basis for dephlo- 

gistiseret Luft 515.
Achards Methode til at forbedre Luften i 

Sngesiner 539.
Acorus Calamus 317.
Admiralitetet har ladet Grundene i Katte» 

galtet opmaale 529,
Adoxa Mofcatellina 370. 
Afbetaliugssoud 310.
tlyc Samling IV. B.

Agaricus Kermefinus , eqveftris, lactiferas, 
cbanterellus , cinnamomeus, campeftris, 
fepatatus, deliciofus 394, violaceus, de
tuli nus , Georgii, campanulatus, qvinqve 
partitus, exftinctorius 395.

Agerdyrkning, denS Tilstand i Irland i de 
celdste Tider 557.

Ahmed, arabist Astronom, observeret So
lens stotste Solstitialhoidc 114.

2(itott bestemt Strelitzia Reginæ 301. 
2lkeleyes Kort over Kattegattet 530. 
Akera Mullen 90.
Albategnius 114.
2tl batt um Abul Rihan maalt Ecliptikens 

Skraahed ibid.
Alcyonium Lyncurium, et Ssedyrproduct 

33; af dets tilbageblevne Glashaar dan, 
ner Sandkogeren sit cylindriste Nor ibid.; 
har ingen c«ustist Kraft ib.; dets qlaSag, 
tige Haar er den eneste kiselartede Materie 
t Dyrs Legemer 34.

Ali Lushgi indrettet Observatorier i Per
sien 11 5.

Allium Sativum 370.
America so ist opdaget as Irlænderne 578, 

579, 580.
Amphibia drcrbes af mephitiste Luftarter 487. 
2lnholts urigtige Beliggenhed paa Louses 

Cart 529, 532; dens Stgrrclse 533.
Annuum 310.
Antimonialmidler, Virkning 490.
Antipathes, tn Art af Gorgonia 34; har 

ingen Striber 35.
Antiphlogistist System sandt stort Bifald 

i Frankerig 514.
2lrmands Soeuhr 584.
H h h h 2lr-



Arnolds Cbronsmeter 584.
Arsenik, Gift 488«
Astronomiens Oprindelse 109; den indi- 

sse ibid.; Buillis urigtige Mening 11 1.
Arena pubefcens er deels bi- deelS tri flora 

37°.
2(vernakkeöe 64.
Auguft d’ ors, Forholdet af Guld til Sølv 

i dem 4.

V.
Baagoe, i Assens Amt 63; i Odense Amt 

ibid.; van HindSholm ibid.
Vailly's Mening om Astronomiens Oprin

delse 109.
Lang« Beskrivelse ever cn Vanskabning 

4:; -427.
25.:nFø bragte heliconia bihai fra Lap til 

Enqeland 301.
Bcrrli-nd, see Daptræe.
Baromcterh^ide, ftørftc og mindste i Kis- 

benhavn 459*,  største og mindste aarlige 
Middelhøide ibid.

Barometret bragt til de Kiøbenhavnsse Ob
servationer 445- Slørets Fyldning ibid.; 
Kogning.446; den engelsse Maade ibid.; 
Qvcxgsølvet ftaaer høiere i saadanne Baro, 
metere ibid.

Banger 176.
23 ay ly om Misviisningens Ujevnhedcr 474. 
Lellavonna 503.
Bernoullis Inclinationscompas 477. 
Bernsteenhandelen 160.
Berthoud's Søcuhr 584.
Bille bragte Strelitzia Reginæ til Danmark 

301.
Birkholm 64.
Biorn^e ibid.
Blafia pufilla ligner Marchantia polymorpha 

392.
Blodet, om dets Friction frembringer alene 

den dyrisse Varme 405; Grunde for og 

imod denne Mening 405, 406; dets Om« 
løb er een af Kilderne til den dyrisse Var, 
Me 413.

Boblesnækken, den savtandede 88; denS 
Skal siides glat 89; »Tullers ibid.

Bodes Tavler over Uran, urigtige 350. 
Bog^»s 64.
Borda, Bestemmelse af de svensse og dansse 

Kyster 53 r.
Bornholm minder om cn Revolution i 

S st-r søen 158.
Bougainville forsvarer pytheas ibid.
Branderts, Ssl>lv-, 436; Kobber*  sindes 

i Svcrrig 437; den antcender sig ibid.; 
Jern- ibid.; O-vcrgsplv- 438 ; den 
norsse er ikke antændelig ibid.; dens Un
dersøgelse 438,440; er en virkelig Blyant 
nøiere forbundet nred Jern 440; et t) c elt 
Lag deraf sindes ved Stive de Gier 441.

BrandsHe 63.
Braflica Napus 370.
Bruun (S ) har beregnet Fyen. og Lange

land 8;-
Bryum apocarpum L., (hiatum, pomifor- 

mi 376, pyriforme, fabulatum, murale 
Z77, acauloii Ericæ renuifolium, glau
cum, aci culare montanum , flexuol'um 
378 , truncatulum, paludofum , verticil- 
latum, Celcii, trichoides 379, argenteum, 
capillare, carneum 380, imberbe, alpi- 
num 381.

Bugge (Bh.), Bessi ivelse over et nyt 
ciinationscompas 472.

-----  cn nye Prøve paa de dansse geographi- 
ss.e Carters Nøjagtighed ved Langdens De, 
stemmclse med et Chronometer 583»

-----  Formørkelser, Planeternes Skeder og 
Oppositioner observerede 347.

-— Meteorologisse Observationer 444.
•----- Observationer paa adskillige Fotmørkel-

ftr 545.
-----  om AnholtS Lcengde og Brede 529.
-----  om Ecliptikens Skraahed, og Storrel- 

fen af dens secular Aftagelse 102.
Bugge
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Bngge (Th.), öpb Gøfe af Saturn s spha« 
roidistc ftiqtir og dcns sot modetll lige Üub- 
brcininoéttb 223.

Bulla Scabra g g.
Bulla Serrata ibid.
Buline er in gon almindelig dovgisrcnde 

Gin 499.
Bcrkke, Aner, Gr^vter, Markestiel, 

Pre cviit of Arealet 64.
25övtt sed'e udon Hi»rue og Rvgmarv 430, 
Borttekopper, om forplante sig pan Dpr 

509; de forplante sig pan Aber; Forssg 
dermed 5 t o, zu.

<s.
(Eubot (Sebastian) tillceggcs Opdagelsen af 

Atisviivningen 473.
<£allifcn (H.), Anmerkninger over den ani- 

maliffe Varmes bestandige Tab og Frem- 
brinatlfe 398.

Calor irrfitus 403-
Campanula perlicifolia 370.
Carex axillaris 371.
Carex montana ibid.
Carychium minimum 92.
(£affin i observeret Solens storste Solstitial- 

hside 118.
Chonmitz's Boblcsncrkke 89.
Christian IV. gav Norge en almindelig Lov 

173; for det meste over fat as tlT. Laga- 
bevtevd Love ibid.

Chronometere, Arnolds 584; Emery's 
ibid.

Chy mi ens Nkidler, hvorledes de pttve de
res Kraft 10.

Cicuta virofa see.
Ctnibvevne« Udvandring 164.
Cirklen, Chineftrnes Jndd-ling deras 115. 
Clavaria militaris 396, fei'rata ibid,
Co - cl)oou - Ring observeret Solens storste 

Solstikialhoide 114.
(Cohihibus iagitog for st Magnetnaalnrs 

Misviisning 473.

Conchylier, sieldne, Beskrivelse over ne-gle 
86.

Conchyliologiens 1lytte 3 2.
Condorcet, statistiske Beregninger over 

FtaNkerig 39.
Cotte's Fortjenester as Meteorologien 468- 
Crawford's Theorie cm den durisce Barme 

407, 408, behæftet of Priestleys For- 
sog 408.

Cryptogamister findes felten paa Field« 
N)gge 370.

D-
Dag, Chineftrnes Inddeling deraf 115.
Dantes (Ignatius) observeret Solens stor« 

storste Soistitiakhoide n6.
Dreiet, en Ae 63.
Drei^e 64.
Dyrist Varme, fee Varme. 
Dyrkelig Jord i Fyen 65.

C-
Ecliptikens Skraahed og secular Asta« 

gelse efter et Middeltal af aldre vg nyere 
Observationer 122, 123; beregnet efter 
CTewtons Theorie 125, 126; efter ara
biske Astronomer 113, 114; efter Tycho 
116; efter Eratosthenes 113 ; er et af 
de vigtigste Elementer i astronomiske Be
regninger 102; Astronomernes Uvished om 
den ibid.; dens ©tørrelfc efter de enge Isse 
Astronomer ibid., efter de franske ibid.; 
Methode til at sinde den 103; dens sande 
Skraahed 105, 107; sammenlignet med 
andre Bestemmelser 105; er urigtig be
stemt af franske Astronomer 106.

Ecliptikens Skraahedo secular Afta- 
gelse, de la Cailleo Bestemmelse 102; 
Tob. Mayors 103; Maste lynes ibid.; 
Cassinis ibid.; de. la Landes ibid.; a!« 
tre Observationer derpaa 108, foretaget 

H h h h 2 med 



6l2 Register.

med siette Instrumenter ic>8; Tychos 
Angivelse cr urigtig 109.

Eg holm i Assens Amt 63; Store- og Lille- 
t Nyborg Amt 64.

Electrometer, Nfuldkommenhcd 416; Ud
lade-, Virkemaade 417; Lanes Ndlade- 
ibid.; ^enleys almindelige Udlade- 
ibid.; Hauchs Udlade-417-419; Grnn- 
Ler pai samme Principier som Brooks 
417; decs Brug 420, 421; detS For- 
tvin 422.

Emery, hans Chronometer 584»
Eratosthenes Observation pan EcliptikcnS 

Skraahed eg Underssgelse 113.
Eudiometer, Opfindere deraf, og de for- 

ffiellige 538; Hauchs nye 537, 539; 
Bcstrivelse og Beug 540# 542.

Fabricius (<D.) om nogle sieldne sm a a Con- 
chylicr 86.

Familie, hvormcget dyrkelig Jord for hver 
i Fyen 76; Skovstrakning ibid.; Torve
mose 77.

Faxci>e Ralkbierx, dets Hoide over Havet 
156; har for vævet Hcivgrund ibid.

Feltets Resorbtion, tn Kilde til den dyri- 
ffe Bunne 413.

Fipstiernernes Bedcrktnng of Maanen 
348»

Flamsteeds Angivelse af Ecliptikens Skraa- 
hed er urigtig 109; Observation paa So
lens Solstitialhoide 119.

Folkemcengde i Fyen, Langeland og ALroe 
69-74; hvor stor den kunde vcrre i Fyen 
og Langeland 75; paa hver geographist 
Otvadratmiil ibid.

Fond (synkende), arithmetist Problem an- 
gaaende dens Anvendelse 310; see Tetens.

Fontinalis minor 39 r; antipyretics 392.
Ford-pielsen, tn Kilde til den dyriste Var

me 413.

Formørkelser paa Jupiters Drabanters 
347; i Solen ibid.

Forningar 211.
Forsteninger, Valtcerns Mening om dem 

32.
Frostdage, deres 2lutal i Kisbenhavn g6r. 
Fycn, tens dyrkelige Jord 65; Plgicland 

ibid.; hvsrmeget paa hver Tsnde Hart
korn 66; paa hver gcographist Miil 66, 
67; til hver Familie 76; udyvkelig Jord 
67; Korn-Afgrsde 68; Folkemcengde 69; 
og Langeland har ikke faa mange Meuue- 
ster som Kiobenhavu 75; Skove 63; 
Mose ibid.; Sseplan ibid.; Agerland 
ibid.; hele Areal ibid.

Fyen og Langeland, speciel Beregning over 
deres Jorder 39,

Fyon og Taasinge, summarist Beregning 
derover 64.

Fcrnhe 63.
Fcensdekaiv ibid.
Fcerd 177.
F-dselshielper, maae vare vant til at nn« 

dersoge Vanstabninger 428.

G.
Galnebcrr, en stcerk Gift 503.
Gassendi forsvarer pytheas's Trovcerdig- 

hed i 58.
Gerseme, et Fruemimmernavn 175.
Gesner forsvarer Pytheas's Troværdighed 

158.
Gift for een Dyreart, ikke altid for andre 

Dyrearter 485 ; Exempler 486; dens liae 
Virkning hos forstieilige Dyrartev forud- 
fættev Lighed i Organisationen 488; Be
stemmelse af denne Lighed ibid.; af Mine
ralriget, virke paa alle Dyr ibid.; Gister- 
nes Virkemaade 489; Blyegifter 490; 
Gifter af Dyreriget ligne de mineralste i 
udbredt Virkning 492; Gifter af Plante, 
riflet, deres Virkning 494.

Gifter,
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Sifter, d-vgi^rende, ere talrige i Plan
teriger 497 •

Gifthcette 496.
Gioia (Flavius) har forst brugt Magnet« 

naalen til Sees 473.
Glesiariste Ker laae i Nordsoen 160.
Gorgonin , ct hornagtigt Soelrcee eller cn 

Dyrplante 34; laber fig vpblsde i Vaud 
kunne bruges tit Hygrometre 36.

Graham opfandt Gaffel og Stighiul i Uhre 
583-

Graphit, et Minerale 441; forstiellig fra 
Molybdenen 442.

Grimaldi observeret Solens storste Solsti, 
tialhoide 117.

Gr-vter, Aaer, Berkke, Markestiel, hvilke 
Procent af Arealet 64.

Guineer, Forholder as Guldet til Selvet i 
dem 4.

Guld, pint, Tilberedelsen deraf 25.
Guldprchve, Hovedsagen derved 3; Diaar, 

sager til dens forstiellige Udfald ir, dens 
Behandling mev Skedevand 12; Negler 
derved ibid.; OmgangSmaade i 8 ; Kog
ningen 20; hvor leen ge den varer 23; Aar- 
sagen til den nye GuldproveS storre Paa- 
lideiighed ibid.; er stkkrere end Solvprs- 
ven 25.

Guyot, en franst Poer, taler om Compas- 
set 473.

Gylfe 144.
Gylvin 2 16.
Gymnaftoinuin ovatum, et Slags Bryum 

382.

H.
HaandmMe paa Staffa 570.
Haandvaerksfolk i Irland i de aldre Tider 

569.
Hagel 455.
Halleys Misviisningskort 473; forbe, 

dret ibid.
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Halleyste Tavler, see Tavler. 
Halvfvsb, en Plantegifr 501.
Handel i Irland i de aldre Tider 573 575. 
Harboe opmaalr Grundene ved Anholt 529. 
Harrisons Sseuhre 584.
Hasan X’eti Mon fa, »rabist Astronom, 

observeret SolenS stsrste Solstitialhside 
1J4‘

Hafehar 213.
Hauch (21. W.) Bestrivelse af et nyt Eubio« 

meter 537.
-----  Forsog til et forbedret Udlade-Electro, 

meter 415.
----- Undersogelse af Vandets Bestanddele 

513-
Havedyrkning i Irland i de celdre Tider 

561.
Havne, Irlands, mere bckiendte end de 

engelste i de ældre Tider 555.
Helicon (i Maanen), McerkUighed ved den 

547-
Helix arimmenhs 90; tridens 94; pulchella 

96, opdager i Danmark af Muller, i 
Frankrig af Geossroy ibid.; fulva 98; 
trochulus 99; ferieea 100, er sieldeu, for
byttes let med Borstesneekken ibid., For- 
stiel 101.

Henleys almindelige Udlader 417. 
Hermaphrodit 424,425.
Hesiekopper, om de forplant? sig paa andre 

Dyr 509; paa Aber 510; Forsog dermed 
510, 5 11.

Hefus 146.
Hovel, Observation of Solens storste Sol- 

stilialhöide I l 7.
Hiemsderd, dets Dnneerkelse 178 ; en anden 

.Kem.arkelse i de Norste Love 182.
Hierngave, Tvetydighed derved 207.
Hiemgift, om nogentid fastft' ved Loven 

20).
Hieracium prsmorfuin, cymofum 371. 
Hiort-e 64.
Hipparch, Observation afEcliptikens Skraa^ 

hed 113.
H h h h 3 Hu me



614 Register

Hume (D.), ()ati5 B ffrivelse over Irland 
5 Si.

Hunve, smittede of venerisk G ft s r i.
Hundyrene, Ocres Behandling i Irland i 

tc afdre Tider 562.
•Hyd num imbricatum 596-
Hyetometer, brugt ul de Kiobcnhavnske 05# 

fervar ioner 447.
Hygrometer kunde qiorc-5 af Gorgonier 36; 

biti.it til’ de Kivbenhavnske Observationer 
4)0-

HygrontetrifTe (Dbfcrvntionev 450452. 
Hy ofeyamus niger 499.
Hypnum taxifolium , denticulatum 38 g , 

complanatum, rutabulum , filicinum, 
comprcffuin 384, crifla caftrenfis, cu- 
pieffiforme, fcorpioides, rugofum 3S5, 
paluflre, curtipendulum , illecebrum , ri
parium 386, velutinum, fylvaticum, lu
cens , ftellatum 387.

Hulnings - Failing 199.

I.
Ibu Ionnis Haandskrivter 114.
Jern, deis Behandling leerte Islanderne nf 

Spanierne 564.
Iilumoe 64.
Imagination, ikke den eneste Aarsaq til 

Vanskabninger 431; dens Virkninger dra
ges i Tvivl 433.

Inclination, Magncknaalens, Theorien cm 
den er ufuldkommen 475.

Inclinationscompas, Norman for fær*  
digede det forste 477; Bernoulli, Eu
ler, de la (four forbedrede det; Ber- 
noullis Incl. Comp. ibid.; Observationer 
dermed ibid.; Nairne og Bltlnts Maade 
478; Uleiligheder ibid.; Methode til Ob
servationer 480, 48 1; Observationer 482; 
deres Paalidelighed 48a.

In c linationsn aa len usnldkomnere endMis- 
viiSningsnaalen 475 ; Tyngdens Virkning 
derpaa 475, 476; dens Theorie 476, 477.

Inqvisicion. den spanske, om den giver 
Jodernes Historic r Spanien bedst Oplys
ning 354.

Jordens Omdreiningstid 227; Sphceroidi- 
tee ibid.

Jo tirerne vare ikke roae og vilde 144 ; 
Schönings Men mg om dem 145; er 
bet Stomfolk i Norden, hvor Oldgrandff» 
ningcr maae standse 137; Staldene skildre 
bern som flette 142.

Irlcerrderne vare lange uvidende om deres 
Oprindelse 553; havde i evlbre Tider in
gen skrevne Love 557; de Brehonske Love 
ibid.

Island, opdaget af Irleenderne 577.
Jungermannia pulcherrima., tamarifei, bi- 

culpidata ggs , trilobata, dilatata & com
planata , viticulofa, alpina, rupéftris, ne- 
morea 389, varia, reluperiaia, albicans, 
platyphylla, multifida, undulata 390 > 
lanceolata 391.

Jupiter, dens Omdreiningstid 227; dens 
Steder observerede 349.

I^der i Spanien 355; giftede sig mck> 
christne Fruentimre 356; blev forbudt, 
tilligemed al borgerlig Haandtering ibid.; 
so fulgte ibid.; Forfatning under Mau
rerne 357; deres Videnskaber ibid.; deres 
Aiiscelse 1 Spanien 358 ; vilde bygge et 
Tempel i Toledo 360; bestyrede Finant- 
serne 358’361 ; keres Anseelse faldt 361; 
Privilegier 362 365; deres Eeds Fortrin 
for cn Christens 365.

K.
Ralkovn, efter M.- Porcius Cato 26r.
Ratte dicrbe og «de Hugorme 493 ; smittede 

af venerisk Gift 511.
Rattegatkel, ikke kiendt afpytheas 162; 

dets Oprindelse 165.
Rarrer, naar forst brugte i Irland 563.
Reiv fuldt Saltsyre ved to Lustarters For- 

brceuding 514.
Ren-
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Rendals Ss'uhre 58-4.
Bilder, varme, i Island 133.
Bi-dstcrdsogne i Fyen, Langeland og Mrs e 

82.
Bi^kkensalt, Virkning pan HonS 491. 
Ztobok, <n Gift 488»
Bohlenblende 44Z.
Bornafgrsde i Fyen og Langeland 68.
Xxvæge, ten lanrbcerbladede, en ssarp bov- 

giorendc Gift 504.
Bul, dyrist, cr uantcrndrlig og forbrændes 

vanskelia 4.4.1; Trcre-, Plante-, Steen- 
og dyrist Bul, dercS ocescnklige Bestand
dele ibid.

Bunsternes Tilstand i Irland i de aldre 
Tider 563.

L.
Lamellering 11; ned den bor de ringhalti- 

gcrc Gnldsorrer ikke gives samme Stsrrclse 
som de rige, men cens Tykkelse 23.

Lainniens^e 64.
de la Lande, Bestemmelse af Ecliptikens 

SkraahedS secular Aftaqelse 103; hans 
Tavler over Venus og Marts 349.

Landeveie, see Deie.
Lanes Udlade-Electrometer 417.
Langeland, speciel Beregning over den 57.
Langte i Ruggaards Amt 63; i Odense Amt 

6-i.' ' e _
Lansberg observeret Ecliptikens Skraahed 

j 25 ; vilde forringe Tycho Brahe ibid.
Leeholm 63.
Legeme, det Mennestelige, dets Dele kun

ne henforcs rinder ftre Systemer 431.
Leidniy urener at Norden er befolket fra 

Germanien 155.
Lichen nivalis, ciliaris, fragilis, lactuta 393.
Lindre 64.
Linkssncrkken fra Rimini cr sielden 90; 6c*  

streven af Spengler 91; findes i Ski«l- 
fand ibid.
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Linneus, hans Inddeling nf Skaldyrene 
29; Fortieneste af Couchyljologien 30. 

Linoe 63.
Linnet har længe været forarbejdet i Irland 

S 5 6-
Lolium .tennilentum 499.
Lous Korr over Kattegattet 530, 5Zi.
Love, nye, kan kun forstaaes ved de gamle 

171.
Lovgivning, nye, ofte giort nsdvcndig ved 

Ukyndigheb i det gamle Lovsprog 1/2.
de Luc, Tvivl mod Lravsords Theorie 

408/ 515.
Luft, Dephlogifticeret, medssrer fremmede 

Dele 538.
Luftarter, mephitiste, dræbe alle Dyr 

4S7.
Luftens Bestassenhed i Kiobenhavn 455, 

467 ; Reenhed , Vigtigheden af at be
ste mine den 5 37.

Lycoperdon mortariforme, pan B>cerene af 
Rhamnus frangula 396.

Lyn^e 64. 
Lcengden af Verslov 583.
Længdens Bestemmelse ved Soenhre 584.

M.
Madreporer i Faroe Kalkblerg 156. 
Nlalayerne have befolket Sydfseus Her

i S 5' 
N7ale 193-195, 200. 
Malecontracter 198. 
Manfredi Observation af Solens Solstiti- 

alboide 119.
Mandler, bittre, cre skadelige; Forsgg 

dermed 507, 508.
Markestiel, Bcekke, Aaer og SrFvter, 

hvilken Procent af Arealet 64.
Mars, dens geocentriske Længde og Brede 

351-
Mastelyne, Bestemmelse af Ecliptikens 

Skraahed og dens secular Aftngelse 103.
Maurer 
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tNaurer oprettede Skoser i Spanien 357. 
XNayer (T), Bestemmelse af EcliprikenS 

Skraahed og ben6 secular Afragelse 103.
Mechain, Ob serv ar ion paa en Mannefor, 

msrkclse 548.
Melia Acederacli > en indiansk Plante i Norge 

371-
illennefteoffev brugtes i Norden 180.
Metaller, hvilke bekiendte i Irland i de al

dre Tider 564, 567; Ossians Vidnes
byrd 567.

Meteorer i Kisbenhavn 455, 467.
Meteorologiste Observationer i Kisben

havn 447-458-
Middeltemperatur i Kisbcnhavn 462; 

sanimenlignet mcd flere Staders ibid.; er 
koldere i Regensburg ibid.; er ikke en 
Function af Brcden 463.

Mileviser for Fnen og Langeland 84*
Misviisning, Lompassets, i Kisbcnhavn 

463; Middelmisviisning 464; opdaget 
af Lolumbus eller Labot 473 ; galleys 
Observationer ibid.; hans Misviisnings- 
Kort ibid.; forbedret ibid.; dens Ujevnhe- 
der 474; Misviisningscompas 450.

Mnium pellucidum 373, fontanum, feta- 
ceum, cirratum, annotinum 374, py ri
forme , fifluin live Jungerm. Indentata 
globulifera , hygrometricum , lutefcens 
375-

Mohamed 25en Geber 2llbatani har 6c*  
stemt Solens mindste A.nithdistance 114.

Moldenhawer, den spanske Ingvisitions 
Oprindelse og Fremgang 352.

tllovville (XT.), Beregning over Fyen, Lan*  
geland og øvrige Aer 37.

Müller (§. H.) om Guldprsven 1.
Mumsen (I.) om Pimpstenens Oprindelse 

127.
Mund, den aldste Bemcrrkelse 188-
Mufa, Lighed mcd Strelitzia Regi næ 30g.
Myntdecisorer bor. forstaae Guld- og Solv- 

prsven 25.

N.
Nockefrue 213.
XTorden var beboet før Odirrs Ankomst 

138; dets forste Beboere cre ikke gangns 
norden om Astersscn ibid., ikke gienncm 
Tydstland ibid.; ere komne over den Egn 
hvor Hstersscn nu er ibid.

LTordenankers Kort over Kattegattet 532. 
Xlordlys 455.
XT o v man (Robert) har forfcerdiget det for

ste Inclinariouscompas 477.

O.
Observationer paa Ecliptikens Skraa- 

hed 105 = 107; meteorologiste 447-458.
Odin, før hans Tid var Norden beboet 138; 

Nordens Historie bsr gaac ud fra ham 140; 
har ikke erobret Norge og Sverrig 141; 
har omskabt Religionen og Folket ibid.

Oeder, hans Probeervregt 77.
Ornyud i88>
Opium 497; Forssg dermed paa Dyr 49R.
Oprnaalinger, de Danstes Fortrin for de 

Svenske 534/ 53 5-
Oppositioner, Planeternes 350; sande 

Tider 350, 351.
Ord, møttre, i de gamle Love, deres Ind

deling 174, 175.
O robu s niger 373.
Oversvømmelse 163.
Oxigene kan ikke fremstilles i palpabel Form 

514-

P.
Peber, Gift for Sviin; Forssg dermed 495. 
persille, almindelig, dens Virkning paa ad

skillige Dyr 502» 507.
Phafcum cufpidatuin IV., curvicolhtm Hed. 

391.
phlogiston er modsat Ilden 407; efter 

Stahl tilstade i brandbare Legemer $ 15. 
phce-
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Pbocnmevnc fttnbte ikke Asterssen 160.
pimpfteen, dc.rs Opriitdelse 129; er ct 

Product as Jld n ibid.; har-sin Dannelse 
af Vandkunster ibid.

pingre, Bestommeisir af danffe og sveilffe 
Kyster 53 i.

Piziza patella, cn Vcert ikke stor re cud ct 
Sam Skarn 397; infundibuli for m i s ibid, 

de la place, statistiffe Beregninger over 
Frankerig 39.

pl eneterne, deres Steder og Oppositioner 
observerer 348.

piyielaud t Fyen 65 ; i Langeland 65, 66; 
paa hver Tende Hartkorn i Fyen og Lan
geland 66; pan hver geograph iff Mill 66, 
67; kil hver Familie 76.

polen holder fra de carpatiffe Bierge 165. 
poler, de magnetiske, hvor lang Tid de 

bruge til dores periodiffe Gang omkring 
Jordens Poler 474»

Polo (Marco) ffa! have (cert at kiende 
Compasset as Chin seine 473.

polyb bekicnder Pytfyeas Ueftcrrettclighed 
158.

poutoppidan, hans Kort over Fyen 78.
Priestley bestrider Theorien om Vandets 

Bestanddele 514; beholder Salpetersyre 
ved to Luftarters Forbrænding ibid.; troer 
ot Vandet er Basis for luftarterne 515.

probeernaal 4.
Probeerovn 8.
Prunus laurocerafus 504; dens Virkning 

505, 506.
Pytbees, hans Strife i Norden r 50, 159; 

angribes af Strabo, oa forsvares af 
Gassendi, (Scener og 25ongamm-Ue 
158; celt fte Observation paa Ecliptikens 
Skraahcd 112.

a.
O.vartering 3. 
O.vartscheidung ibid.

yi-fc Samling IV. B.

(llvcegfølvets Reenhed, Preve dcrpaa 26; 
Rensning ibid.

R.
Ramsöe 64.
Ranunculus reptans 373.
Regiomontan, Observation af Solens stsr- 

ste Solstitialhside 115.
Regn, stsrste og mindste aarlige Merngde i 

Kiobenhavn 465; Instrument til at be
stemme den 447; Regndage i Kiobenhavn 
46s.

Rentefond 3 t x.
Respiration, efter Lrawford en pH logi

stisk Proces 407; foreger, frembringer 
ikke altid foreger Varme 409.

Revolution paa Jordens Overflade 162. 
Riccia glauca 392, minima 393.
Riccioli observeret Solens stsrste Solstitial- 

hoide 117.
Riinrfrost i Kiobenhavli 455.
Ring, Saturus, naar den er synlig 223. 
Romsoe 64.
Rothe (£.), at Osterssen har i forrige Ti

d-er vceret anderledes end nu 137.
RottbM (L. £.), Deffl ivelse over Strelitzia 

Reginæ 301.
----- Anmærkninger og Oplysninger til M. 

Porcius Cato de re ruftica 229.
Rusland herlber fru den vestlige Nand af 

Ural 165.

S.
Sabella 32 ; Sabella chryfodon ibid.
Salpetersyre, i concentreret Tilstand, er 

drcrbende for Menneffer og alle Dyr 489«
Saltsyre, i koncentreret Tilstand, er drce- 

bende for Menneffer og alle Dyr ibid.
Saudb'oger 32.
Saturn, dens Sting, naar synlig 223; er 

spheeroidiff 224 ; . deus Sph«roiditetS 
Stor- 

3 ii i
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Sw'.reise 225; hvorfor ikke før observe» 
ret ibid.; Observanonernernes Rigtighed 
226; Omdreining ibid.; ^uygens Me» 
ninq ibid.; Neglens Anvendelse paa In» 
pirers Omdreiningstid 227; dens Steder 
observeret 349; Halleys Tavlers Feil ib.; 
geocentriske Lcengde og Brede 3 5 r.

Saxtorpl> (t!7.) om nogle Sieldenheder og 
Vanskabninger blandt Menneskene 423.

Scheele opdager Blyanters Egenskaber 436. 
Scheidefod 16.
Schlozer, hans Mening om de nordiske 

Stamfolks Vandring 153; Tvivl mod 
hans Mening 254.

G ecu for Aftagelfe, Ecliptikens Skraa- 
heds, Observationer derpaa 108; de fle
ste foretagne m- d siette Instrumenter ibid.

Sejour, statistiffe Beregninger over Fran- 
keriq 39.

Siberien heeldcr fra Attai oa Ural 165. 
Gielevatldringssyftemet i Norden 148. 
Sielland er hcevet op as Havet 156; hviler 

paa et Eoralrif 1 63.
Silkefncrkken 100.
Si^e 64.
Skaaroe ibid.
Skabfmitte forplanter sig fra Dt>r til Men

nesker 487.
Skaldyrene, deres Naturhistorie lidet be

arbejdet 30.
Skanke har regnet Cartet over Fyens syd

lige Deel 37.
Skedevand, dets Rensning 25.
Skovstrækning for hver Familie i Fyen og 

Langeland 76.
Skumskagger 127; Lighed med Pimpste

nen 128.
Slangegift er ingen almindelig Gift 492; 

i liden Mcrnqde virker den ikke betydeligt 
paa Maven 493.

Smitter ere visft Dyr egne 486; Exempler 
ibid.

Sneedage i Kiobenhavn 465^ 
Snirkelsncrkkerne 91.

Snive forplanter sig til DCselcn og Muuft 
ceselcn zofl.

Soeldng, dens Virkning paa Faar 497. 
S solformørkelse 347.
Soelgranfncrkken 92 ; forskiellig fra Land- 

og Foistrandssmrkkeii ibid.; er ovei maade 
liden ibid.; Schröters Beskrivelse 93.

Solstitialhöide, Solens største -04, 
1 <4'119; Methode til nt finde den 104.

Sommer fe ldt (D. H.), hans Floia To- 
tenfe 370.

Speilbuer, deres Upaalidelighed 589.
Spergula faginoides 373.
Spira 273.
Spisglaolever, Virkning paa Sviin, Katte 

og Hunde 490.
Stahl troede at Phlogiston er tilsfode i 

bi«ndbarc Legemer 514.
Steen paa Markene, deres Fremkomst 

157; ere fer det Meste Granit rbid.
Steenkulolie er et Product ikke et Educt 

441-
Steenkulovcrrker i Irland 566.
Stegne 43.
Stevns Klint ligner ikke Faxöe 157v cr 

et Floibierg ibid.
Strabo bebrcider pytheas Uefterrettelig» 
~ hed 158.
S trand stive, den lille, en Snakke fra 

Grønland 95.
Strelitzia Reginæ bragt fra Cap til Engeland 

af Banks 301 ; bestemt af Alton ibid.; 
bragt fra Cap til Danmark af Bille ibid.; 
blomstrede i K w ibid.; i Kiobenhavn ib.; 
aftegnet af Beyer 302; latinsk Beskri
velse 302.-304; dansk 304, 305 ; Sted 
i det naturlige System 306; Lighed med 
Mufa 308 ; Aftegningens Forklaring 309.

Strygnaal 4.
Stryn-e 64.
Ström (H.), Fortegnelfe over norske Vap« 

ter, iscer Eryptogamister 396.
Sublimat, Gift 488«
Sviin dreebe og eede Hugorme 493.

Svinge
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SvinÄe 6z.
6yflcm, der cellulose, det fibrose, der va, 

scnlose 431. bet nervöse 430 ; bet eneste 
hvorved Imaginationen kan virke i suld 
Kraft 432.

S^euhre, Harrisons 584 Berthoud s
ibid.

S-lv, fiint, etter Gulder flygtigt 18.
Solv Branderts 436*,  hvorfra ibid.; fin

des og i Kirtler ibid.; specifik Vccgt ibid.; 
Beskrivelse 436, 437.

T.
Ta age, hvor ridt i Kiöbcnhavn 455. 
Taasinge 62.
Tacitus, ben forste paalidelige Skribent om 

Irland $54.
Tavler, indiske 110; Hallens, deres Feil 

349-
Taxtrcre, dets Blade ere bsvgiorende, og 

for nogle Dyr brcebenbe 449.
Temperatur, see Middeltemperatur. 
Terra cariofa 238; Plinii Fortolkning ib.;

(Lolumellas ibid.; Thodals 239.
Tetens (I. 17.) Arithmetist Problem an- 

gaaende Anvendelsen af be synkende Fonds 
310; Forberedelse til Beregningen 310# 
317; almindelig Formel for den nyeGields 
Störrclse 317; naar ben nye Guld bliver 
tt Maximum 322; o tn Tiden hvori ben 
naaer fit Maximum 325; Storheden af 
bette Maximum 329; Prove paa Reg
ningen Z31; Tidsrummet efter hvilket 
ben nye Gield bliver, ophavet af Hieipe- 
fondet 337.

Thalictrum fimpi ex 373.
Thermometer brnat til de Kiobenhavnske 

meteorologiske Observationer 446.
Thibets og bc caucasilke Sletter var Men

neskenes forste Ophoidsted 138.
Thorkelin (G. I.), Beviis at be Irste 

ved Ostmaunernes Ankomst til Irland i 
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det ottende Aarhundrede fortiene en ud
mærket Rang blandt de mecst oplyste Folk 
i Europa paa de Tider 550.

Thorlacius (S. T.) o tn det gamle Nordi
ste Lovsprog 169.

Thor-e i Assens Amt 63; i Nyborg Amt 
64.

Thule 150.
Tilgave, om fastsat ved Loven 205; vil- 

kaarlig 208; i Norges oeldre Love 183; 
Bemcerkelse, oplyst af Tacitus 185» 

Toledo, Jodernes Antal deri 359. 
Topassncekken 98.
Torden, hvor tidt i Kiobenhavn 455.
Trichoftnium pallidum, et Slags Bryum 

382.
Trildesncrkken 99; opdaget af Muller 

ibid.
Trcrer, deres Inddeling efter de gamle Ir

ste Love 560.
Trcrlle 180.
Tscheu-Rong havde et Instrument som 

viste Syd og Nord 472.
Tschi 47an, chincsist Navn paa Compasset 

ibid.
Tungjordsaltet 490, 491.
Turbo pianoibis 9 5.
Tvillinger med sammenvoxne Moderkager 

434*
Tycho Brahe observeret Solens stsrste Sol- 

stltialhoide 116; Angivelse af Ecliptikens 
Skeaahed urigtig 109.

Torhed og Fugtighed i Luften, Observa
tioner derpaa 450.

Torvemose til hver Familie i Fyen og Lan
geland 77.

u.
Uddunstningens Mcrngde, Methode at 

bestemme ben 447.
Udyrkelig Jord i Fyen og Langeland 67.

Jiii 2 Uhre,
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Uh re, astronomiste, deres Fuldkommen
hed 583; deres Anvendelse til Bestem
melse af Loengden 584*

Ulugbeg Mirza Mohamed Den Scha
reck har samlet de persiste Astronomer
II5-

Unningliæ 214-
Uranus, dens Steder observerto 348 ; Do

des Tavlers Fejl ibld.; gcocentriste Lcengde 
og Brede 3 50.

Ulfen (Mathias) 424.

V.
v-ihl, Pr°ftss-r 370.
Trtnö, dets Sammensatning af to Luftarter 

er endnu en Hypothese 513 ; dets Sam
menfletning, Forsøg dermed 5 17^28.

Vanddnnsters Kraft 132.
Vandgifttyden er en hastig Gift for Men-- 

ncster oa nogle Dyr 500.
Vandstrcrkogifton er en almindelig Gift 

493.
Vandsteder, hvilken Procent af Arealet 64. 
Varme, bunden, er c 11 Ve stand de el af Le

gemerne 406; kan gisres frie ibid.; dy- 
rist, Fuglene har den stsrste 408 ; cm 
den frembringes af Elcclricitetrn 409; 
Grunde for og imod denne Hypothese 
409, 4tv; at dens Kilde stulde isgcs i 
Nerverne 410; Franklin og Rigby söge 
kenS Kilde i Maven 411; denne MeningS 
Undersøgelse 411,412; om den har mecr 
end een Kilde 413; hvilke de ere ibid.; 
Kilden dertil maae soges i Legemet 400; 
tv naesten uforanderlig i alle Climater ib.; 
tabeS idelig ved Uddunstning og Aande- 
drcrltet ib.; frembringes igicn ib.; ssqer 
stcerkest til de Steder hvor det stsrste Tab 
steer 402; bsr ikke bestemmes efter Følel- 
fen ib.; de Gamles Meninger 403; Hel, 
montes 404; Sylvius ibid.; Menne
skets overgaarr Varmen af der Medium, 

hvori det lever 399; hvert Species aft 
respirerende Dyr har sin bestemte Grad 
deraf ibid.; Mennesket har mindre end de 
øvrige varme Dyr ib.; i Feberhede 400.

Varme og Kuld, (tørft i Kiobcnhavn 460, 
461.

Veianstalter i Irland i de celdre Tider 572. 
X>eie, Lande-, hvilken Procent af Arealer 

ibid.; Mark-, hvilken Procent af Area
let ibid.

Veil^e 64.
Veirliget, Cycler for dets Tilbagekomst 

445.
Verduns Bestemmelse af Danste og Sven-- 

ste Kyster 531.
Vertigo pufilla 92.
Vinde 466; Observationer 452, 455. 
Vitriolsyre, i koncentreret Tilstand, er drce- 

bende for Menncstet og alle Dyr 489.

W.
Wakes, Misvisningens Ujevnheder 474.- 
Malther, hans Observation paa Ecliptikens 

Skraahed 124.
Marberg opmaalt Anholt 533.
Megener (H. T.), Bestrivelse af et Mi

crometer tit at bestemme Troppers Afstand 
219.

Mesftls trigonometriste Operationer 530. 
weftrumb mener at Vandet kan blive til 

en permanent clastist Luftart 515.
Miborg' (E.) om Gifters Virkning hos 

sorstiellige Dyrarter 485.
Milhelm, Landgreve af Hessen, hans Ob- 

fervationer 116.
Win gafver 2 ti.
Moltaire troede at Forsteninger vare Na

turspil 32.
wurzelban har observeret Solens Solsti- 

tiaihoide 119.

Z.
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Z.
Zach (v.) har bestemt adskillige StedcrS 

Lcengder vct> et Chronometer 536.

rE.
2Lbe!-e fij.
2£gte|Tcb i Danmark har ikke altid forude 

sat Falledskab 203.
TLqvatorh^ide i Kiobenharn 103.
2ErØe 63.
Æthufa Cynapium L. 500.

S-
Øev omkring Fyen og Langeland 6z, 64. 
Omel 217.
Öresunds Oprindelse 165.
^ftctf^en har ikke altid hcrngt sammen med

Nordsoen 164; Nevolution 163, 164; 
har nu en anden Udstrækning end i erldre 
Tider 139, 156; Folkenes muelige Fark 
over den 155.


