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Etatsraad Christian Friderich Temler

Om den Tidspunkt/
da

Bsssekrud og Skydegevtev
ere opfundne i Europa.

Ein neuer Prometheus bestiehlt den Himmel wieder.
Zieht Blitz und Strahl aus Staub, und macht dem Donner Brüder.
Haller.

) al den billige Wrbedighed, fottt man skylder beromte og af den
larde Verden vel sortiente Mcends Stsv, kan jeg, fom Elfter
cif den historiae Sandhed, ikke afholde mig fra, at anstille en Betragt
ning over et Sted i den udi den fsrste Deel af dette berommelige Selskabs
Skrifter S. 213. til 306. indforte, lcerde og lcefevcerdige a) Afhandling af
sal. Etats-Raad Gram, om Byste-Kruds Opfindning Hg dets LLlde
i Danmark/ og at underkaste mine samlede ringe Tanker deres indsigtsfulde Ber
e
’
demmelfe,
ft) Saaledes kalder Hr. Cancellie-Raad Ihre den med Rette udi hans Gloflar. Svio-

Goth. Tom. I. c. 300.
Uye Saml. I. B.
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Lommelse. IForveyen tilstaaer jeg gierne, at denne Lcerde haver t bemeldte Ma
terie overhoved giort saadanne Opdagelser, fom vare blevne ubemerkede og

\

fkiulte for de fieeste af hane deels ukyndige og deels uagtsomme Forgængere; Ligeledes, at han med stor Flid haver famlet ncesten alt det derhen horende, fom
han i Boger og ellers paa andre Steder har vidst atftnde, holdt det imod hinan

den og med Omhyggelighed overveyet det, sogt at skille det Sande fra det Falske,
gg fremsat sine Begreber om Sagen i deres fulde Lys; Men fornemmelig, at
han ved uomstodelige Grunde har kuldkastet og tilintetgivrt den gandske ugrunde
de Meening, fom mange Forfattere, forforte for storste Delen af een eller to feyl-.
lagende Veyvisere, havde fremsat, denne nemlig: at den for den menneskelige
Slcegt paa den ene Side faa skadelige, fom paa den anden nyttige, ja efter Henr.
Spelmanns Z») og David Humes c) paradoxe Meening, meget gavnlige
Opfindelse af Krud og Skydegevcer ikke kunde fettes tidligere, end ved Aaret
1380. tZ)
Men det er faa langt fra, at faa rig en Materie fom denne er der

ved bleven udtsmmet, at derudi meget meere er en nye Efterhost tilovers for Efter
verdenen; Og desuden gier det mig meget ondt, at forefinde iblant hans hervedantagne SatfevS. 215» een faadan, som jeg Maae ncegte mit ringe Bifald, endfkisnt den allerede 2^>o Aar tjlforn var ligeledes bleven forebragt af den lcerde Spa
nier,
å) Gloflar. p. 84. 85.
c) Hiilory of England vol. 2. p. 196.
' '
- /
Af saadanne blinde Ledsagere findes der endnu mange fleere foruden dem, som
S. 218 - 221. ere anfsrte, ved hvilke jeg lader det staae derhen, om den ene
haver afskrevet den anden; saadanne ere f. E. Sebastian Frank, Chron. Zeitu. Geschichtbibel f* 197. (Strasb. 1531. f.) it. Teutscher Nation ^Chron. f.
23*8. b. (Franckf. 1539. f-) Jacob Spiegel, Sehol. in Guntheri Ligurin. 1. 8.
p. 394. Jo. Dubravius, Hift. Bojem. 1. 23. f. 143. a. Jac, Curio, chronoL
rer. 1. 2. hos Joh. Wolf, Leet, memor. Tom. 2. p. 753. ') Francois de Belleforeft, Annales de France Tom. 2. f. 964. a. hvilket Sted jeg her ftemsetter,
efterdi det er naift: “ Environ ce temp's (1381.) fut inventé eet inftrument env
“ diable & feu vomiflant, que nous appellons bombardes & canons — l’inven" tion desquels eft accomptée a un Alchimifte (foit - il moine, ou autre) nommé
“ Berthold le Noir — & des ja les Rois & Princes commencoient ds’en aider, bien
“ qu’aflez goffement on felt les pieces. „ »Jo. Pomarius, Sachs. ChrvN. p. 422.
Heinr, Rellner, Hist, der Herzoge zu Venedig f 61. a. Mart.-Boregk, Böhm.
Chron.kb 2.p. 33$. Joh.Lonr. Mecker v.Balgheinr, Chron.p. 340. Dan.Eramer, Pommer. Kirch. Hist. 2- B- p- 74. ^erm. Fabron. Mosernann, Kaiftr'
- x
Chron.
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"Troværdige Folk have gotgiort

det Byssekrudet var bekiendt t Europa, og
“ i Brug meere end fyrretyve Aar tilforn (d. e. for 1380») „
At det saa-

“ med klare Documenter,

ledes forholder sig, ncegter jeg af fuld Overbeviisning aldeles, og gier denne
Modsetning; Ikke en enesie trovcerdig, 1^8. ret forstaaet Skribent beviser med

at Bdfiekrudet haver vceret bekiendt og i Brug
i Europa for det Aar 1354*
2^9 maae derfore bede om Tilgivelse, om jeg
noget klart Vidnesbyrd,

herudi ikke indrommer 40, men i det heyeste 25 til 26 Aar for 1380. og om jeg
ellers afviger fra sal. Grams Meening i nogle faa cmt)re Punkter, som angaae
denne Giensiaud og efterhaanden vil forekomme.
Frieheden til at tamke uden
Fordom, som ril alle Tider haver v«ret vafentlig nødvendig for den lcerde Repu
blik, er endnu ikke ved Love forbudet at fremfore beredne Modsigelser, endog
mod dens Atlantes selv: Uden i mindste Maade at fornorrme sandheden, skal
jeg strabe at geleide min Modsigelse med al optænkelig Beskedenhed.
Det maae
altsaa vcere mig tilladt, at prove de Beviisgrunde, som man anfører til Under-

styttelse for den modsatte Meening, noyere end hidindtil er Met, paa det at det
kan blive lagt for Dagen, af hvilke trovcerdige Folk, og med hvilke klare Documenter, eller med hvilke enten overveyende, eller blot sandsynlige, eller og maafkee uduelige Grunde der strides med.
Det er min Pligt, ved hiine at tilkiendegive de Aarsager, som afholde mig fra at lade deres Vidnesbyrd gielde som til
strækkelig bevisende, og ved disse at undersoge, om de hidindtil ere ret blevne forstaaede og forklarede.
Grundvolden for Vederpartens Meening beroer paa sorfkiellige Engellcenders, Spaniers, Franzosers og Italieners Udsigende, som

Ml giore Alderen og Brugen af Krud og Artillerie upaatvivlelig allerede for det
Stør 1354.
Med de ovrige S. 259. og f. dnførte Nederlændere, Tydsike, Ita
liener og andre, haver jeg intet ak bestille, efterdi ingen af dem bestemmer en tid
ligere Epoche dertil, end 1354. og følgelig antager jeg deres Udsigende for sandt
Hg gyldigt.

Hiine mig modstridige Vidner vil jeg giennemmynstre ongestrr ester

A 2

.

den

Chrom 4. B. p. 69. Barthol. Schönborner, Polit. 1; 5. c. 9. p. 440.
Leo, Hift. Prufiiae 1. 3. p. 166- <Larl Meichelbeck, Hift. Frifing. Tom. 2.
p. 169. At jeg ikke stal tale om nogle hisioriste Ordbøger, som Moren's
og andres.

e) Selva de varia leecion 1. 1. c g. Vtd Enden.
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den Orden, i hvilken de selv ansere Tiderne: Det er langt fra ikke mit Forstet at

ville formindske deres Antal; jeg er tvertimod gavmild nok til at formeere det, og
legge som en Tilgivt trende til, der af andre ere forbigaaede; vidste jeg sieere, da
vilde jeg ligesaa gierne og aabenhierrig tilfoye dem.

I,

Den forste af disse tre er den store Engelske Alderdomsforsker Vilhelm

Camden, en Mand som Henr. Spelmann kalder Solem in antiquitatum
n o firårum Zodiaco; denne Mand foregiver, ar Kanoner havde allerede va
ret seere udi Italien omtrent 33 Aar for 1347. (d. e. ved Aaret 1314.) og ncesten
ved samme Tid i Spanien; dog kaldtes de af de Tiders Skribentere, dolia
ignivoma,

Fire-flashing veflels./*)

Det gier mig ondt for en Cam

dens TEre at see, at en faa urimelig Scetning er stuppen ham af Pennen.

Hans
saa kaldte Levninger (Remains') bleve A. 1674 syvende Gang trykte i London

i Ocrav.

Udgiverne John Philipot^ en Herold, og W. D. Gent, (for
modentlig William Dugdale) anprise denne Udgave paa Titelbladet, fom
much amended with many rare antiquities/ never before printed:

Disse Forbedrere tilskrev jeg ved forste Hyekast det ovenanforte Sted; men tvert
imod er den hele Artikel Artillery, S. 265-71. ve! ikke at fee i den ferste af

Camden selv i London 1605.4to besorgede Udgave; dog er den at finde Ord for
Ord allerede i det folgende andet Oplag, soul sammesteds, da han endnu levedr,
A. 1614. 4to er udkommet.
Jeg kan derfore, hvilket gisr mig i Sandhed

II.

ondt, aldeles ikke antage den beromte Camden,

som Vidne, da han er 300

Aar for nye, felgelig intet mindre end troevcerdig.

,

Det andet Vidne, ved hvilket fal. Gram S. 276. dog tsttrer meere end

een Tvivl, og det med stor Ret, er Petrus Biskop t Leon, hvis formeente
Bog de rebus geftis Alphonfi undecimit Regis Caflellae, skal til

skrive Tunetanerne Brugen af lange med Ild tordnende Jern - Maskiner eller
Tonder allerede for det Aar 1330. i et Soe-Slag med den Moriske Songe

i Sevilien.

Herved er meget at erindre: For det forste, Petri Vidnes
byrd er enten sandt, eller falskt.
Er det sandt, saa sporger jeg: Hvor kunde
der

/) Remains p. 270.
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der da i det 14de Aarhundrede 'forefalde et Soeflag imellem den sidste og Kongen
af Tunis, da ingen Moriff Konge i Sevilien meere var ril in rerum natura?
Man veed jo, at Morernes Kongerige i Sevilien var blevet kuldkastet allerede
1248. den 23 November, paa S. Clementis Dag^) under Kong Ferdinand den
Hellige af Castilien, da de mistede deres Hovedstad, og derefter bleve uddrevne.

Men set for det andet, at dette Foregivende var dog grundet, og man havde
blot forseet sig i at bestemme den rette Tid, saa vilde det bevise crlr for meget, nem
lig Brugen af Skydegevcer allerede for Aaret 1248.
Men de Argumenter, som
bevise mere end de ffal, due intet.
For det tredie, vil det ikke vcere nogen
mueligt at frembringe af Morernes med Ild tordnende Jern-Ror eller Tender det
mindste, som kunde ligne Kanoner, eller at forvandle hiine ril disse.
Thi hvad
hiine egentlig have vceret, er aldeles ikke vanffeligt at afgiore, men det er meere
end bekiendt, at de ey have bestaaet i andet, end saadanne Maskiner, som alle
rede vare blevne brugte af Saracenerne i'Korstogene, ja mange hundrede Aar
for dem af Grcekerne, ikke til at ffyde Kugler af, men til at udkaste paa deres
Fiender den faa kaldte Gmffe etter vaade Ild, som bestod afNaphtha og andre
olieagtige Materier, hvilke endog midt i Vandet antamdte sig og brcendte, og
vare meget vanskelige at siukke, hvormed de^ ikke allene odelagte Mennefferne,
men endog satte deres Beleyrereö Skibe, Storm-Toy, Katte, (d. e. TrcreStittadser eller Skiermtage) og andre Krigs-Redffaber i Brand.
Herom vid
ste allerede Romerne noget /?)> menders egentlig Tilberedelseffal forst i det syven
de Saeculo vcere opfunden af Callinico, en Syriff Bygmester, og bragt til
Constantinopel z).
Det selv samme var bekiendt endnu lang Tid efter den opda
gede Hemmelighed med Bossekrudet; D. Johann Geiler von Keisersberg
ffriver f. E. i Begyndelsen af det 16de Aarhundrede: “ Die Feind brauchen das
“ Kriechische Füwer, dann es brennet also ser, das es sich auch an den Steinen
(t vnd an den Mauren anzündet, vnd mag von waßer üit geleschet werden £).„

21 3

Maaden

'er) Henrique Florez Efpana fagrada Tom. 22» p- 147'
h) Plin. 1. 2- c. 105. ■ Ammian. Marcellin. 1. 23. c. 7. Xipbilin. ex Dione <&c. Foffii
' Obfs.var.p. 90. f» Rink DilT. de Carrociis p. g.
i) Jo. "Zonaras Annal. Tom.-3. p. 73. Salmutb. in Pancirollum P. 2. p- 287. Mei.
bom. rer. Germ. Tom. 1. p. 359.
k) Passion des Herrn Jesu fol. 77. b. Strasb. 1514- foL
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Maaden at udkaste denne Ild stede blot v?d Hielp af Puste - Rev /), Steenflynger eller store Armbosser (petrariis & arcuballiftis) Hvis Afbildning kan sees
hos Stewechio ni) og Ingredienserne, hvoraf denne Ild bestoed, hos Olao
Magno n)Saracenerne berienre sig af faadanne Redstaber i stor Mcengde,
som man seer af Du Frem es Gloflario o), af Scriptoribus de geftis'Dei
per Francos^?), of Vincentio Bellovacenfi qf og andrö, og ellers bemerker ved Beleyringer, f.E. Staden Akarons i Syrien, (fordum Ptolemais,nu omstunder S. Jean d’Acre) som den Mgypiiste Sultan Melech Se
raph A. 1290. angreb, “cum innumerabili multitudinegentis, ha" bente trecentas machinas tormentales, quae inceflanter ignem,
“ qui Graecus dicitur, injecerunt r);„ Men folgende soleklare Sted af
den Franste Kong Ludvig den Helliges Historie var meere vcerd, end alle andre,
neye at betragtes, og fortiener at indrykkes her i det vorfentlige, efterdi det er
strevet aset Vidne, som har seet Tingen med egne rAyne, nemlig Senestallen
af Champagne, Jean Sire de Joinville, som levede endnu A. 1315» og

efterdi det fuldkommen afgier Sagen.
Hans Fortælling om det, som blanr an
det er forefaldet ved Damiata A. 1250. lyder saaledes: " Vng foir aduint
" que les Tures amerierent vng engin, qu’ilz appeiloient la perri-.
" ere, ,vng terrible engin å mal faire: & le misdrent vis å vis des
" chaz chateil% que Meffire Gaultier de Curel & moy guettions de
" nuyt*
Par lequel engin ilz nous gettoient le feu Gregois å plan" te/), qui eftoit la plus orrible chofe que onques jamés je veifle
" — La maniere du feu Gregois eftoit telle, qu’il venoit bien de" vant aufli gros que vng tonneau, & de longueur la queue en du" roit bien comme dune demye canne de quatre pans,
Il faifoit

t) Carol. Laurbecb di(T. de igne Graeco p, 6«
z
m) Comment, in Veget. IV, 22- p. 266* fs,
») Hift. de gentib. Septentr,, 1. 9. c. 5.
s
x
0) Tom. 3. col. 1307.
z
?) Tom. i. p. 24. 125. 535". &c,
q) Specul. hiftorial. 1. 30. c. 82.
r) Anonymi Leobienfis Chron. 1. 2. e. 865. Tom. 1. Script, rerAuftr.„P. Hieran.
. Pez. Denne ubenavnte Forfatter besluttede sit Verk med Aaret 1343.
s) i.-e. en quantité,. paa Engelsk plentifully
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a tel bruit ä venir, qtfil fembloit que ce fuft fouldre qui cheuft du

ciel, & me fembloit d’vng grant dragon vollant par Fair: &
gettoit fi grant clarté, qu’il faifoit aufli cler dedans noftre oft
comme le jour, tant y auoit grant flamme de feu.
Trois foys
celle nuytée nous getterent leditfeu Gregois o Iadite pevriere,
“ & quatre foiz auec Farbalefle a tour /).„
Herover gier Du Fr esne denne Anmerkning: (<Dans les battailles de terre il y avoit des fol“ dats, qui fouffloient le feu Gregeois avec des tuyaux ile cuivre
" dans les armées ennemies —- On le jettoit dans des tioles & des
" pots — u) enfin on le jettoit avec des perriéresj & des arbalétes
"
"
"
"

" a tour #*). ,,

Og intet kan vare Meere grundet.
Uden al Tvivl have Mo
rernes og Saracenernes tordnende og ildsprydende Tonder i Spanien varet ligesaadanne Maskiner; Men hvor er nn efter foregaaende Beffrivelse den allermind
ste Liighed imellem dem og de nu brugelige Kanoner? Hvo haver nogentid feet,
hort eller last, at man af et Stykke eller Bosse haver udffudr paa Fjenderne en
Ild-Klump, fortil saa tyk som en Tonde, og faa lang som en halv Favn eller
nresten halvanden Alen, liig en igiennem Luften farende Drage, og haver der
ved i deres Krigs-Har, faa at stge, giort Nat til Dag? Den kiere EtakS-Raad
Gram havde lcest begge Steder, baade det hos Joinville og Du Fresne ;

ikke Desto mindre gier han S. 277. Morernes Pusteror, Steenflynger og Arm
bosser, som udsprudede Graff Ild , til Fyrmorsere, og kalder S. 278. deres
brandende Materie, Graffe Ild eller Naphtha, Boffekmd, og det vel af en

Overilelse, som man ikke maae bebreyde en Mand, der var bebyrdet med faa
mange Forretninger og Arbeyder fom han.
Med hvad Rer, lader jeg nu enhver
efter Hiesynct bedemme.
Han havde vist nok ikke giort het, dersom for det
fierde, den Leoniffe Biskop Petri rette Alder havde varet Ham bekiendt; men
her manglede det ham aldeles paa Efterretninger. Thi det er gandffe ugrundet, at
him, efter S. 276. ffal have beskreven Alphonfi den ellevtes Bedrifter, efterfi

denne Herre ikke er kommen til Verden for 200 Aar efter Petri Dod.
Den
ulykkex) Joinville hift. du Roi Saint Louis p. 39.

.
x
vid. Aegid. Roman. de regim. Prihc. P. 3.1. 3. C. 2Z- f« 127. edit. a. 1473. fol.
#r) Obff. fur la fusdite hiftoire p. 71. f.
'
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ulykkelige, ved en anden Leylighed S. 245» anferte Hieronymus- Magius.
siger tydelig: “ Adeas Petri Sublanciae Epifcopi (Leonem hanc uru bem appellant) libros de rebus geftis Alphonfi, qui Toletum ex“ pugnavit y).„ Pedro Mexia bevidner det samme %); men nu var Erobre
ren afStaden Toledo ikke Alphonfus den ellevte, men Alphonfus den flette,

v

og denne Erobring stede allerede Aar iv8§. Sendagen, den 25de Maj d), just
paaden Tid, da
Petrus tcbebe, som var denne sidste Konges Kantsler, eller
Over-Capellan (major Oapellanus, bet er Cancellarius, Scriba prima
rius).
Men da han forfattede Alphonfi Historie, var han endnu Munk, og

koin ferst siden efter paa den Leoniste Bispestoel.
Her er hans eget Vidnesbyrd:
" Ego — apud coenobium , qvod Domus feminis nuncupatur,
" habitum monachalem fufcepi, ubi — mecum ipfe fpatiando reu volvens, ftatui res geftas domini Adephonfi, orthodoxi Hifpa" niae Imperatoris, vitamque ejus carptim perfcribere b). „
Don
Nicolaus Antonius fremsetter diste Ord, og anferer tillige Pelagium Bi
skoppen Ä Oviedo, som levende paa samme Tid med vores Petro ; og Pe
lagius beretter c), at Petrus og han felv havde otte Dage fer Alphonfi
Ded (som faldt ind den 30 Junii 1109.) seet et foregivent Mirakel udi S. Isi
dors-Kirke i Leon, nemlig at der var udsprunget Vand af Steene.
Pdermeere
bliver.denne Petrus Legionenfis Epifcoptis to gange ncevnet ved Aaretno6.
udi Hiftoria Compoftellana, som A. 1765» ferst blev udgiven af Henrique
Florez dy
Hvorledes kan han altfaa efter alt dette kaldes til Vidne i en Be-

' givenhed, som skal vcrre forefalden metre end 200 Aar efter hans Ded, henimod
.

_

..

-

i33°*

X) Mifcellan. 1. I. c. r. p. 125’9. Tom. 2. Thefauri crit. Gruter.
z) 1. c. fupra n. 5.
ß) Catalogo de los Reyes de Efpaiia f. 64. b. t den hsysisieldne Bog: Forus antiquus
Gotbor. Regum Hifpaniae, ohm Liber Judicum, hodie Fuero Juzgo nuncupatus. Ell
Madrid, 1600. fol. it. Florez Efpana fagrada Tom. 2- p. 212. Tom. 14. p. 405.
A) D. Nie. Antonii Bibb'oth. Hifpana vetus Tom. 2. p. 8»
c) In brevi compendio, £ hiftoria p. 77. j den MSget sieldtte SamllNg afOo»
d° de Sandoval. “ Hiftorias de Idacio , Ifidoro, Sebaftiano, Sampiro, de Pelagio
" Obifpo de Oviedo, — nunc a bafta agora imprejfas &c. En Pamplona, por Ni" col™ de Aftiqyn, impreftor del Reyno de Navarra, 1634. fol. min. og i H. Flo
rez Efpana fagrada Tom. 14. p. 474.
<t) Tom. 20. p. 63.64.

/
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1330? Og naar han haver teilt om de Moriffe med Ild tordnende Tender for
A. 1100, hvem vilde da af dem kunde giore Fyrmorsere, som vare ladte med
Kr ud ? Hvorledes hiine allerede A. C. 238» have feet ud, 6ejfriver Herodianus endnu tydeligere, end jfoinville, hvor han handler om den af Maximino I. beleyrede Stad Aquileja: " Åquilejenfes faxa defiiper jacie-

u bant, & mifeentes picem fulphuri ac bitumini, in cavis vafis
longa manubria habentibus ,,
<rx.éu€<nv
Åa/3a$

ta-tpfaw £%x<rt) eum ea fervefeeiffene
appropinquanti
exercitui injiciebant, & imbris in modum denfe & confertim infpergebant e). Og disse cava vafa kalder Vopifcus tormenta: Ignes
etiam tormentis jaciuntur f),
Imedens jeg ved denne Anledning eftersiaaer alle Spanffe Historieffrivere, saa mange nemlig som jeg har kunnet over-komme, saa tresser jeg paa en saa latterlig Feyl hos de ubencevnte Forfattere, som
efter Hr. Präsident Henaults Plan have udarbeydet l’Abregé chronologique de l’hiftoire d’Efpagne & de Portugal (Paris, 1765. gvo.

2 voll.)dt jeg ikke kan forbigaae samme, endffiont den aldeles ikke horer herhid.
Sammesteds heder det: “En 13 30. Alphonfe oblige le Roi de Grena<c de å lui payer un tribut dedouze millc Roubles,, g). Paa dette her
lige Fundament kan engang i sin Tid en tilkommende Dr. Hermann den an
den, eller en anden, ham i moden Dommekrast lig lcerd Markffriger prale med

den nye opdagede Sandhed, at Rubler Have af Oprindelse vceretMoriske Myndter, som endelig formedelst et langvarigt Tog igiennem Europa ere komne fra
Spanien til Russerne: Men for i Forveyen at hielpe ham ud af Drommen, saa
tiener det herved til Efterretning, at disse Roublesif fe skal forestille andet, end
doblas de oro
, doubles d or, eller Dubloner, det er, efter vores Maade

at tale paa, Pistoler eller Louis d’or.
For det ovrige er den Leoniffe Biskop
Petri Verk aldrig kommet i Trykken, og altsaa er det ingen Under, at man
forgieves soger hans Navn i det Geöner- Simler- Frisiske Universal-Bibliothek,
iden

e)
f)
g)
7>)

1. 8. c. 4. §. 26.
t
.
In Aureliano c.
p. 2r& edit Salmaf,
Tom. i. p. 464.
Juan de giHafan Chronica de Alonfo XI. c. 94. f. 53. c. it. f. 74. t.

Nye Saml. I. B.

B
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i betl Fresnoy-5Jlenfentffe Fortegnelse paa Historieskrivere,

i det flette Leipzigske eller Iocheriske Gelehrten 'Lexico (hvis Reenselst fra Feyl vilde blive for
vanskelig for meere end een Herculis Krcefter) og endnu i et Verk, hvis Udgiver
jeg for denne Gang hverken vil ncevne, eller karakterisere; Dog kiendte Forfat
terne af Diétionnaire de Trevouxz) bønne Petrum, og de fore ham
gandfke rigtig an.
Han foranlediger mig tillige at melde et Par Ord om en an
den noget sildigere Leoniff Biskop Petro, og det saameget meere, som jeg om
denne kan ose af en lidet bekiendr Kilde k). Denne hedte Don Pedro Fernan
de* Cabe ca de Vaca (Koe-Hoved) fom tilforn var en meget fornem Fami
lie i Spanien, og er det maaffee endnu; Han var en Son af Alvar Nunez

Cabe^a de Vaea, som var een af de 13 Riddere af Santiago - Ordenen,
Statholder eller Gouverneur over Xeréz de la Frontéra i Andalusien, og
af Doiia Terefa Vasquez de Méira: Om Sevilla, eller Xeréz de la
Frontéra haver veeret hane Fsdested, er uvist.
I Aciret 1431. var han Erkedekant og Domherre i Ecija,x tillige Domherre i Valpuefta, blev 1440 Bi
skop i Leon, og dove sammesteds den 2 November 1471. uden ar efterlade sig

Skrifter.
HL
Nu irceder det tredie Vidne S. 256. og 275. stem: Ogsaa for dette er
jeg uforfterdet, endskiont det vil koste mig langt meere Arbeyde, end dets Forgcengere; Samme Vidne kalder sig Barthélemy du Drach ; han var Fransk

Krigs-Skatmester i Aarene 1337'52» maafkee endnu lcengere,
Af denne
Mands Regninger for det Aar 1^38- har Carl
Fresne bragt felgende Udtyg
for Lystt: " AHenry de Faumechon pour avoir pöudres & autres
“ chofes néceflaires aux canons qui eftoient deuant Puy-Guil<c laume ,, /).
Dette Sted er mange Gange bleven afskrevet og anført af an
dre, men ingen af dem har engang ladet sig falde ind at undersøge det, eller i det
mindste videre at eftertcenke beu
Skeer det ikke af saadcmne Personer, som ri
gelig ere forsynede med Hielpemidler, og følgelig ere bedre i Stand dertil end tusinde '

r) Tom. I. c: l66z.
k) Annales eclefiafticos y feculates de la Ciudad de Sevilla, por Don Diego Ortiz de
Zuniga. En Madrid, 1677. fol. p. 31Q. 311.
/) Gloflar. Tom. 1. c. 1221,
- v
r
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sinde andre, feta lader sig naturligviis ikke andet formode, end at en Undersogelse
af dette Slags er formedelst Magelighed tilsidesat, og at man Haver skyet den
Umage med envidtleftig Eftersorssning, som og virkelig i sig selv hvekken er let
eller behagelig.
Til denne Examen vil jeg nu vove mig, faa got som jeg kan,
og forelegge dem som troe eller forsvare det Du Drachme Vidnesbyrd meere end
een Gordisk Tvivlsknude til Oplosning: Maafkee en Alexanders Svcerd vil der

ved blive dem uundvcerligt.
For det fsrfie kunde jeg-indvende: Endskisnt jeg
er intet mindre end vantroende i Henseende til Aarötallet^zZ 8. efterdi DuFresne
tre eller fire Gange anfører samme du Drachme Regning i Tillæggene til Join'ville under de Aar 1337. 1339. 1341. in')
Saa ter jeg dog i det mindste
sperge, hvem vil gaae i.Borgen fsr, at den som haver afkopieret Regningen, har
loest enten Aarstallet, eller overhovedet den gamle Skrift ret?
I det mindste
-gier Fure tiere 1363. af 1338.
Det vcere langt fra mig, at beskylde den store
Du Fresne for selv at have begaaet en Forseelse herudi, lige-saa lidet, som jeg
legger den afdode meget noyagtige Professor Kappe i Leipzig det til Last, at
der udi et Verk n\, som under hans Opsigt er blevet trykt, forekommer i Stedet
, for Paternitas veftra, Pattasvera, med Omhyggelighed udskrevet af et
paa den Tid endnu temmelig nye Munke-Brev.
Du Fresne siger og ingen
steds, at han selv har havt Originalen af den Du DrachifTe Regning for Hyne.

Jeg haver ikkun at bestille Med hans Afskriver, eller med den som maae have
meddeelt ham Extrakt deraf; Og til at troe en saadan blindt hen, holder jeg mig aldeles ikke for skyldig.
Kiendere af Middel-Alderens Skrift-Troek, veed be
dre end jeg, hvor let endog meget ovede kan feyle deruvi, og formedelst de uftedvanlige Bogstav-Sammenfoyelser, Ord-Forkortninger 0. s. v. forledes til at
tage et Ord for et andet.
Jeg for min Deel bettender, af jeg sorlcengst siden er
. bleven faa frygtsom for mange af de nye Kopiister, at jeg i betydelige Tilftelde in
genlunde haver Mod nok til at forlade mig paa dem, uden saa er, at Originalen
tilligemed Kopien ligger mig for Hinene, faa at hiin ved Hielp af et ForstorrelseSGlas kan sammenlignes med denne. Dette just ikke almindelig brugelige Huusraad flader herudi fast aldrig feyl, og jeg anseer det som et sandt fåerani an-

.

2

m) Genealogie de la Mtifon de Joinville p. 16' og 28'
«) Neue Beyträge von Theol. Sachen, 1751. p-190.

coram;

'

'
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coram; Thi etters gier man sig til Slave af Afskriverne, som 'oftest ere alt for
ukyndige, dovne og sovnagtige, som neppe kan låse det de Have for sig, me
get mindre forstaae det, og som endelig naar det kommer til det yderste, for desto
snarere at blive befriet fra Arbeydet, antager et quid pro quo.
Den eervcerLige Benedictiner, P. Hieronymus Fez o), forer herudi samme Klage over
Dem som jeg; Og P. Henrique Florez Maner de aldre ligesaa lidet, naar

han afmaler deres Uduelighed paa folgende Maade: “Vix aut non nifi ex" perienda ma giftrå, credi poteft, quae & quanta fuerit veterum
" exfcriptorum ruditas, qualis incuria, quaéve temeritas quidlibet
audendi , refla pervertere, perfpicua obnubilare, feparanda
" jungere, jungenda dividere
Dog til Sagen. En noyagtigere Indsigt i den Du DrachiM Regning var saa meget meere at onffe, efterdi
det i narvarende Sted blot kommer an paa et eeneste rigtig eller urigtig last Bog
stav, ved vis Forandring den d^raf antagne Grundsteen vakler, og med hvilken
det heele derpaa byggede System maae falde over Ende. Sammenfatningen afBogstaverne dr og tr forer mig paa dette Spor: Dersom i Stedet for poudresy

t)ct Ort) poutres var ved et Microscopium tydeligt at see i Haandskriftet, saa
vilde dette Sted ikke sige meere end: “ Til Henrich af Faumechon, til store
“ Klodsers , Bielkers eller Blokkes AnMffelse for de Steen - kastende Storm" teyer ved Beleyringen af Puy-Guillaume. „
At man endnu paa den Tid
haver ligesaavel med Slynge-MaMner udkastet store Bielker, Klodse eller
Blokke, som Steen, gotgior jeg metr Froijjarts Vidnesbyrd: " (Les
" affiegez au chateau d’Aiguilion en 1346.) gettoient pierres, pots

“ pleins de chaux, grans mérains q) & eaue chaude r). „

Og

Jens Dolmer bekrafter dety).

Forend jeg gaaer videre, kan jeg ikke andet,
end yttre min Forundring, hvorfor Du Fresnes Afskriver haver udeladt den
styre eller lille Penge-Sum, som af Du Drach er bleven fort til Regning for
-

poudres

\

•) Script, rer, Auflr. Tom. 2. p. 684D Praef. in 5*. Beati Commentar, in Apocalypfin p. 42. (Matritt, 1770. 4W.)
-) terrains. d. e. folives, poutres, trabes <Sc fudes. vid. Du Fresne iu Materiamtij)
Tem. 4. c. 593.
r) vol. i. ch. 121. p. 127.
'
O I hans Anmerkninger over den Norste Hird-ssräa

259.
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poudres eller poutres.
Blot deraf kunde man noksom flutte, om hiint eller
dette var at forstaae, naar enten lidet eller meget var beregnet derfor. . Thi
Besse-Krudet vat endnu 50 Aar derefter, og hvem veed hvbrmeget sildigere, en
meget dyr og kostbar Ting.
Thomas de' Walßngham melder ved Aaret
1386. “Captae funt— gtinnae piures, cum magna quantitate
u pulveris, cujus pretium praevaluit omnibus manubiis t).„ Og

paa det at ingen ffal forekaste mig det sirax derpaa folgende Ord canons, faa

'

beder jeg kun om liden Taalmodighed; Paa sit Sted vil det af sig selv blive klart,
hvad Froißart? og hans Medaldrende,
for Opfindelsen af Skydegevcer,
mene med canons og bombardes, og hvad andre forstaae ved gunnas, tormenta &c.
Endog sal. Gram selv bekiender S. 246., at disse deres Udtryk
kunde vel betyde trabucas eller petrarias antiquas.
For det forste behever

jeg ikke videre at udfore denne Punkt.

-

-

Men jeg sinder det ikke engang nodigt, at giore den Indvending,

at det

Du Dracbifke Skrift formodentlig er blevet urigtig lcrst; Jeg haver gandske an
dre i Baghold.
Det var vel got, om man tillige kunde udfinde, om Slottet
Puy-Guillaume virkelig var blevet beleyret af Franzoserne A. 1338. 03 om
denne Beleyring var paa samme Tid bleven bessreven af nogen.
Herpaa haver
jeg anvendt megen, men hidindtil forgieves Umage. Trykte Boger strcekke i dette
Fald ikke tit, og Hvor skal man soge Haandffrifter? Imidlertid vil jeg og antage
dette Factum for sandt, efterdi jeg hos veninden Fortsetter af GuilleImi de
Ndngis Kronike, (en Mand, om hvilken jeg strax vil melde meere) finder et
Sted, som synes at bekrcrfte det: Stedet er dette: “ Hoc etiam anno
“ (1338.) in Vafcopia aliqua caftra per gentes Regis Franciae ca“ piuntur, & maximé caftrum munitiflimum, quod Penna de
" Ageneßo (vocatur)diu obfefTum in deditione recipitur«).,, Alleneste maatte man i Forveyen ved det dunkle Navn Penna de Ageneßo, atter

udbede sig selv at fee Haanoffriftet; Men formodentlig haver Skribenten omvexlet Navnene nuD hinanden af Slottet Puy - Guilleaume, (thi saaledes staver
B 3
Abbe

-) Hiftor. Angl. p. 323.
u) Tom. XI. Spicilegii Lucae VAcW^ p. 775,
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Abbé tfExpilly teilt Ztäx) og af ©taben Le Puys en Velay, i det til

Auvergne angrcendfende Landffab^Velay: Denne Stad hedte i gamle Dage
Anicium y), og heraf er rimeligviis det ford«rvede Agene'fiunt fremkommet.

For Resten laae Slottet Puy - Guillaume tilforn i Auvergne, ikke meget
langt fra Staden Riom; Det, er nu omstunder ikke meere til, men forvandlet
til en flet Flekke af 193 Huse, som vel er ubekiendt for vore «Were og nyere Iordbefikrivere, naar man allene undtager Brwzen de la Martiniére, men er
dog at finde paa nogle, is«r «Were Landkort.
Jeg antager da, som sagt, den
Parififfe Regning af Aaret 1338» for rigtig, folgelig paa et Hyeblik for afgiort
og vis, at Krud og Kanoner vare Franzoserne bekiendte ved Beleykingen af Slot
tet Pay - G'uiUaume, ja at Brugen deraf var den Tid indfort og almindelig hos '
dem. Men er dette nu faaledes, faa fporger jeg ikke desto mindre fod det andeh
ved hvilket ubegribelige Underverk skede det da, at samme Nation havde neppe
7 eller 8 Aar derefter gandfike forglemt begge Dele igien? Vel fikriver Froijfart
ved Aaret-i34§. " Le chafteau de Rochemilon eftoit bien pourueu
" de foudoyers & dl artillerie %); Men efter hans Skrivemaade kan
Artillerie her ikke forklares ved Kanoner, men ved Steen - kastende Maffiner;
thi han legger flrax derefter til: “ Ceux de dedans géttoient banes (her
behovede man igien at raadfore fig med Originalen; men formodentlig Ml det
hede blocs) “ & grans barreaux de fer, & pots pleins de chaux„
(altsaa ingen Kugler) a fur les Anglöis; Og Udfigendet af Pr«sident
Claude Fauchet, som er een af de beste og tydeligste Befikrivere af de Gam
les KrigsredMber, oph«ver al videre Tvivl: " Tous les inflrumens de jeEt
<c (comme baliftes, dondaines, ribaudequins, efpringardes, vu" glires, martinets) s’appelloient ehgins
artillerie a).
Dog
er dette ikke Hovedsagen: Mit SporSmaal er, hvoraf kom det, at Franzoserne,
\

efterdi

x) Di&ionnaire geogr. de la France Tom. 5. p. 1022.
X) Civitas Anicienfis, quae vulgo nunc Podium dicitur. Rigordus de gellis Philippi
Augüfti p. 12. Tom. 5. Scriptor, kill. Francor. Franc, du ghefne. conf. Andr.
du Chefne antiqq. & recherches des villes &c. de France p. 706.
ä) Vol. i. ch. ieg. p. 11$.
a) 1. 2. de la milice & des armes f. 55. b. Conf. Du Fresne dollar. T. 1. c. 743. f,
it. Menage Diétionn. etymol. de la Langue Fran§oife Tom. 1, p. 96. b.
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da ikke betjente sig

deraf i en saa vigtig Tilfcelde, da deres Riges Velfcerd, ja deres politiM ExistentS,
saa at sige, svcrvede i yderste Fare? Jeg mener udi det beromte Feldtstag ved
Crefly i GrevskabetEonthieu.
Her beder jeg, at en liden Udvigelse maae
vceremig tilladt: Dette Slag imellem dem og Engellcenderne gik for sig, efter
Vilhelm de Nangis Fortsetters Beretning, A. 134^ paa S. Ludvigsdag,
Fredagen^ den 25. Augusti; Men ester Johan Schönfelders, som strax

ncermere skal blive anfert, og fom selv haver vceret tilstede paa Valpladsen, fom
cq Jo. Villam s, den ubenavnte Forfatters af Chronico EftenfiA),
Fro iffarts, Thorn, de Walfingbavis og Alberti Argentinenfis c),
Vidnesbyrd, Loverdagell, den 26. Augusti.
Schönfelder betegner denne
sidste Dag saa neye,<om det immer er mueligr: “ Menfe Augufti die vice“ fimo fexto — juxta villam Kerfy — duravit praelium ab hora

" vefp erarum Sabbathi poft Bartholomaei usque ad diem proxi4< mum fequentem ad horam nonam. „

Og han har imod den Nangiske
Fortsetter fuldkommen Ret; thi efterdi Paasken i Aaret 1346. faldt ind den
16. April, saa maatte Loverdagen efter Bartholomcri-Dag nodvendig vorre den
26. Augusti.' En paa samme Tid levende Skribent, Neplacho, Abbed i Opatowiß d), bekrcefter det, i det han setter, at den veh Crefly drcebte Bohmiffe
Kong Johannls Dods-Dag traf ind in fefto Ruffin det er Sondagen den
27. Augusti.
Andrea's du Chesne tager derfore meget feyl, naar han ud
giver den 16. September for denne merkvcerdige Dag e)r Han bliver og der
ved igiendreven, efterdi det var ni Dage efter Slaget, det er, den 3. September,
at Staden Calais blev af Kong Edvard beleyret, som Walfingharn udtrykke
lig bemerker.
Nu igien til Sagen! De forhen ncevnte sex aldste Beskrivere af

Slaget ved Crefly, (thi den sybende, Jo. Villanfi setter jeg her for det
ferste tilside) melde ikke en Stavelse om Krud eller Skydegevcer, enten paa den
eene eller anden Side.
Allerede omtalte Johan Schönfelder f en Asterrigff
Ridder, somi samme Slag hastig blev saareti Hovedet af en Piil,

-

. "

,

K) Tom. 2. Mutator, c. 459.
c) Tom. 2- Urftif. p. 136- it. Annål. Piftolieftf. c. 517»
el) Tom, 2. Peso. c. 1040.
e) Antiquités Lr recherenes &c. p. 445.

og som af--

sorrdigede
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foerdigede et eget Bud til Tydffland, for at bringe hansPaarerende Tidende ders
om, beretter: “ Ego Johannes, diStus Schönfelder, miles, haec
" omnia praediSta nuneiavi per latorem in Auftriam: quia ego

" interfui in eodem praelio in parte Regis Angliae, & fui vulnera" tus in dextera parte meae faciei, & adhuclongitudo quad unius
" digiti fagittae eft in capite meo refidens/).,,

Denne tapre Kapaleer,

hvis Fortcelling om Slaget er udforlig nok,

-

for ey at udelade nogen vigtig eller
merkvcerdig Omstændighed, ffulde have forglemt en for hans Venner saa uhort
Ting, som Brugen asinys opfundne Ild-Gevcer! Det var meget; Men han,
ligesaa lidet som de fem ovrige paa den Tid etter kort derefter levende Forfattere,
veed overalt ikke at sige af andet, end Bueffyttere, Armbosser, Pile, Lantfer,
Strids --Axer, Koller og Slag-Svcerd.
Andre Arter af Vaaben og Vcerge
ere dem gandffe ubekiendte.
Den allerede to gange omtalte anden Fortfetter af
Vilhelm de Nangis Kronike, en paa den Tid udi Paris i Klosteret S. Ger
main des Prez levende ubencrvnt Munk, er en Mand, af hvis hele Verk man

tydelig feer, hvor meget han haver ladet det vcere sig angelegen, at optegne om Hans
Tids Begivenheder, besynderlige, og vel undertiden smaae Omstcendigheder,
hvorpaa for Exempel hans Beffrivelfe over den saa kaldte sorte Ded A. 1348 g).
over de da indfaldende Kometer 0. si v. ere Prover, og han bliver med Rette roest
af Mr. de la Curne h) for hans Noyagtighed og yderlige Kierlighed til Sand

hed.
En saa opmerksom Paapaffer som denne var,- havde vist ikke med Taushed forbigaaet et saa overordentligt Phenomenon af Krud og Skydegevcrr udi
Slaget ved Crefly.
Men han melder blot folgende: “Ånglici cum jfø" gittis fe defendentes — Rex Franciae Philippus — cum multis
" Januenfibns balifiariis — Regem Angliae — eft celeriter infecu" tus. — Anglicis cum fagittariorum fuorum magna multi tu" dine praeparatis.
Dum autem noftri Gallici fe ad pugnandum

“ disponerent, ecce fubito pluvia de caelo cadens cordas balijla“rum Januenfium — fic reftrinxit, quod ipfi, quando trahere
contra

f) Pez Script, rer. Auftr. Tom. i. c. 967. f.
P- 807 - 810.
i
«) Memoires de literature de l’Acad. Royale des Infcript. 6c beiles lettres Tom. g.
p. 569.
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“ contra Anglicos debuerunt baliftas fuas^ ex cordarum madida" done, reftriftione & breviatione tendere, proh dolor! minimé
“ potuerunt.
Non fic autem defagittaviis arcubusque Angli“ eorum, qui jam ante pluviam bellum z) expe&antes, citius arcus
" luo8 praeparaverant, appolitis in capitibus arcuum cordis luis Æ);
“ Et fic Januenfes balifiarii nullum traftum fecerunt de balifiis
“ luis in illa hora &c./)„
Forfatteren af Chronico Ellenli beretter om
trent det samme; Jehan FroiJJart be ff river selvsamme Slag vidtloftigere,
beraaber sig paa Vidner som selv have vceret tilstede derved , og haver ikke et Ord
vm Bombarder eller Kanoner, hvorom han dog andre Steder ofte taler, men
mestendeels kun ved Beleyringer og, som man vil sinde, i en gandffe anden
Meening end den der tillegges ham m)>
Thomas de Walfingham, en Engelff Benedicriner-Munk udi S. Alban’s Kloster, ved Aaret 1440» n) femmer
neye overeens med de foregaasnde, uden at lade sig merke med det mindste Spor
til Krud eller Skydegevcer; Han siger: (Galli) qui gladios^ lanceas, fecures & fagittas Angl orum potuerunt evadere, cum Rege mo
fugerunt 0).
Da jeg ikke haver de folgende Franffe Historieffrivere ved
Haanden, fora: Les grandes Chroniques de France, vulgairement

de 8. Denis, Paris, 1476. ibid. 1493. ibid. 1514. fol. og Nicole
Vignier Sommaire de l’hiftoife de France, ibid. 1579. fol., faa
vil jeg kun foretage mig faa mange afdem , fora jeg haver for Hyne, for at opda
ge Opfinderen af den Fabels at Engellcenderne havde forste gang brugt Kanoner
ved Crefly.
Hertil behoves^just ikke meget af den forte Konst.
Robert.
Gaguinus /-), fora ffrev A 1497., Nicole Gilles q), font levede under

r) !. e. pugnam.
r) d e. disse havde allerede for Regnen fpcendt deres Buer, og med Omhyggelighed
holdt Strengene bedakkede.
9 P- 799 ’ S.02. •
y») vol. i. ch. 129. p. 137. is.
«) Wm. Nicolfons English hiftorical Library p. 6g.
s) Hypodigm. Neuffr. p. 3x7. øg hift. Angl. p. 166.
p) Annal, rer. Gallicar. 1. g. f. 79. a. (edit. Parif. 1500* fol.)
q) Chroniques & annales de France vol. 2. f. iq. b.

Uye Saml. I.

C
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Ludvig den XI. M henimod 1520. , Paulus Aemilius r), fom bede 1529.
Bernard de Girard Sgr. dur Haillan s), 1576.
Francois de BeUefereft /-), 7579»
Jean de Serres u)r 1608*
Scipion du Pleix x),
og de Liniier? y) troede eensstemmig i de aldere Veyvisereb Fodspor; De havde

ingen andre Kilder, hvoraf de kunde ose.
Ingen as dem vovede at giere den
mindste Tilsats til de forriges Forkallinger; Fornemmelig er Francois de Belie
fereft herudi. saa forsigtig, at han gisr ikke et Skrit, ja nastenikke setter et Ord,
uden at have fast Grund for sig; For hvilken Aarsags Skyld jeg i dette Stykke maae
appellere i hans. Navn fra Du Fresnoy's eller Menkms z) Dom, som beffyl-

_der ham for Lettroenhed. Men just i hans Tid fra A. 1559* til 1574. melder sig en
nye ubedet Forbedrer; Denne er Denis Sauvage, FroiJJdrts Udgiver;
En faa arm Synder, at han over det Ord Mangonneaux ved hun a), gisr
folgende trsstrige Randglose: “Je ne vons puis dire la lignification de ce
“ mot, — maisnotez, quil å deja parlé d’artillerie, & de bom“ bardes, & de canons, au chap. 48* „
Dermed rober han selv sin barbariffe Ukyndighed i sit Moders-Maal; Han vidste ey, at mangonneau be
tydede en Steenflynge, fundibulum;' Derfore giorde han deraf Kanoner.
Saadanne Folk, som han, ere visselig de dueligste Tolke og Forbedrere. Men
dersom han har Ret, saa kan man tillige bevise, at Kanoner have varet brugte
af Venetianerne for Zara ubi Dalmatien allerede A. 1203.: thi Geoffroy de

Ville - hardouyn, som selv haver varet der tilstede, ffriver faaledes paa stt
gode gamle Provenzalff: “Etal matin alerent logier deuant les portes
" dela ville, & fi drecierent lots perrier es & lor mangonnials, &

" lor autres engins dont il auoient affez: & deuérs la mer drecie-,

" rent les efchieles for les nes F),„

Den forste Kilde til alle efterfolgendt
/
Feylta-

r) Hiftoria Francorum I. 9. p. 461. ;f.
, s) Hiftoire generale des Rois de France Tom, 1, p. 665- 6.
r) Annales de France Tom. 2. f. 855- b.
«) Inventaire general de Fhift. de France, p. 131. fs. (Rouen, 1647- fol-)
x) Hiftoire de France Tom. 2. p. 478. fs* (Paris, 1648- f)
y) Annales de la monarchic Fran^oife P. 1. p. i88-f- (ibid. 1'724* £■)
2) Verzeichnis der Historienschreiber p. 215*
a) vol. i. ch. 50. p* §8*
Ff Hiftoire de la Conquefte de Conftantinople par les Barons Francois, aflbciez aux
Venitiens, l’an 1204. f* 28. (Paris, 1585* 4to.)
"
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Feyltagelser ligger iden falske Fortolkning af Ordet mangonneaux, og man
kan deraf tydelig see, Hvad for en lang Rekke af Vildfarelser og vrange Fornuftfiutninger i Historien et eneste ilde forstaaet Ord kan fore med sig.
De hellige
elleve tusinde Jomfruer i Celn ere derpaa, desvarrc! ikke det eneste Exempel.
Imidlertid, efterdi Denis Sauvage hermed syntes at have opdaget en nye
Sandhed, bifaldt Papirius Majjon c) ham, og efter at have igientaget fra

Begyndelsen af alt hvad de celdre Skribentere -berette, giorde han A. 1577.
lilsidst denne Tilsats: “Ligneis quoque bombardis emifére (Angli)
“ candentes ferreas glandes, quibus equi, fefforesque terreren" tur.
Hoc genus tormenti multum eis ad vi&oriam profuit. „
Ignoranten Denis Sauvage var altsaa Opfinderen af Fablen og den
MasJon s Forforer; Men han var det ikke allene: Thi hvoraf kunde denne sidste vide

den tilforn gandskeubekiendteOmstandighed med de gloende af Bester Udskudte
Harr havde den Florentinske Borger Giovanni Villani at uffc
derfor, som han og navnlig beraaber sig paa: “HaÉtenus depugna Creflia" cenfi ex libro XII. Joannis Villani, qui illa aetate vixit d).„ Nu

Kugler?

er det Tid, saa nodig som jeg og vil, noyere at tage denne sidste i Betragtning,
som sal. EtatSraad Gram S. 257. og f. gier saa meget af, og som virkelig er
den eneste sandsynlige Styrte for hans Sats.
Han maae altsaa forestille det fierde Vidne, endskisnt der ved ham ikke IV.
er lidet at erindre.
Hans rnaajlkee allerede utallige gange afskrevne tvende Ste
der ere folgende: a) “Co n bombarde ehe faettavano pallottole di ferro
" confuoco, per impaurire e difertare i cavalli de Francefi.
b)
" Senza i eolpi delle bombarde ehe facevano ü gran tumulto e ro" more, ehepareva ehe Dio tonafle e). „
Tor jeg frit sige min Meening derom? Jeg er ncesten fcerdig at holde dem begge for forfalffede, om ikke
gandffe for understukne.
I det andet finder jeg en aabenbar Forffiellighed frg
Muratorii rigtigere Kopie af et ander Exemplar, end det almindelige; hvor

C 2
c) Annales Francorum. 1. 4. p. 414. (ibid. 1573. Zeo.)
d) ibid. p. 416. 417
,
e) Nelle fue hiftorie o diarii 1. 12. c. 65. §. Z. 4.

det

/
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-etseersaaledesud: “San<za i colpi delle bombardechefacieno ftgran" de tremuotoz rermore chep^mz eheIddio tonafTe/). j} Sex legio
nes variantes i mindre end halvanden Linie! Hvad kan disse ^ndet/nd opvække
den grundede Mistanke, at en sildigere Forbedrers, om ikke forfetlig Bedra
gers Fingre maae herudi have været geskæftige? I det mindste er det mueligt, at
Viliams Verk kan længe efter hans Dod, maaskee i sildigere Afffrifter, eller
ved en seenere Udgave, have havt samme Skiebns, som Uendelig Mange andre,
fornemmelig i et saadant Land fom Italien. Efter Muratorii Forsikring fattes
de tvende sidste Boger t den forste Udgave, som kom for Lyset i Venedig ved Ja
cobo Fafolo, 1537. in fol. og derudi have mange Feyl infneget sig; I den
anden Udgave, sammesteds ved Juntis, 1559-fol* hvori hiine 2. Boger fin
des, heder det paa Titelbladet: nuovamente correttå'j.
frater, ar vi
her have en felvkaldet Correttore at takke for meget, og ruaafkee for de tvende,
tvivlagtige Steder; Ifæv da han e. 66. som det næsten vil synes, ikke uden Hen
sigt indrykker bombarde tredie og fierde Gang.
Men jeg vil dog tilstaae, at

det med disse haver sin Rigtighed, at Efterretningen formodentlig er bleven Villani meddelt af nogle Officerer af hans Landsmænd, fom vare komne tilbage fra
Frankrig til Florenz; og alt dette saameget meere, efterdi hans Medaldrende,
Forfatteren delle Iftorie Piftolefi, ligeledes nævner to gange bombarde
i Beskrivelsen over Slaget ved CrefTy: " Molti Gallefi — &. altri aflai
“ con molte bombarde -—aflalirono lo campo del Re di Francia vi“ rilmente, tacendo fcoccare tutte le bombarde a uno tratto g).
Men, hvad kunde de begge felv i delte Fald være meere, end Vidner som allene
havde hort Sagen? Og hvad gielde saadanne ? kan man kalde dem troeværdige?
(Teftis ex auditu fidem non facit).
Men deraf dog at ville udtvinge den

Vished, at Krud og Skydegeyær, efter S. 258» maatte i det mindste have væ
ret dem bekiendte, som havde givet
Efterretning derom, vilde kun gaae
i dette Fald, naar man var forsikret om Virkeligheden at han selv havde gre
ven begge Stederne; Men hvem haver feet hans eget Haandskrift? For hans
formodentlige Forbedrer, et Par hundrede Aar efter ham, var Sagen visselig

bekiendt

f) Antiqq. Ital. mectii aevi Totn. 6. c. 514.
g) Tom. XI. Scriptor, rer. Italic. Muratorii c. 516.
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bekiendtnok; men sandelig ikke for dem, som havde vceret tilstede ved Slagets
ellersom levede i Ncerheden derved; derimod boede Villani over 150 Mile der
fra.
For at forsvare ham og at forebygge alle muelige Udflugter imod ham, bli
ver S. 2§8. ingen Umage sparet; thi allene paa hans Udsigende Ml Sandheden
beroe.
Men fet nu, at Krud og Skyts havde vceret bekiendtgiort ongefcer Aaret
1347. udi Florenz ved Officerer som vare komne tilbage derhen; faa var det jo en
ubeffrivelig Efterladenhed af Florentinerne og de ovrige ItalienM Republikaner,
tit de ikke strap giorde sig en faa vigtig Opdagelse til Nytte i de den Tid ncesten uophorlig varende Krige, eller rettere Batrachomyomachier, imellem Velferne og
Gibellinerne.
Her kommer mig Villani s kiodelige Broder og Fortfetter,
Matteo Villani, ret til beleylkg Hielp: Samme beffriver ligeledes Slaget
ved Crefly meget udforlig, uden at melde det ringeste Ord om bombarde eller
p allottole diferro ; Han siger alleneste: “(GF Ingléfi)— con lo or-

~

“ dine dato a gli arcieri fanza perdere coipo di loro fae tte, fe“ diuano i cauagli, e Caualieri de? Francefchi. — I Francefchi
" é i loro caualli erano pin ftanchi, e magagnati delle faette, de

" gl’Inglefi
Jeg maae ikke forglemme, at dennesamme Matteo tager feyl
af Aaret, og udgiver 1347. i Stedet for 1346. i hvorvel han bemerker den rigtige
Dag, den 26. Augusti.
Men han er mig endnu videre nyttig, i det han udi
det Tidsrum fra 1349. til 1353. anforer syv Exempler paa Beleyringer i Italien,
Hvörudi man ikke finder andre, end de celdgamle Storm- og Forsvars-Redffaber,
hvormed matt udsikied Pile, udkastede Steene, Klodser og Potter fulde afKalk,
overoste Fienderne med kaagende Vand, 0. s. v.
Paa et eneste Sted i BeMivelsen af Piftoiae Beleyring, A. 1351. udtrykker han sig saaledes: " (I Pifto" lefl) artnarono le mura di bertefche, é di ven tiere, e dentro
“ vno largo corridore de legname, e fornironlo di pietre, e di
" legname, e di pali da gittare, é di traue fopra i merli, e a pie
" delle mura feciono in torno molti fornelli con caldaie, per appa" recchiare acqna bolli ta per gittare fopra coloro ehe combatteffo-

E apparecchiarono calcina viua in poluere per gittaC 3
" ve

-) I (tone I. i. c. 22- p. 16- 17. (grenze > nella Æamperia- de’Giunti, 1581. 4to.)

-
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“ re &c. /). „
Men man seer, at poluere her ikke, betyder andet end
Stev af Kalk.
Saaledes kastede man f. E. til Sees Potter fulde af Kalk ind
i de fiendtlige Skibe, som Aegidius Romanus melder: “De calce alba
" (pulverifata) habeant multa vafa plena, quae ex altö hint projitc cienda in naves hoftium.
Quibus,ex impetu projectis & fractis
" elevatur pulvis — & ftibintrat hoftium oculos, & adeo offendit
" eos, ut quali coecr videre non poffint, quod in bello navali eft
“ valde periculofum k). „
Lad det endelig^saa vcere, to.\Giovanni Villaui's Udtryk: “con bombarde ehe faettavano pallottole.di ferro
“ con fuoco, komme fra ham selv; Saa lade de sig ikke desto mindre anderle
des udlegge, end man hidindtil har forstaaet ham, nemlig saaledes: De udskisde brcendende eller gloendegiorte Jern-Kugler af deres petrariis eller arcubaliftis, hvilke Villani, ligesom Froijjart^ har kaldet bombarde, og
Giacomo Pergamino d) haver forklaret hans pallottole spalte da ba
lefira ligesom just den samme 7/z) anfører af Dante det ll&trvfifcoccare il
baleflroy hvilket forhen S. 20. bliver tillagt Bombarderne, og derhos be
regnet ved fuoco almindelig Ild, men ikke saadan som er fremkommen af an-

tcendtKrud.
At det^aver vceret brugeligt, med Armbossen at udskyde saavel
Blye-Kugler, som brcendende eller gloende Pile, bliver S. 274* 275* af sal.
Gram selv rilstaaet, og skal neden under endnu videre bevises.
Claudianus
siger allerede:

Glandes Baleari fpargere funda n);

Og Richardus Bartholinus Perußnus:
— Stat moenibus altis

—

Horrida fulphureis fervens balliftafagitt is o').

Det

0 1- r e. 98. 'p. 77.
k) De regim. Prine. P. 3.1. 3. c. 23. f. 12g. a.
/) Memoriale deltø Lingua (Venez. 1602. fol.) P. 2. p. 47.
m) P. i. p. 90.
») Panegyr. in III. Confulat. Honorii, v. 50.
•) Auftriad. lib. 7. p. 595. Tom* un. Reuher.
\ f,

*
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Det er let at bevise begge Pele med Exempler afdet 14de Aarhundrede: An
nales Corbejenfes berette: " a. 1316. Petrum Dingfted å venatore
" ex improvifb globulo plumbeo trajectum fu i fle ^), Dette er visselig

ikke
med noget Skydegevcer, som S. 274. selv bliver anraget.
A. 1341.
beleyrede Markgreve F riderich i Meissen Staden ogElottet Nebra i Thüringen,
og opbrcendte hiin ved-indkastede gloende Pile (per ignea jacula) " do liez her

c< sner yn die stat schissin, vnde brante sy reyne vz q).
Samme Markgreve
fatte 1346. Staden Salze i Brand med brandende Pile, (fagittis igneis):
" do hiez her dy synen sner in schissin, das begirten r) sy, do her .das fach, da
" liez her eme eyn Armborst langin, vnd fchoz do selber füer in, T>o schossen sy
u eme noch mit füerphilin
Camden foregiver, at Kuglerne (uden Tvivl
af Blye) som man. udkastede med Slynger, vare formedelst den voldsomme Luft-,
brakning blevne glodhede, ja endog smeltede £)♦
Dog dette forer mig alt for
langt bort fra mitHyemeed; Jeg vender tilbage til Villuni og iFLaJJbn. Selv

- t>enne fl&fte erttyxa* bombarde forekomne betænkelige: Desaarsag flikker ^an
ligneae ind, og giver med dette genere tormenti, som han kalder det, tilkiende, at han ikke meener andet, end Steenflynger afTra, som man efter
hans Indfald havde betient sig as ved Crezfly til at udskyde gloende Iernkuglee

med, for at indjage Franzoserne desto sterre Skrcek.
Ligesaadanne "torrnen" ta, eller machinamenta, quae faxa jaftu egerebant, finder man alle
rede hos Saxonem Grammaticum z/), ligeså av el som hos Radevicum og
Othonem Frißngenfem, og Steph. Jo. Stephanius x), forstaaer der
ved gandffe rigtig “catapultas, baliftas & id genus alias machinas,
“quae jaculandis faxis inferviebant. „
Da man nu med disse kunde ud
skyde gloende Kugler uden Krud, saa fattes Her alt Beviis,. at Villani haver
vidst

f) Tom. 2. Script, rer. Brunfvic. Leibnit. p. 513.
q) Jo. Rohre Chron. Thuring. Tom. 2. Menken, c. 1792- cf. Erphurd. Antiqq. Veri
loquus, ib. c. 504»
r) i. e. de vegrede sig derved, (Den uerfarne Kopilft haver her last b for w.)
s) Jo. Rohte 1. c. c. igoi. cf. c. 332. <& Tom. 3. c. 339. 1317.
t) Remains p. 271- eftCF Seneca, quaeftion. natural. 1. 2- c. 57. ,l Liquefcit excufla
" glans fundå, & attritu a£ris veluti igne diftillat.
«) lib. 12. p. 244.
,
"
se) Not. uber, in Sax, Gramm, p. 232. it. Pontani Origg. Franc. 1. 6- c. 20-
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vidst noget nf det sidste, i Fald han og stulde vcere den sande Forfatter af begge
meerberorte Steder.
Hans ubedede Forbedrer havde dog kundet vcere noget for
sigtigere, og tilligemed indskyde et par Ord om Krud; Saa vilde hans Efterfslgeres Triumph have vceret fuldkommen; Men lad det nu vcere fom det vil, faa
havde nu de Herrer Franzoser en Villan?s, en hoilcerd Denis Sauvage sy
en vel forsigtig, men dog tvetydig Maj]o n s Autoritet for sig.
Den ferste anferer Claude Fauchet allerede A. itfoo. fom upaarvivlelig gieldende y). Den
hele Hob af de efte^felgende Skribenters af hans Nation, bemestrede sig strax
under deres Anfercrs, Helten Letsinds, Fane den Romanske Opdigtelfes Mark:
Ikkun, tvende af dem, de Herrer von Larrey og Rapin-Thoy ras, mat
undtage: Hiin fetter: “ On dit, que ce füt la premiere fois qu’on fe
“ fervit du canon dans les battailles &c. z)„
Denne siger: " On
“pretend, que ce füt dans cette memorable battaille que les An" glois commencérent pour Ja premiere fois -å fe fervir du canon,
“ dont tufage étoit encore inconml en France.. - Quatre pieces,
" qü-ils avoient placées fur une petite colline, ti rent une fi grande'
“ execution parrni les troupes Frangoifes, & leur infpirérent tant
" de terreur, qu’on attribué en partie le fuccés de cette journée å
" la furprife que caufa cette nouveauté a). „
Men imidlertid havde

andre ikke allene giorr en fuldkommen Vished af On dit og On pretend) men
endog Tid efter anden udpyttket deres Fabel med ffionne rhetoriffe Blomster.
Mr. de Mezeray formaner os, vel at merke: “Que les Anglois avoient
" en 'cette fameufe journée quatre ou cinq-piéces de canon, qui
" donnerent bien de l’épouvante, car c’étoit la premiere fois qu’on
" euft vu de ces machines fo.udroyantes dans nos guerres F). „ Ab
beden ae Choify fandt endog herpaa endnu noget at forbedre: “Edouard s’e*
“ toit potte fur une eminence - il y avoit fait placer quantité de ca
nons

'

jy) De Forigine de la milite Francoife & armes 1.
57. b.
'
z) Hiftoire d’Ängleterre Tom. 1. p. 685«
' ■
a) Hiftoire d’Ängleterre Tom. 2. p. 196. Afstrevet flf Darin, Geschichte des Rei
ches Schweden 2 Th.
378.
Abrege chronol. de l’hiftoire de France Tom. 2. p. 537. Afstrevet flf Pufendorf
l hans Introduction å l’Hiftoire de l’Eyrope Tom,
p. 2go.
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nons ou bombardes, qui lan^oient des boulets de pierre, &:
comme on avoit inventé depuis peu ces fortes de machines,
les chevaux des Francois éponvantés du feu & du bruit, — mettoient tout en défordre c).
I Bredden staaer til Beviis: Jean Vil-

" Imu ,12) 65.„ Denne sidstes pallottole di ferro og Majfons can
dentes ferreae glandes bleve altsaa omffabte ril Steen-Kugler, efterdi
Hr. Abbeden havde forglemt at lukke Hynene op. Den cervarrdige Faver Daniel

Zlk dristig fort paa samme Bane: “Le Roi d’Angleterreavoitdu canon,
“ & il ne paroit pas qve les Francois en euffent dans cette occafion.
" — Peut-étre que voulant atteindre ce Roi qu’ils pourfuivoient,
<( ils avoient apprehendé de retarder leur marche, en trainant aprés
" eux cette efpéce de nouvelle artillerie.
Ce qui efl certain, c’eft
" qu elle étoit deja en ufage en France; On le voit par un regiftre
" de la Chambre des comptes å Paris (d.e. Du Dractis} d}. Med

ligeså astor Sandsynlighed havde han kunder siutte, at det Franffe Artillerie var
fra 1338. af blevet staaende for Puy-Guillaume, og ak der var blot bleven forglemr at afhente der derfra.
Louis le Gendre var ligesaa vis paa sin Sag:
" C’eft dans cette battaille que Fon s’eft fervi de canon pour lapre“ miere fois.
Edouard en auoit cinq pieces, qui ne ceflerent de
“tirer avec d’autant\ plus de fuccés, que ces foudres de Guerre
" étoient inconnués aux Francois e). „
Hvor bliver her Du Dractis
Regning af? Fire eller fem Kanoner i et saadant Slag, som det wiFCrefly,
vare for faa for Hr. de St. Foix: Der tnaatte ufeylbar have vcrret sep af dem:
“ Six pieces de canon qu’ Edouard avoit placées au haut de la colli*
ne occ.f).
Ihvorvel han, font man seer, citerer Rapin-Fboyras blot

af Hukommelsen; En Magelighed, Hvorfor jeg vil have enhver trivelig advaret,
som giver sig af med historiae Materier.
Endelig Hr. David Flume, som
autog alt det foregaaende ugrundede Svads af Franzoserne som et Evangelium,
gav dem Bifald; og endskiont han af Begyndelsen kun sagde: “It is related
“by

c) Hiftoire de Philippe de Valois 8c du Roi Jean 1. 3. p. 164.
d) Hiftoire de France. Tom. 4. p. 2. pag. 15$.
e) Hiftoire de France Tom. 2. p. 467.
f) Eflais hiftoriques 3. P. p. itfg.
Viyt Saml. I. B.
D
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“ by forne hiftorians, that Edward -- employed a new invention
" againft the enemy, and placed in his front fome pieces of artille" ry, the firft which had yet been made ufe of on any remarkable
" occasion in Europe; fcia blev dog Sagen ham strax under Hornderne en
fuldkommen Vished: “ This is the epoch of one of the nioft fingular

" discoveries g). „. Og paa det man ikke j'Lal troe , at han har denne nye
Sandhed af sig felv, faa vil jeg vise ham den Kilde, af hvilken han haver ost:
Nouvel abregé chronologique de l’hiftoire de France, Faris»
1746. 8V0. p. 164.
" 1338. Epoque des armes dfeu7 prouvée par
“ un compte de Barthélemy du Drach, Tréforier des guerres,
" rendü en 13 38.,,
Ja vel, prouvée, som vi have feet. — Difficile
eft fa tyram non fcribere.
S cm tilforladelige ere de nye Historieskrivere,
naar man sammenligner dem med de «ldere.
Vilde nogen paa denne Maade
kaste Digteren Voltaire, som for kort siden gik ril sir Sted/b)-> i en ProbeerDegel, faa vilde det lobe flet af med denne elendige historiske Fusker, Hvis eneste
Hensigt var/fom mange andres, at drive borgerlig Ncrring med Lorrdommen.

Men hvor kan det gaae^ anderledes til, naar den ene af flige Boghandlernes
Daglonnere afskriver den anden, den forste den beste, paa en Trsyedus uden
Overlag og Eftertanke, og paa det at man ikke skal merke faadant, forandrer
blot her og der en Talemaade, eller dreyer Ordene anderledes: SaaledeS blive,
til Skam for mange nye Romanskrivere, Usandheder med Usandheder jo längere
jo meere opdyngede for Efterverden og Magazinet af de historiske ContrabairdeVare beriget.
Iblanr alle nyere befalde P. Barre i) og D. T. Smolletk)
mig bedst.
Begge merke Lunten, og vcerdige derfor den opdigtede Ncrrvcrrelfe
af Kanoner ved Crefly ikke en eneste Stavelse.
Vist nok den klogeste Methode

at igiendrive urimelige Indfald paa med Eftertryk! Men jeg vil gaae saavidt,
fem jeg nu immer kan.
Alle mine Modstandere, Joder og Grcrker, fra Denis
Sauvage indtil David Hume, maae dog have ret; Ethvert af deres Ord
maae varre den rene Sandhed, og om de vil, et Orakel; Jeg beder dem kun alle

;

g)
å)
i)
k)

Hiftory of England vol. 2. p. 196«
Llposilernes Gierninger 1, 25.
Hiftoire generale d’Allemagne Tom. 6. p. 650- £
Hiltory of England vol. 3. p. 403 - 412.
'

til-

T. Om Krudets Opfindelse.
tilfammen i Forveyen at udruste sig imod mit sidste Argument

?7
og vel at sikierpe

deres Vaaben derimod. Dog forend jeg trader frem med dette, maae jeg endnu et
Hyebtik opholde mig ved der Aar 1346. Umiddelbar paa Slaget ved Crefiy fulgte
"Beleyringenaf ©taften Calais.
de Nangis Fortsetter forsikrer, at
de beleyrede havde tappert forsvaret sig per machinas
alia genera baliftarum /). FroiftartsBeretning derom lydersaaledes: “Le Roi d’Angleu terre fit charpenter - un chattel - & ie fit bien pourueoir de
“ pringalles, de bombardes, diares & d’autres inftrumens. — Il
“ fit traire fa naue par deuers les Dunes, & bien garnir de bombar“ des, dl arbaleftes, dlarchers, dl efpringalles & de telles cho fes ?//).„
Jeg vil indromme, at Kong Edvard har taget sire, fem, sex, eller efter Abbé
de Choify, hans hele Mangde Kanoner med sig derhen z Hvorledes gik det da
for Himlens Skyld til, at Franzoferne i gien forglemte deres Kanoner, hvormed
de otte Aar tilforn havde beskudt Puy-Guillaume, og lode en dem faa vigtig
Plads som Calais, dermed vare uforfynet? Nu ül det sidste Argument! Var
Krud og Skydegevar bekiendte og i Brug hos Franzoferne siden 1338. eller kom
de i det ringeste 1346. ferste gang for Hyne hos Engettoenderne, som en hine
gandsike fremmed Opfindelse, faa sperger jeg endelig: Ved hvilket igientaget Mi

rakel sikede det da, at)>e ellers faa snilde Franzoser endnu ikke inden de ti felgende
Aar Havde lcert deres Fiender en saadan Kunst af, eller efterfulgt dem?
Og
hvorledes trinde de samme A. 1356. allerede^gandffe vare geraadne i Forglemmelse
rgien hos Engellcenderne? Ti Aar efter Slaget ved Crefiy, Mandagen den
19 Sept, n) 1356. leed Franzoferne det skrækkelige Nederlag ved Poitiers, da
deres Konge Johan blev fangen af Edvard, den faakaldede forte Prints af Val
lis.
Alle Beretninger af de da levende Besikrivere af denne store Begivenhed,
vise ikke det mindste Spor til Krud eller Kanoner: Forrsetteren af Guillelmi de

Ndngis Krenike 0), fom derover, imod fin Scrdvane, ikke er omstorndelig,
Matteo Villani, p) FroiJJart q), Thomas de Walfingham, somfor-

/) p. 803.
■ '■
D 2
lcelle
vol. I. ch. 144. p. 151.
n) Matteo Villani Lager feyl / naar han foregiver Mandagen, Len r8 September;
thi denne faldt ind A. 1356. paa en Søndag.
0) p-826.
f) 1- 7* c- 17* 18-19- P- 3815) VOL I. Ch. 159. p. 169.
; .
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tcrlle samme udforlig, vide her, ligesaalidet som deres Efrerfolgere Gaguin,
Gilles, de Bellefor eß, du Haitian, de Serres, Du Pleix og de Li
vniers, ikke det ringeste om nogle andre Vaaben, end de fra gammel Tid af
brugelige Buer og Pile, Lantser, Keller, Slag-Svcrrd, Skrids-H^rer og

deslige; Alle Arter af Ildgevcer ere dem indtil den Tid endnu immer nbekiendte;
I Scerdeleshed haver Thomas de Walfingham folgende merkvcerdige Sted:
" Cwnfagittarii Principis omnes Jagittas luas expendiflent in
" Gallicos, moniti lunt per Comitem South -folciae lapidesj toliere
“& in Francos mittére, unde magna horum multitudo iföibus
^Jaxorum proftrata periit, — Primo fraftis lanceis cum gladiis,
aJecuribus & bipennibus rem egerunt r). „
Og paa et ander Sted
melder han: “Armati pauijarii & ballißarii in numero exceflivo —

7 " cum fagittarii noftri omnes Jagittas expendiflent, in hoftes
" leuauerunt de agro petrofo lapides s).„
Paulus Aemilius folger

ham og de foregaaende trolig: “ Primae aciei equites lanceis in Anglos
" impetum faciebant — equi fagittis undique volantibus, pauci
" imperterriti ad equites hoftium perrupere — Altera Anglorum
" ala propinquum tumulum cum millefagittariis circumue&a
" —- alibi fujiibus, alibi ßrictis gladiis dimicatur t). „
Papirius

MaJJbn^ bifalder dem uden nogen Tilsårs: " Equitibus nimbo fagit" tarum obrutis — Angli continenter jaculantur, & illa veluti
" grandine aciem fundunt A).„
Men der allerbesynderligste er, at alle
nyere Udskrivere, saa mange jeg tiender, fra Majfon af indtil Hume, have

her ved et nyt Vunderverk paa eengang tabt deres Hukommelse, da de underholde
06 Med deres Beskrivelser over Slaget ved Poitiers,
De, som saa tilforlade
lig vidste, at Krud og Skydegevcer havde havt deres upaatvivlelige Tilvarelse ved
Crefly, lade nu derover en almindelig Taushed herffe ved Poitiers.
En klar

Tikstaaelse, at man endnu i Aaret 1356* vidste flet intet af Kanonernes Brug
i Frankrig, findes ey allene i Paul Hay du Chaftelets Hiftoire de Ber

trand

/

r) Hypödigm. "Netiftr. p. 321Hiftor. Angl. p. 172.
x) Hiftor. Francor. 1. 5. p. 469»
*) L 4- P- 434-

'
,
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trand du Guesclin, Conneftable de France .r);

Men desuden frem

vise sig og udi ändre Tilfcelde aldeles ingen Kieudetegn ved disse, ja endog noget
sildigere Tider, hvoraf man med Grund kunde siutte, at hiine den Gang brugtes.
Froiffart handler i det famme Aar 1356. om Beleyringen af Staden Romorentin i Sologne, og striver: " Les archers (Anglois) fe tenoient fur
" les foffez & trayoient fi uniment, qua peine ofoit nul apparoir
<c aux defences: & aucuns nageoient fur huis & fur cl ayes, piqs,.

" hoyaux, arcs & fagettes en leurs mains: — Ceux qui eftoient
" au dedans, gettoient pierresgroßes &potspleins de chaux. —<c Pres du Prince de Galles fut occis un Efcuyer, appellé Bernard,
" d’un geht de pierre. — S’imaginerent aucuns fubtils bommes,
" quepour traire & lancer, on fe trauailloit en vain: & ordonneu rent å porter canons en auant, & å traire en aqueteaux & å feu.
" Gregeois dedans la balle - court; fi que toute la baffe - court füt
" embrafée y). „
At han her ikke forstaaer arwet ved canons, end Steenkapende Maskiner, bliver uimodsigelig klarr as den Tilsats en aquereaux og
Grcest Ild.
Over der forste Ord gior Denis Sauvage atter en meget smuk
Anmerkning, nemlig: " C’eft h premiere fo is que j aye leu ee nom;
" & ne vous puis dire que c*eft proprement.,,
Da han ikke ret kunde
lcese den gamle Skrift, saa afstrev han falst aqueteaux, istedet for acquereaux; Wenaequer eaux eller akeros ere ikke andet end instruments de
guetrfc pour jetter des piernes z).
Fremdeles heder der hos den Nangiste Fortfttter: " IZ Z 8- Rex Navarrae contra villam Meldun eum ma" chinis infiliens tit); Hvilket Froijfart fovtfow tydeligere faaledes: qu’on
" y fit amener de Paris foifon d’engins & efpringalles: qui nuiét
<6 & jour gettoient dans la forterelfe £)„ „ Forstomtakte Fortsetter melder
" ved Aaret 1360: “Munita ecclefia cum baliflis & aliis defenfionibus
" bonis — (eam) paraverant optime cum balißis, fundis & lapiD 3
dibus,

x)
jy)
L)
a)
å)

p. 2Z- (ksrl5, 1666. fbl.)
vol. i- ch. i)8- P- i68- f'
La Combe Diétioilnaire du vieux längste .Francois p. 7.
p. 850.
<•
'
'
■
•
vol. i. di. 197. p. 204. '

-
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" dibus, & aliis inftrumentis bellicis ad fortiter refiftendum -- inia mici Anglici machinas paraverunt feftinanter ad projiciendum

“lapides mper eos c.) „
Her finder jeg endnu A. J360. ingen Kano
ner i Frankrig; Og det var. ingen Under; thi ester Petrarchae Vidnesbyrd

fra 1366» erat haec peftis nuper rara, det er, endnu for faa Aar.
Sal.
Etats - Raad Gram haver S. 266-272. givet fig en usædvanlig Umage for at ud
finde det egentlige Aar, i %'oxttetPetrarcha kunde have skrevet bemeldte Ord d'p
Det gier mig virkelig ondt, at see ham anvende syv fulde Sider paa en faa meysommeligUndersegelft, og dog tilsidst ikke at treffe det rette Aar; Mutatorii e)
og den ham esterskrivende lcerde Benedictiner, Petri Carpentiersjf)
da de begge vil giere bemeldte Sted oeldrre end 1344^
Men imidlertid var Bestemmelsen af det egentlige Aar skeer deels sorlcsngst siden
afPétrarcha selv, deels snart efter hanLDed, og var i det mindste siden 1715.
offentlig bekiendt i Tydffland.
Petrarcha selv bemerket denne Tidspunkt neye,
naar han skriver:. " Bello hoc, quod inter Gallum - ac Britannum
ftelse er endnu storre,

" KegemJex jam lu[Iris agitur g). „ Men Krigs- Uroelighederne imellem
begge havde taget deres Begyndelse A. 1336.
Tredive Aar derefter Havde Pe
trarcha ncesten naaet Enden paa sin anden Bog de remediis utri usque for

tunae*

Sandt er det,

at den endnu ncermere Efterretning herom ligger

skiult paa et Sted, hvor ingen saa let skal falde paa at fege den, nemlig i For
tegnelsen paa forrige General-Superintendent i Svensk Pommern, O. Joh*

Friderich Mayers efterladte Bogsamling />).

Denne lcerde eiede et Haandskrift paa Pergament, hvorudi stoed: "Francijci Petrarchae opus de re-

“ mediis utriusque fortunae, ab eo concinnatum a, 1366,
" Scriptus eft codex a. 1417*
Saa liden Vanskelighed var der ved at afgiere denne Punkt ; Men jeg maae endnu et Hteblik blive staaende ved Petrar
cha: Denne fortreffelige Mand blev A* 1360* sendt til Frankrig af nogle Ita?
lienske

c) p. 867 - 69.
el) de remed. utriusque fortunae 1. i. c. 99.
e) Tom. 2. Antiqq. I tal. med. aevi c. 514.
f) Supplement, ad Glo flår. Cangian. Tom. 1. c.
g) de remed. utr. fort. 1. 2. c. 96.
b) p. 721. (Berol. 1715. 8vo.)
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lienffe Fyrster, for i deres Navn at onffe den, fra Engelland nylig tilbagekomne
Hans Gefandtffab va
rede tre Maaneder /).
Siden ester, omtrent 1363. beffrev han i et Brev til
Erk.ebifpen Quidonem Septimum i Genua,. Frankrigs forstyrrede Til

Kong Johan til Lykke med hanö igien erlangte Friehed.

stand , ister den i Paris; Og her tastr han iblant andet alleneste om ded celdgamle
Krigs-Redffab Slormbukke (arietes muris impa&i refonant k) uden

endnu A. 1360. at have feer det mindste af Skyts: Et Bevris paa, hvor rara
haec peftis endnu paa denne Tid maae have voerer.
Og hermed stemmer
FroiJJart fuldkommen overeens; Han ffriver ved Aaret 1358. "Les Seig“ neursde l’ofl: firent charier les engins d’Amiens & d’Abbeuille,

&. afteoir devant 8. Valery: qui gettoient grojjes pierres - ceux
" de dedans auoient des canons & efpringales. Ils liurerent maint
“ grand aflaut, par engins & autr.es infirumens. — Le Sire de
“ Bacien^ Picard, —futferud’un carrel d'efpringalle: ft mou" rut. Ceux de dedans auoient ft grande piante d arti Heri e, quron

" ne les pouuoit aftaillir fans grand don?mage* /).
Den samme serrer
ved Aaret 1360. “que deuant le chateau de Chargny en Dorniois, le
“ Sire de Mucident (Chevalier Gafcon) fut fern tellement d’un get
" de pierre fur fbn bacinet,. quela tete fut effondrée & en moti- °

rut.
Endnu 1364. er ikke det ringeste Spor hos Ham vi) at finde til Skydegevcer, hverken i Fortcrllingerne om Slaget ved Cocherel i Normandier, Tors
dagen den 24 May, ey heller om det ved Aulroy i Britannien, den 16 October;
Ja endelig faa sildig, som ved Beleyringen af Reainuille (Royanville)

A. 1369. siger han ikkun: "que les Francois y auoient leurs engins^
“ qui gettoient nui& & jour n).
Hvoraf man tillige kan fee den rette
Meemng afPetrarchae ovenanferre Ord: "Frat haec peftis nuper rara:
" ut cum ingenti miraculo cerneretur: nunc - ita communis eft,
'

.

;

"

c-

.

i) Epift. acl
Bocatititn, Rerum fenilium L j6. n. 2* p. 9^6.
K) ibid. 1. io. epift. 2« p. 870.
T) vol. i. ch. 191. p. 198- ch. 193. p. 200*
'
.
•m) ibid. ch. 222. p. 252* f» 0g ch. 227- p* 262. f
«) ibid. ch. 259. p. 329.

"ut

. Z2
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"ut unum quodlibet genus armorum, nemlig, at'Skydegevar have'
vel allerede A. 1366. varet brugelige,
som De fra 1378» etter 1380. ere blevne.

men dog endnu ikke saa almindelige,
Thi man gier sig en gandffe urigtig-

Forestilling, naar man troer, at samme faa strax efter Opfindelsen ere overalt
og hyppig komne forHyne: Hvo som laser de Tiders Skribenters med nogen Op-

merksomhed, kan meget let overbevise sig om det modsatte: HerwNN Korner o)
- melder: “Ao. 1378. brochten de Lübeschen dem Keiser Carost vov dat Schloit
"Dannenberge — 2. Bliden, wettte de Donnerbüssen so Meine nicht we" ren.,)
Nogle nyere have vel indseet dette: Du Haitian forsikrer, at det
nu varende Artillerie er endnu saa sildig, som 1415. kun lidet blevet brugt af
Franzoserne: “ Salisbery afilégea la ville du Mans, & la battit - avec
“ des pieces d’artillerie - de laqu elle les Francois nufoient pas en-

“ core beaucoup p). Efter en/anden hos Mart. Crusium, “bombarda" rum moeniofragarum nondum tantus ufus erat a. 1441 q\ Ja,
de Mayerne Turquet bevidner,

endnu under Ferdinando Catholico,

A. 1484* “qu’a Cordoué fe tro uverent plufieurs canonniers Fran" 20,s & Allemans, car i’ufage des bombardes & canonsriétoit

“ encore guéresfrequent, ni bien entend'd en Efpagne. r)„

Ende

lig, for igien at vende tilbage til Froijfarty da beretter denne endnu ved det
foromtalte 1369de Aar folgende: “ Ils firent amener & charier de la ville
“ deTouars & dé la cite de Poiriers grans engins; & les firent
" drecer deuant la forterefle (de Roche - fiir-Yon) & encores plufi“ eurs canon s & efpringalles: qu’ils auoientrfe pourueance enleur
.

x

“ oft, &de long tenis ufage de les mener s).„

Dette kunde altsaa

vist ikke vare nogle i vores Forstand tagne Stykker, efterdi de allerede lange for
rz69. Havde varet i almindelig Brug, da derimod de egentlige Kanoner, (wor*

oxxvPetrarcha tydelig taler-

havde ikke lange for 1366. varet endnu sieldne,

ja vare blevne anseete som Vidundre.

Ligesaalidet trasser man ogsaa i andre

Natio-

0)
?)
q)
r)
s)

Chron. Tom. 3. Leibnit, p. 199.
Hiftoire generale des Rois de France Tom. 1, p. 051.
Annal. Suev. P. z. p. 375.
Hift. gen. d’Efpagne 1. 23. p. 1076.
voE i. ch. 268- p- 3-38-

I
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ners Historier af de samme Tider det mindste Spor til de sidste: Tit Prove vil
jeg kim her anføre tre Steder af?. Pe-z, Scriptoribus rerum Auftriacarum
Tom. i.
" Ao.. 1360. in expugnatione caftri Ried in Bavaria,
" iEiu lapidis machinae interemptus eft Q. de MeifTau t).„
I Bekeyringen as Sraden Schärdingen ved Hertug Albrecht af Bayern , <£ Multi
" fauciati funtfagittis, Stittibus-obierunt u). £<A. 1367, Cives
" Patavienfes caftrum 8. Georii multis machinis & pugnationibus,
" Ceu iclibus lapidum moleftaverunt x).
Og hermed haaber feg nu,

saavidt det staaer lit tnig-; at have affcerdiget det tredie og fierde Vidne; Men
neppe er jeg endelig bleven f«rdig med dem, førend et femte kommer mig imede,V.
fom synes ikke at fortiene mindre Opmerkfomhed end hiine.
Uagtet fal.
Gram ikke haver fremført dette, sna vil jeg dog -rage det med, som Det andet
Tiling: Omtrent A> 1730. udgav en Fransk Lnrd, Mr. Capperon, en Me- '
moire fur fhiftoire naturelle, civile & ecclefiaftique du Comté
d’Eu, Hvorudi han af en gammel Bog, kaldet le livre rouge, som sindes
paa Raadhuset i Eu, og bestå aer nf tvende Bind, blant andet anfører, ister af
Dens vol. i. p.97. en omstændelig BeMivelfe af enLnndgnng, som Engellnn-

. Derne forgieves foretog sig i May-Manned 1340. ved Landsbyen ogHnvNen
Trep ort i Over - Normandiet, meD den Änmerkning, at man kunde Deraf fee,
hvor nyttig Brugen af Artilleriet havde vorret ved denne Leylighed imod Fienderue, og Hvorledes det til den Tid, for sin Nyeheds Skyld, blev faa høyt agtet,
ar Forfatteren af Den rode Bog anfaae Dets ubeskadigede Bevarelse som -en stor
Lykke; Dette endnu omstunder i Eu tilvcerende Artillerie ffal bestaae i tvende
store Iernbøsser, " en deux großes boétes de fer, qu’on chargeoit alors
" de cailloux ronds, au lieu de boulets de fer, comme onæ ufoit

<c encore en 13 54. meme pour les mousquets, au rapport de Me“ zeray, qui dit que ce fut dans ce tems— lå qu’on commenca å
" s’en férvir dans la guerre d’Italie. Ncrrvnrende Efterretning haver feg kun
afDen Parisiske Udgave ns Moren's Ordbog af Aaret 1759» 7), hvor tillige

med

r) Chron ^wetlenfe c. 544.
«) Chronicon Salisburg. jc. 415^
«5 ibi<l. c. 419.
>) Tom. i. p. 389. a.
Nye Saml. I. 25.

E

;
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nlev Capperods Memoir«,

Mercure de Franc« Sept. 17'30» dteres.

Saa ufuldstcendig fom Udtoget deraf er, faa urigtige forekomme mig de fleeste derndi angivne data.
Thi for det forste < vil jeg vel ingenlunde nagfe Tilvæ
relsen af tvende gamle Bosser i Eli ; Men jeg holder nrig for berettiger ril, at
fordre Beviis, at de virkelig ere faa gamle fom Aaret 1340. og at dr ere det selv
famme Artillerie, hvorom den rode Bog taler.For det andet, er der gandffe falfft, at Muffeter ffulde have vceret tik i Italien allerede A. 1354; Mé%eray er ikke Manden , som kan bevise det.
Et Stags,korte Fyr- eller HaandRor, bombardes portatives, det er Haken - Büchsen, (arquebufes)

af et Spands Vcengde, ere forst ri Aar derefter opkomne i Italien.
Dette bevid
ner en Skribent af det r6de Aarhundrede, Ponipeo Pellini',
La Gitta de

« Perugia -- haueua fatto fare (nélF anno 1364.) cinque cento Avw chibugiettiy una fpana lunghi, detti da’ noftri fcrittori Bombaxu de, ehe leportaltano in wtano, & erano tantö gagliarde ? ehe
paffauano ogni armatura *z>); „ hvorved hans Tilsats er meget merkvardig, nemlig at han ikke haver fundes ak faadanne nogentid derefter meere vareblevne
brugte i Slag (Le quali non habbiamo trouati noi, «he per Fadie
tro mai piu fiano ftate ufate in battaglia.)
Men Muffeterne ere ikke
blevne opfundne tidligere, end 1430. i Augsburg, som Aeneas Silvius be
kræfter det: “Sclopetum in Germania primum hac nofira aetate re" pertum. d) og engckinmel tydff Krenike, trykt 1515. in 4to. fetter ved be
meldte Aar: "Desselbigen iarsfieng man mit den Büchsen an zu schießen zu
“ Augspurg b)t-„ For det tredie, anfegter det Mtryk Artillerie t den

rode Bog mig aldeles ikke; efterdi derved ikke er andet at forstaae, end hvad
Proifidrt t>ermet> tilkiendegiver, nemlig Blider, eller Steen-kastende Maffiner
og Slynger.
Men ftt og^ fer det fierde, at den rode Bog bestemmer ty
delig Existentfen paa den Tid afKrud, Kugler og Kanoner, faa staae derimod
alle de mod det tredie og fierde Vidne forebragte Grunde og Tvivt faa lcenge faste,
indtil enten Rigtigheden af den
poudres i Du Drach’s Regning

-

a) Hiftona di Perugia P. i. p. ico^
a) Commentarior. lib. 4. x. 104.
v) B.

b.

bliver

*
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bliver sat uden for al Tvivl, eller indtil endnu et andet uomstodelig sikkert Sted
af nogen Bog, Diplomate, Register eller Documerrt, af hvilken Art det end

og er, fra samme Tid kommer for Dagen, hvorudi der ser 1354» ved Benævnel
sen af Bombarder eller Bosser, tillige udtrykkelig tales om Krud: Saalcenge
lader jeg den rode Bog i Eu staae for sit Vcrrd; Og vender mig til det siette VI.
Vidne , som opfores S. 2.56. og f. og som er ingen unden, end mm meget elge
lige Froijjart, som A. 1340. gal lade Bescetningen au Quesnoy i Flandern
gyde med Kanoner eller Bosser paa deres Fjender, og samme Tid lade Artille
riet fra den beleyrede Stad Dornick spille.
Ja, han kommer mig just ret tit
das! Vi vil selv hore ham: “(Enuiron aprés påques 1340.) leDucJehan de Normandie - vint deuant le Quesnoy - qui eftoit bien

c< pour lien de bonnes gens d’armes, & de grande Artillerie —
u Ceux du Quesnoy decliquerent canons & bombardes: qui getÄC toient grans quarreaux c).
Og: “Le Duc fit charrier grande
“ fo i fon d'engins en yeuft fix moult grans; Le Duq les
“ fit leuer deuant la forterefie (de Thin l’Euesque, fiir l’Efcaut)
“ lesquels engins gettoient nuiét & jour großes pierres9 & manw gönne aux; qui abbatoient les combles & le haut des tours, des
“ chambres & des lales ck).„
Herved maae jeg gisre en Anmerkning:
Paulus Aemilius oversetterens disse sidste Ord ved: tormentis muros .
quaffabat é).
Hans tydge Oversetter, Christian Urstistus, saae vel
hvad han meente dermed, og udtrykte blot anforte Ord saaledeö: " Er vuderu stund die Mawren mit Sturmrüstungen nieder zu stoßen
Begge taufte
altsaa ikke paa nogen Kanon.
Om Dornick siger FroiJJart: ikke videre, end at
Staden var forseet med Artillerie g)*
Men jeg vil vare faa gavmild. Hertil
endnu at gienke et fierde Sted af ham, hvor han begriver den forgieves Beleyring af Slottet Aiguilion A. 1346.
" Les Francois enuoyerent quer4< re å Toulouze, huit des plus grans engins qui y eftoient: &
E " sneo-

c)
d)
O
/)
S)

vol. I. ch. 48. p. 56.
ibid. ch. 50. p. 58.
lib. 8. P- 453*
id. p. 469.
vol. i. ch. 5Z. p. 63-

.
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u encores en firent faire & charpent er qua tre plus grans: & firent
u getter ces douze engine fans cefier jour & nuift, par deuant le
" chattel: Mais ceux de la forterefle ettoient fi bien gueritez,
" qu’onques pierre (fengin les greuar fors aux te&s des manoirs r
" <x auoient ceux du chattel grands enginsy qui debrifoient tons
(c les engine de dehors: & en pen d’heures ils en briferent plus de
u fix. — (Les afiieges) gettoient pierres, pots pieins' de chauxy
" grans merains & eaue chaude &c. 7j)„
Slumingen, som man ud
drager afovenmeldte to Steder hos FroiJ]drty ere meget let at besvare: For
det forste, findes vel deri Blider, store Qvaderstene, deslige'Man aldrig ha
ver udskudt af Kanoner, Potter fulde afKalk, store Blokke eller Klodser, kaagende Band, men ikke en Toddel hverken om Ild, eller om Krudt, eller om
Kugler, eller om vores Kanoner; Disse sidstes Navn bliver af FvoiJJart. t*ib
kaarlig og abufivé tillagt Steenfly ngerne.
Thi for det andet, give alle
hans Udtryk: Artillerie, canons & bombardes, engins, engins
charpentez, efpringales, acquereaux, mangonneaux &c. tydelig

nok tilkiende, at han dermed ikke mener noget af det nu brugelige Skyts, men
faadanne forskietlige Arter af Steenstynger, BUder, Muurbrekkere og andre
Stormtsier, som A. 1340. fra gammel Tid af vare i Brug, og hvortil man behovede intet mindre end Krud.
For det tredie, er den S. 257. meldede For
modning aldeles ikke at flaae hen i Veyrel, at FroiJJdrt har appliceret Navnene
af fin Tids Skydegevoer ril de gamle Slags Steen-kastende Maskiner.
Over
hovedet forestiller jeg mig Sagen sgaledes: Navnet Bosse er allene tilstrækkeligt
nok, -til at ophcrve al Tvivl, om deres Opfindelse er at tilssrive et andet Folk,
end det, som formedelst deres Sprogs Rigdom fandt sig i Stand til at give det
nyefodte Barn et passende Navn, uden at have nodig at laane det af andre
Sprog. - De Nordisse Nationer kaldte et saadant Instrument af Begyndelsen
en Byfie eller Bosse; De Tydsse Busse eller Büchse.
Om dette haver sin
Oprindelse af pyxis', ettefnoget andet Ord , Dermed vil jeg ikke bryde mit Ho

ved; Nok det er et ældgammelt Nordiss-tydss Ord,

som vi allerede i det 14de
Aar-

i) ibid. ch. iai.p. 126. 127. s. oven S« 29- Z2.

/
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Ved sammes Anven

delse bleve Kanonerne tydelig adffildte fra deres Formcend, Steenflyngerne, som
sal. Gram S. 299. haver fuldkommen Ret til at anmerke.
Saaledes ere Bli
der og fosser, som tvende ganffe forffiellige Ting, afsondrede fra hinanden udi

et agtværdig Fragment af den Tydffe Historie, nemlig den LiMpurgffe Kronike,
Æ) og i Weygand Gerstenbergers FranckenbergffeKronike /) saavelsom og hos
ovenneevnte Herman Korner i Lybek.
Äf den Tydffe Büchse gjorde siden
efter de Slavoniffe Folk deres pujckd, fclopetum, og Véglja bronzenet
piijckay en stor Metal-Kanon: Lcenge derefter toge Russerne pifchtjchab an
i Stedet for bombar da, og de kalde endnu omstunder .Stykker pifchki: Po
lakkerne, Ungerne og Albaneserne beholdt puj%kay puska ^piijche ‘ Blot

Tyrkerne, hos hvilke Skytset synes dog ikke ar have vceret bekiendt for A. 1390.
fandt i deres Sprog et dertil paa nogen Maade begvemt Ord, nemlig top, d. e.
proprie glomus, pila, et Nogle, en Bold, eller enhver rund Ting; Og

efterdi der behovedes Kugler til Kanoner, saa kaldte de og hiine top, heraf
fommev* topigiay Bessemester, Artillerist, paa nye-gecekiff
, og
Topigi-Pa/cbay den Hverste for Bossemesterne, eller Artillerie-Korpset.
Andre Nationer derimod kunde formedelst deres Sprogs Fattigdom ikke
koftes sig afen saadan Fordeel;
De maatte enten beholde Navnene af deres
gamle Slyngetoy til det nye opfundne Skyts, eller laane andre hertil af
fremmede Folk: Saaledes anroge Franzoferne bombarde og canon af
Italienernes bombarde og cannone; hos disse sidste var sandsynlig cannone af canna 772), ligesom Feuer - Rohr, Hand-Rohr, FaustRohr ho§ de Tydffe, siden den Tid opkomne, da man ved Korstogene i det
ffrjettede Land havde feet Saracenerne puste Grceff Ild af Jern- eller Kobber-

Ror.
Den larinffe Skribent, som forst haver betreut sig af det Ord bombarda, ssger jeg endnu, hidindtil forgieves; men da det hverken forekommer
i Joanniså Janua Catholico, ikke heller-hos Aegidhnn Pomanumy
§mod Enden af det 13de Aarhundrede, ja ikke engattz hos Marinam SanuE 3
"

Strasburg. Chron. p. 333. ad s. ^375.

&) C. 54. ad a. 1395.
/) c. 60. ad a. 1474.
J») Dictionn. encycloped. Tom. 2- p« 6o6«

turn
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tum TorceUum i Secretis fidelium Crucis, imellem 1326. og 1321. saa
'waaedet forst vcere ovkommet derefter i det 14de Saeculo, og formodentlig i Ita
lien. Iae. Frid. Neimmanns Foregivende, at Erasmus afRotterdam syn
tes at vcere dets forste Opfinder, er ustridig faW 72). Af bornbarda giorde Spa
nierne, fom og deels Slavonierne, endnu sildigere deres sordervede lombarda
og lumbarda, fom de nye Grceker udtale
og fordreye til y/ymp.TTcifa.
Portugiserne kunde ikke hielpe sig paa anden Maade, end at de tillagte
Skydegevceret det Navn efpingarde, d. e. en celdgammel stor Steenflynge o).
Af dem kom det samme til Ostindien, i det Malaiffe Sprog, bedil ejpingar*
de, en Flint /?).
Engellcmderne fordreyede det gamle Lydffe Mange q), og
det deraf nedstammede barbarisk-latinffe Mangonium, forst til Mangon,
siden efter til deres afstumpede Gun, som de paa Latin ligesaa barbarisk oversatte
ved Gunna$ Deres gunnae havde af Begyndelsen ikke vceret andet, end Man*

gonia eller petrariae; Med sammes Navn maatte de derefter ligeledes be- <
tegne det nye- opfundne Skyts, efterdi deres Sprog ikke gav dem noget andet
dertil.
Heraf reyste sig naturligviis Forvirrelfe og Misforstand.
Henricus
de Knygbton Leiceftrienfis beretter ved Aa ret 1359. <c Thomas de Mor" reus percuflus eft medio de una gunna r); Men paa den Tid havde
Engellcenderne vist nok ingen Kanoner.
Thomas de Walfingham siger ved
Aaret 1417.
“Gunnae, quas Galli canones vocant s). De som vilde
skrive reent Latin, valgte i Stedet for begge Det toetage Otb tormentunu
Men hvad kunde herpaa vcere et klarere Beviis, end om man havde ikkun et Exempel at forevise af celdere Skribenters, at de saavel ved bombarda, som
gunna, føtgeHg eg oeD canon, sorstode Steen-kastende Maffiner? Her ere
fire saadanne Exempler: Hermann Komep i Lybek setter ved Aaret 1361.
Bom-

11) Hift. vocabulotv Ling. Lat. p. iog.
o) Bened, Pereyra Vocabular. trilingue Lat. Lufitan. & Caftellanic. P. 2. p. 66. b.
(Ulyflipp. 1674. fol.)
p) Dictionar. Malaien - Belg. p. 52- Tho. Bangii Obfs. P. 2. p. 1304.
q) Toni. 3. Leibnit. p. 445. n. 11. cf. Gloflar. Theotifc» laec. XII» e God. S. Blaf.
p. 102. Machina, Mango, vel tormentum.
r) de eventib. Angl. 1. 4. c. 2621«
P- 398-
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Bombardae, five petrariae t)*
Den Toscanføe Oversættelse af Olao
Magno udtrykker den hos ham u) af Paula Warnefirido x) anførte petrariam ved bombarda da pietre / En Indsiuttet, eller Eremit i LynnRegis (inclufus Lennen fis) forklarer Ordet gunna ved petraria, man
gonium^ murufculum y) i hans A. 1460. forfærdigede Engelff-Latinffe
Gloflario ■ Og endelig siger Franc. Marius- Grapaldus: “Tormentum
" generale vocabulum eft omnium machinarum, faxa, tela & id
“ genus varia jaculandum, yeluti eft balifta, bombarda, fpingaru dae, catapuita, fcorpiones, arcubaliftae , — quibus fpicula &
“veruta emittuntur .y*)
Og ftrax foran: “Nunc vero tormenta
“aenea, faxa rotunda immenfi ponderis, vi pulveris fa&itii &
“ ignis emittentia cum fonitu, non ineleganter Bombardas appel-

“ lamus. Vilhelms de INangis anden Fortsetter laver Ordet canones z)
hare en eneste gang indflyde ved Aaret 1356,
Men han levede endnu A. 1368.
altsaa mange Aar efter Opfindelsen af Skydegevcer, og følgelig kan han, lige
som FroiJJdrt, meget let have givet en gammel Steenflynge dette Navn.
Muratori gior herover følgende Note: “Incertum tamen eft, an Can“nones, gunnae ab Anglicis fcrip tori bus appellatae, tunc idem'
“ client ac noftrae bombardae a).„
Jeg drister mig til atpaastaae:
Certum effe, has ab illis planel diverfas fuifle.
Ellers kaldte Franzoferne og deres Mangonials eller Mangonneaux, Engins, engins de bat-

terie, og Spanierne benævnede dem engenos, af det barbarisk - latinske inge
nium, d. e. machina b)<
Saaledes finde vi f. E.- hos Joinville ©arace*
nepnes engin, ce terrible engin å mal faire. I Ungern kiendte man dem
allerede i det ellevte Aarhundrede under Navn af ingenium: M. Joannes
de

t) Tom. 2. Éecflrd. c< iio2»
n) 1. 9. c. 10. f- io6. e.
x) degeftis Longobarder. I. 5. C. 8=»
j)Spelmanni Gloflar, p. 390«
^*) Lexlc. de partib. aedium, 1. 2« c. iq.
P- 2ZZ.
») P» 829.
‘
*) Antiqq. Ital. medii aevb Tom. 2. c. 5 il.
b) Annales Godefridi Monachi, Tom. 1. Freier, p. 27V-
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de Tbwrocz ffriver: " Graeci & Bulgari .navigantes in celocibus
" fuis, per ingenia'fiufflabant ignes fulphureos in naves Hungarou rum, & eas in ipfis aquis incendebant c). „
Samme kalder ved

Aaret 1396» Kanonerne ligeledes ingenia d).

Han blandede altsaa begge
med hinanden; Dog esterat han bedre havde besindet sig , gior han den tilborlige
Forsikrel imellem “tormentorum hoftern ferentium ingeniis-, & pixiu dibus e).
Andre vidste ligesaavel at giere Den: Aeneas Silvius f),
Tkomas de Walfingham g), ,Jacob Wimpfeling b), og Ber navdi
nus Gömefius z) , adsikildte begge Slags omhyggelig fra hinanden; Antoren
derimod af Vocabulario Gemma gemmarum sammenmcrvgede dem, i det
han setter: “ Tormentum , ein Bychß, etiam eft inftrumentum
" bellicum, quo lapides torquentur k).
Hvem kan giere ved, ar nogle
af andre Nationers Forfattere have vorret ligesaa nforfigtige, vilkaarlig at betegne
tvende gandsike forsikiellige Ting med et og det samme Navn, ogat de ved saadan
Forvirring have givet Anledning til Misforstand og de deraf folgende Vildfarel
ser? Herhidhor^r cgFvoiffavts “Bombardemerueilleufement grande,
" longue de cinquante pieds, qui gettoit pierres grandes, großes,
“ & pefans merueilleufement, & quand celle Bombarde décliquoit,
" on l’oyoit bien de cinq lieues de loing par iour, & de dix par
" nuit, & menoit ft grande noife au décliquer, qu’il fembloit que
u tous les diables d’enfer fuflent au chemin /); Uagtet dette Uhyre forst
forekommer A. 1379. og kunde derfore i alle Fald passere for en Kanon; Men
det umiddelbar forudgaaende og efterfolgende Sted staaer i Veyen: Nemlig hiint:
<< Ceux de Gand firent ouurer, ordonner & appointer, fur le mont
..
d’Au-

Chronica Hungaror. P. 2- c. 50- p. 55. ibid. p. 72.
ibid. Chrom Sigisniundi c. g. p. 126.
ibid. c. 46. p. 153.
•
Germania c. ag.
.
P- 323J.
Tom. i.’Schard. p. 396de vita Jacobi 1. Regis Aragonum, 1. 6. p. 436- Tom. 3. Hifpaniae-iUuftr. An dr.
Schottin
k') C. 4. a. edit. 1510- in 40,
1) vol. 2. Ch. 102. p. 173.

c)
d)
e)
/")
*
g)
Z>)
r)
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“ d’Audenarde, vn engin , qui eftoit merueilleufement grand.
“ Lequel auoit vingt piez de large & quarante piez de long (& ap“ pelloit - on celuy engin vn Mouton) pour getter pierres de faix
“ dedans la ville, & tout effondrer.
Og dette: “Encores firent
“ faire un autre engin les Gandois,
afleoir deuant la ville qui
“ gettoit carreaux de cuyure, tous bouillans.
De tels engins,
“ canons, Bombardes, Truyes, & Moutons, fe mettoyent en
peine ceux de Gand d’endommager ceux d’Audenarde m)r Beg
ge disse sidste Steder blive forsætlig forbigaaede med Stiltienhcdnrf dem, som
ikkun sinde for got at an fore det mellemste, efterdi de ellers maatte have rebet
Urimeligheden af deres Forklaring over Ordetbombarde ; Ikke destvmindre anMerker Du Frefne og herover folgende: “ Ex quibus certé videtur colli“ gi, bombar dam idam nimiae exti tide longitudinis, ut aenea fuerit,
“ nec vi pulveris tormentarii, fed nervis ac certis machinis lapides
“ vibraffe n).
Og Fader Daniel gaaer endnu videre, i det han ikke, kan forestilte sig, “ que cette bombarde fut un canon ou mor tier; car un
“ canon ou un mortier de cinquantepieds, eft une chimére, som
han med Rette flutter, og tvivler derfore ikke, “ que ce ne fut une Ballifte,
“ ou une Catapulte def ancienne invention, avec laquelle on lan“ coit de trés - großes pierres o).
Samlerne af Diftionnaire ency“ clopedique vil, “que les premiers canons ont-étéappellés bom
bardes/?); Derimod forsikre Forfatterne af Di&ionnaire de Trevøux,
efter Furetiere, que les bombardes étoient en ufage avant finven
tion des canons q); De maae udgiore med hinanden, hvem der haver Ret;

Men de Balhornsike Forbedrere cgMorevy's DifHonnaire overgaae her alle
andre, ja endog sig selv: “ Bombarde, ancienne piece d’artillerie,
“ große & courte, avec une ouverture fort large - Pour les tirer,
on

»O ibid.
»5 Glofiar. Tom. i. c. 1220.
- o) Hiftoire de la Milice Fran^oife: ligesom det findes anfött i Di&ionnaire militaire,
par A. D. L. C. p. 73. f.
,
) ,
D Tom. 2. p. 606.
q) Tom^ i. c. 1308*
'

Uye Saml. I. fe.

F
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" on les balangoit fur des cordages, foütenüs par des chévres ou
" grues de charpente: Ons’én fervoit pour tirer de gros boulets de
" pierre, & on leur donnoit une charge de poudre r). - FroiJJarts
ovenanforte mitterste Sted ffal give Beviset herfor: Altsaa, efter disse Ind
sigts-fulde Herrers Indbildning, kunde en saadan.Bombarde ikke vel vcere kor
tere, end omtrent 50. Fod; Det var visselig korr nok; Og der, fcnvFroiffart
kalder pierres grandes, großes 0. s. v. item carreaux de cuivre, lod sig
uden Betcenkning forvandle til gros bouletS, efterdi rundt og firkantet er et.og
det samme; ak opdigte Krud dertil, hvorom han flet intet taler, var fuldkom
men en let Sag; Skionne Aander kommer det ikke an paa faadanne Bagateller;
Mendacem tamen oportebat efle memorem. Men er nu Udsigendet af
der siette urigtig forstaaede Vü)ne en klarBeviisgrund? Jeg gaaer fort til

VII. det syvende, nemlig i Jesuiten Johann Mariana,
27 6. “Mariana
" viduer, efter de <rldre Kronikers Forkassning 0. s. v. Hvad ssal man
sige Hertil? Mariana kan vidne;

Men ingenlunde den med hgm omtrent paa
samme Tid levende formodentlige, men ubencevnte Jyde: Denne kan det ikke,
naar han S. 248. udgiver Berthold Schwartz for sin Landsmand.
Saa he
der det vel her, den ene amages, den anden forssydes? Men denne sidste havde
ingen celdre Krenike at beraabe sig paa: Vi vil see, hvorvidt det strikker sig med
de Krsniker
Haver for sig.
Her aabner sig paa nye en viid Mark;
Jeg vil dog , saavidt jeg kan, strcebe at bringe Prospecte» afsamme i det smaae
efter den geometrisse Maalestok.
I Aarene 1341» 1344. indfalder den langva
rige Beleyring af den Morisse Festning Alge<zira etter las Algebras,
i Andalusien, som ncrsten varede 20. Maaneder, og endte sig med deres Overgi
velse til Castilianerne, Fredagen den 26. Martii 1344. som P. Henrique Flore% ved en noyagtig Udregning bestemmer denne Datum s) -, endssiem Chro-

nicon Conimbricenfe, som han haver indrykket i den 23de Deel af hans
Éfpana fägrada t) mobjiger
28. Martii.

,

da den angiver Palme-Sondagen,

Men imidlertid have begge Ret;

den

Thi Overgivelsen af ben gamle

og nye Stad sseede den 26. og 27de, og Overvinderens Indtog den 28de
77
Martii.

r) Tom. 2. P. 2. p. 37.
s) Efpana fagrada Tom. 2. p. 45. b.
r) P- 344. '
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Steenhobene af denne tilforn beremte Stad Algecirar afhvilke

fordum intet meere var tilbage fra 1369. indtil Begyndelsen af ncrrvcerende Aarhuydrede, end det celdgamle Slot, som tilhorte, ester Foregivende, denforr«derffe Grev Julian, Hvilken i det ottende Aarhundrede lokkede Morerne fra
Africa til Spanien, laae ved Munden af det sncevre Sund imellem Céuta og
Gibraltar, paa tvende smaae, mestendels af Seen opflugede Kerer)
Efterhaanden er dog Stedet igieu bleven bebygget, og bestaaer for ncervcerende Tid i en
aaben, temmelig beboet Flekke x*)<
Jeg Holder det for en ligesaa besynderlig,
som sielden Lykketræf, at kunne iblant mine faa Beger opvise den mig Her uundvcerlige Spanske Krenikefkriver, som sal. Gram ikke kiendte, meti jbm Mari
ana uden Tvivl havde for Kkne^ Nemlig Juan Nunez de Villafan, HofDommer og Over-Politiemesrer (Jufticia y Alguafil mayor de la cafa del
Rey) hos Kong Henrich den anden i Caftilien, ester Hvis Befaling Han med stor
Flid og Noyagtighed beskrev sammes Faders Levnets-Historie og Bedrifter
i Chronica del Rey Don Alonfo el onzeno de Caftilla y de Leony).

Den begynder med Aaret 1308* og gaaer til 1350. -endfkiont den i Henseende til
de sex sidste Aar er ufuldstcendig.
Ruy Martinez de Medina de Rioféco
oversatte den paa Spansk, som Villafan selv bevidner, ved Guds og han«

Mdders, Jomftue Marias Naade, og saa videre, og begyndte Oversættelsen
Onsdagen den 28de Juli: 1416. ester Julii Caefaris Spanske .Aera, det er,

Z Christi Aar 1378 %)>
Med mit Vidende er der ingen celdre Kronike de Tider
angaaende, hvorpaa det her kommer an, ved Trykken udgiven.
Villafan s
Beskrivelse over Algezirae Beleyring er oyermaade omst«ndelig og vidtloftig
F 2
for-

«) Villafan f. igZ.
x) Annales d'Elpagne 8c de Portugal por Don Juan Alvarez de Colmenar
Tom 3. p. 5.
x*) piners Reisen durch Spanien S. 500. p. f.
a) Trykt i Toledo, 1595, fol. min. og corrigeret paa de folgende Steder efter den
toldere Udgave i Medina del Cainpo, 1563. fol. min,, som findes her i det Kongl.
Bibliothek, efterdi begge, i Henseende til det gamle Spanfte Sprog vige paa
utallige Steder af fra hinanden; Havde man den Kldste Edition ved Haanden,
som er udkommen i samme Stad 1514. fol. etter og kuns den folgende, trykt
i Valladolid hos de Efpinofa 1551. in fol. hvem veed, hvor mange Forrettig
heder man endnu deri ffutde opdage. Om dette Verk kan man efterses D. Nie.
Antonii Biblioth.Hifp. vet. Tom.-, l.y. c.7. p. 116, conf. Biblioth. BulteUianap.787.
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forfattet.
De Steder, i hvilke man troede at have fundet Kanoner^ ere disser
“El Rey---mandofazer mas que veynte engenos, y lancauan de
“ tan cerca, que fazian mucho dano en la villa.
Perø los Moros

“ pufieron otros engenos contra eflos, y afli como alcauan los
“chriftianos las curuenas del ingeno, o para tirar, luego fe las
“quebrauan, tirandoles desde la villa: Y por efto el Rey mando
“poner en el fo nfar io dos trabucos de los que auian fecho en Se“uillalos Genouefp, que es cada uno dellos un pie, ytienedos
“arcas, (formodentlig ar cos) y fon muy fubtiles, y tiran mucho,
“y con eftos que tiraden a los engenos: dela ciudad, y que gelos
“quebrantarian, y defpues que armarian los engenos, y pornian
*‘los otros trabucos que tenian pie^a dellos, — ¥ los de la ciudad
“falier on -- y de la barrera dela ciudad lancauan muchasJaetas de

“balleftas de torno y de trueno ; otrofi tirauan muchas 'pellas de
“fierro con los truenos a).„ det er: Le Roi fit faire plus de vingt
engins, qui tirérent de ti pres, qu’ils firentbeaucoup de domma
ge dans la ville, Mais les Maures leur oppoférent d'autres engins,
de forte que Iorsque les chrétiens élévoient les verges b) d un engin pour tirer, ceux de la ville en tirane deffus, les briférent fur
le champ.
C’eft pourquoi le Roi com manda de placer dans le
folie deux trebuchets de ceux que les Geno is avoient faits å Seville
(c’eft å dire, chåcun d’eux unpied, contenant deuxcaiffes, (arcs)
& ils font bien fubtils & tirent fortement) & de tirer avec ceux--ci
fur les engins de la cité, å tin de les detriti're; de dreffér enfuice
les engins, & de placer les autres trebuchets qu’ils avoient en.quantité — Et ceux de la cité tirent unefortie -- <&ils lancérene de la bar
riere de la eité nombre de flecke s de balliftes d tour & d tonnerre:
outrecela ils tirérent bien des bales de fer avec celles d tonnerre.
Hvad baleftas de torno, eller ballitiae g^ofia ed turno, arbalétes
,
■ '
d tour

fi) cap. 2§o. f. 153. d. e.
'
,
,
Elevantes virgam machinae, ad quam conjuncta (erat) funda, per quam lapides jv
ciebantur. Aegid. Rom. f. 124. g.
1
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1

a tour ere, veed man noksom af Du Fresne c) og ellers; 9)2cn balleflas de

trueno ere en haard Nod at knekke;
maassee alt for meget forvoven Gietning over dette Ord, vil jeg fpare, indril jeg kan faae den forste Edition af Vil
lafan ar see. Hieronymus Curita formodede blok, ester S. 260. at bombardae kunde forstaaes derved;
Men Mariana meente lettest at komme der
fra, om han, uden at kere sig efter ballefta, antog-det Spanske Ord trucno,

.

ester dets nu brugelige Betydning af Torden eller Tordenff'rald, og forvandlede
saaledes til Kanoner er Slags Ballister, som formodentlig gjorde stor Allarm
vedLlfffydningen (fom Froijfart oven for har anmerket ved hans uhyre halv
tredsindstyve Fod lange Bombarde).
Dog var Mariana ikke den forste Op
finder af denne Udtydning: Pedro Mexia ffttf lcenge tilforn have forsikret, ar
der vare blevne herte visse knallende Skud fta'Algezira, og det med JernFyr- Morsere dft Garcias de Silva havde paastaaer, at disse havde vcerer
Kanonere); Hier ony snus Magiais var n cesten af samme Meeniug: Fuifle
bombar das, informes tamen; dolia namque ignivonia appellan
tur/*) ) Men han forvirrer her oyensynlig den Leonifie Biskop Petri 03
Villafans Fortællinger med hinanden; Den sidste haver intet om doliis ignivoniist Derpåa kom ferst Mariana for Dagen med sin Forklaring: “ Al" gezirae excuffa tormentis tela, lapidesque ä noftris.
Barbari ex
<c urbc contra ferreos globos cum igne & fragore -> pulvereque
“ tormentario, ejaculabantur g).
Ild og Krud indrommer jeg ham;
men FIB. ikke Bessekrud.
berører Villafan paci ct audet Sted, i An
ledning af Gibraltar’s Beleyring M. 1333.
“ Echaronles fuego de al“ quitrdn Z?); ils leur jettérent du feu de naphthe; Og at man ogsaa

haver

F 3

e) Gloflar. Tom. i. c. $57. f. Tom. 6. c. 1192.
d) Selva de varia ledon k 1. c. g. ester den Hollandsie Overstetter/ (Leyden, 1616.
8vo.) da dog i den Spanffe Original S. 42. (dens Antwerpiste Udgave af
1603. 8vc>.) ikke staaer videre, end: “tirauan cieTtos truenos con til-os de liierro. Hiin Oversetter synes ikke nok at have forstaaet det Spansse Sprog. .
r) Breviar; hifter. Hifpan. c. 59. saaledes som jeg finder det anfsrt fyoéObfervatorem
Halen fem Tom. 10. p. 318- hvilken allerede har indseet Urigtigheden af dette
Foregivende.
/) Mifcell. 1. i. c. i. p. 1259.
g) De rebus Hifpän. 1. 16. p. 6iZ- Tom. 2- Collet. And. Scbotti,
#) F. 74. b.

';

*

-
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Haver betient sig af denne Graffe Ild i Algezira, bekræfter Rodericus Santiusy
i Palencia, som Levede imellem 1454-1474; “Ignis Mau“roruin calliditate in caftra - projettus adeo invaluit &c, i)
Vlen
tvende andre Steder hos Villafan, hvor han endog udtrykkelig navner Krüd,
ere virkelig saa skinbarlige, at de ncesten havde forfort mig selv, og giort mig tvivlraadig.
Det forste lyder saaledes: “Los chriftianos fuffrieron miiy
“gran afan - refcibiendo muy muchas faetadas - y muchas pedra-

“ das con los engenos, y con los trabucos, y otrofi muchas pellas
“de ferroy que les tirauan, de que los ornes auianjnuy gran
“elpanto, ca en qualquier miembro del ome, que diessen aquellas
“pellaSj, lleuauanlo cercén, como ss lo cortaffen con cuchillo, y

“quanto quiera por poco que ome fueffe ferido dellas, luego era
“muerto, y no auia $urujano ninguno que le po di esse aprouechar,
“lo uno por que venian ardiendo comojaego, lo otro porque los

“poluos con que laslancauan, eran de tal manera, que qualquier
“llaga que fizieffen, luego era muerto eLome, y venia tailrezia,
“que padaua un ome con todas fus armas k)f d.. e. Leschrétiens fouffroient des maux extremes — recévant force coups de fléches & de pierres par les engins & par les trebuchets, & outre ce
la bien des bales de fer, qu’on leur tiroit> desquelles les gens
étoient terriblement epouvantes, par ce que quel membre de
l’homme que ces bales touchassent, elles l’emportoient tout a fait,
comme s’il avoit-été coupé avec un coüteau, & pour peu que
qüelqu’un en füt frappe^ il mourüt dans 1’inftant, fins qu aucun
Chirurgien put le fauver; d’un cote par ce qii ellesvenoiens bril
lantes commefeUy de l’autre, par ce que les poudres avec le stud
ies on les lancoity étoient d’une telle nature, que quelleplaye qitellesfijfenty le blejfe en mourütfur le champ, & elles étoient pousfées avec tant de force, qu’elles percérent un homme avec toute
fon armure. Korr derefter siges: “Vn cauallero — Don BeltranDuque

0 Hift. Hifpaniae P. 4. c. 12. p. 387, Tom. i. Colleét. Rok Belt.
k) c. 292- f. 159. d.
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“que - natural del Reyno de Mallorcas - dieruu u eon -vna £?
“de trueno en el bra$o y cortaron gelo y murio luego, y otrodia
“eflo mesmo acaefcio a todos los que del trueno fueron feridos.
d. e. Un Cavalier Don Bertrand le Due, natif du Royaumc de Mayorque, fut tilefle par une bale de trueno au bras qu’elle lui coup$,
& il mourüt d’abord 5 Et un autre jour cette meine chofe arriva
a tous ceux qui furent blesses par le trueno.
Det andet Sted er Dette:'
“Entraron en la ciudad cincö Zabras, y Saetias cargadas de fari“na, "y dé miel, y de manteca, y de poluora con que lancauan
“ del trueno Z).„ d. e. Il entra dans la ville cinq petits batiments
leger s, charges de farine, de miel, de beurre, &d tpoudreavec

laquelle ils tiroient du trueno.
Jeg maae bekiende, ar disse to Steder^
(tilligemed et tredie af sal. PlÜer), ere d.e stcerkeste imod mig blam alle dem, fom
jeg endnu hidindtil haver funden; Men jeg haver syv Indvendinger at giere der
imod: For det ferste, ncevner Villafan ved hans saa mange gange ni) igien-

tagnepellas de fierro, ingensteds nogen Maffine, fom kunde varre vores Ka
noner liig; men han beholder bestandig Det UDtryf trueno, det er, det felv
samme, hvormed han strax i Begyndelsen havde betegnet en Steenflynge, pal
lefla de trueno ; Havde han kiendt og vildet at man ffulde forstaae Kanoner,
faa havde han visselig fat enten canon, eller lonibarda, og ikke trueno ;
Men hvem kan giere Kanoner af hans arbalétes åtonnerre? För det andet,
kan ballefta dé trueno, eller ligefrem trueno, efter Bogstaven ikke betyde
andet, end en ftor knallende og larmende Armbesse; Thi tron, eller efter den
gamle Skrivemaade trueno, bliver i der Kongek/Spanffe Academies meget

accurare Diccionario de la lengua Caflellana nf

(fom findes her i det

Kongel. Bibliothek) forklaret ikke ved Egentlig Sfyts, men ved " -fönido, o
“eftruendo que forma el tiro de qualquier machina bélica, i. e.
fonitus, boatus, fragor cujuslibet generis machinae bellicae;

Fslgelig er et faadant Knald ikke allene de med Krud afffudte Kanoner eget, men

,
Z) c. Z87. F. 180. d.
m) F. 154. b. 157. d. i6o- d« 170. «. •
«) Tom. 6. p, 364.

...
1 />.

der
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oer ran foraarsages ved andre Arter Krigs- Kasteredskaber, f. E. ved Ballifter,
Slynger og deslige.
For det Lredte, udkastede man med balleftas de trueno ikke alleneste Kugler, men og Pile, son; Villafan selv bevidner o).
Men,
at udskyde Pile afKanoner, er noget uhort.
Giov* Villani selv/?) veed ved
^.IgeLira ikke af andre Skytter, end arcieri e baleflrieri.
Desuden be
kræfter et Charta Eduardi 2. af 1319. hos Thom. Rymer, at Kugler ere

blevne udskudte med Buer: “ Lapides ampelo tes terreas - emittunt per
“baliflas & arcus q).
Just dersore kerer Loys de May erne Turquet

ftg
iffe efMariana, da han med denne ikke taler om Kanoner, men
ikkun om “ engins Ef2 machines dont on fe fervoit en ce tems rf
For det fierde, franse Villafan’s Jern-Kugler som Ild, "venian ar*
“diendo como fuégo, Met, de vare giorte gloende; Men deslige gloende

Stykker Jern bleve i gamle Dage udkastede med Slynger af samme Metal, som
ikke allene Petri de Vineis s) men og Aegidii Romani Vidnesbyrd tyde
lig bevise: “Magnum ferrum bene igniatur, quod bené ignitum
“ponatur fuper fundam ex ferro textam, & projiciatur; item;
“per fundas ex ferro textas jacientes ignita ferra; item: Con
tra caftra multum valent ferra ignita t),
Villafan u) navner ud
trykkelig de Granatensiske Fonderos, d. e. Fundibularios, Slyngekastere,

eller efter den «ldgamle Tydfte Bibel, trykt i Augsburg, 14-77. Schlingettwerffer (2. Reg, 3, 2.5.), Og, hvad endnu meere er, saa taler ikke allene Poe
ten Guntherus allerede'ved^ Enden af det 12de Aarhundrede om gloende, med
Slynger udkastede Blyekugler:
: Fundaque contorto transverberat aera plumbo,
Et mediis liquidaéglandes in nubibus ardent x)\

men

0) F. 153. c.
p) L 12. C. 30. C. 910.
q) Foeder. &c. Tom. 2. P. i. p. igi/
r) Hift. gen. d’Efpagne 1. 14. p. 629.
s) Epift. lib. 2. c. 54. p. 356. edit. Ifel. Tom. 1.
O De regim. Princip. P. 3. l. 3. c. 22. f. 427. b.
u) cap. 112. f. 65. b.
x) Ligurin. 1,10. p. 441.

'
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men hvor meget ældre samme have været hos Romerne, kan man see af Mater
ni de Cilano Römischen Alterthümern y).
Det vilde alrsaa komme meget
tvunget ud, om man hos Villafan maane forstaae Kugler ffudte af Kanoner.
For det femte, bortssar disse, ^hvor de traf, hele Lemmer ligesom en Kniv,
og giennemborede Folkene samt deres Rustning.
Begge Dele kunde ligesaalek,
fom med Styk - Kugler, fFee i Nærheden, deels formedelst en BaliisteS eller
Slynges voldsomme Drivekraft> *) deels formedelst den heftige Virkning af
Naphtha.
Til at bevise Naphtha's forffrekkelige Kraft, vil folgende af Petro
Andrea Matthioloz) anfsrte Exempel være meer end tilstrækkeligt nok:
“Comes Hercules å Contrariis Ferrarienfis - narrabat mihi, fuo
“quodam in praedio fe puteum haber^, in quo unå cum aqua
“petroleum diftillat e terrae meatibus, atque cum rimae quaedam
“ in putei fundo hiantes exortae eifern, é quibus petroleum fenfim
“labebatur> caementarium fabrum fe conduxifle‘dicebat, qui ri“mas diligenter obftrueret: at cum artiféx fine lumine id praeftare
“nequiret, laternam expoftulafie, eamque illi in puteum demis“fam effeperquam diligenter occlufam; verum paulo poft evenifle
“affirmabat, ut petroleum igni um rapax accenfisputei parietibus,
“& impetuofo admodum excitato vapore, nonfolum caementa“rium artificem illum, perinde ac e bombarda extinéhim furfum
“extra puteum ejaculaffet, fed etiam putei tefltum totum in aera

“ evexifiet, accenfis lagenis nonnullis petroleo plenis extra putei
“oftium exiftentibus, quarum igne adftantes quidam maxime laefi
“lunt.
Hinc itaque adducor omnino ad credendum, nihil aliud
“petroleum efle, quam naphtham, bituminis colamen, de quo
“lcripfere Diofcorides & Plinius♦„
For det siette, vare de som end

og kun paa et Lem af deres Legeme bleve trufne afde Moriffe gloende, med deres
Krud tjlberedede Kugler, paa Stedet dodsens, uden Muelighed af nogen men-

neffettg Redning; Men mange fom ved Kanonffud have mister Arme og Been,
kan

J>D p. 3- P- 587-4- p. 80$.
jy*) See f. E. Hege/ipp. 1. 3. c. 12.
s) Commentar, in Diofcoridem 1. 1.0. g^.apud Matth. Martin, in v; Naphtha,

tTye Saml. I. B.

®
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kan dog leve mange Aar derefter, hvorpaa jeg f. E. i England haver seek meere
end et bedroveligt BeviiS.
Endelig for det syvende, kunde dette Slags Krud
som giorde ethvert, endog det mindste Saar i et Hyeblik voveligt, ikke vcere faa-

>

dant Bossekrud, font vores; thi dette haver ikke saadan skrekkelig Virkning;

Sandsynligviis maatte det' vare et aftlkyeligt Giftpnlver, som Morerne enten
havde bestroet deres Ildkugler med for Afff'ydnittgen, eller maaffee forblandet
Naphtha dermed, ekler og paa en anden Maade tilberedet begge; og hvorom
maaMe den Helvedes Hemmelighed er hos dem selv tabt tik Lykke for Efterstegterne.
Men det maae nu hermed have hvad for en Beskaffenhed det vil, saa
kan mnn i det mindste, efter Overveyelse af de ovenanforte syv Indvendinger,
ikke sige med Vished, at Villajatis tmnfte og tvetydige Beskrivelse er et klart
BeviiS paa KanoykrudetS og Kanoners Existenrs paa de Tider; Ikke desto min
dre fanvt Marianae Udtydning om dem siden efter et almindeligt Bifald i Spa' nten og andensteds.
Don Diego OrtPzde Tjiniga berigede Ven A. 1677.

,

med en Tilfcetning, da han bestemte den egentlige Storrelfe af de Moriffe Kugker: "Los cercadosfulminauan (dize la Chronica) con truenos
“pellas defierro tan grandes como mahcanas a\ tve. Les affiégés.
fulminérent (fuivant la Chronique) avec des truenos des bales de
fer auffi grandes que des pommes.
Den Kronike, hvorpaa han beraaber sig, er mig ubekiendt; hos Villafan sindes ikke videre, end grandes pel
las defierro b\ Hermed var det dog endnu ikke nok; En Fransk Oversietter
af Juan de Ferreras, Mr. (FHermilly, omjfabte pommes til pom
pes: "Les affiégés lan^oient du haut desmurailles fur les chrétiéns
" des fleches.d une horrible grandeur, & tiroient des canons, dont
"les boulets qui etoient.de fer, & de la grofleur dune pompe,
x<ruinoient les ouvrages des affiégeantsr). Pompe kan vcere en Trykfeyl,

men den er meget latterlig. Denne Lcerde forekom der af Ferreras anforte Sted
faa merkvcerdigt, ar han maatte udzire det med folgende lcererige Note: "Puisquc
" les Maures avoient des canons & de la poudre en 1342. il eft conT
"ftant, que ces machines formidables ne furent point inventée^
.

'

n) Annales <?e Sevilla I. 5. p. 199. t«
v) f. 170. c.
#) Hiftoire generale d’Efpagne Tom. 5, p. 173,

'
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Overmaade vel trussen! P. JoJeph d'Orleans e) og

Forfatterne af det forhen omtalte Abwege chronologique del’hiftoire
d’Efpagne & de Portugal /) have ligeledes fortplanter Mariana?
ning; Men det er ikke Umagen v«rd at opholde fig ved dem.
Sal. Plüer be
vidner at have feet et Original-Document i Spanien, hvorudi Staden Alicante
beder Kongen af Aragon om Hielp, efterdi Morerne Havde beleyret og beskudt
den med Krud/^). v Her maatte man for alle Ting udgiore, i hvilket Aar, og

under hvilken Konge af Aragon denne Beleyring er forefalden.
Til at undera
ge begge Dele er Tiden mig ved ncrrvccrende Lcylighed for kort; Og derfor maae
jeg overlade det til andre.

1 .

Det ottende ZZidne, som jeg maae skyde ind her imellem som en tredie VIH.
Tilgift, efterdi det forhen ikke kunde anbringes paa sit rette Sted, vil vcere desto
lettere at affcerdige: Det er D. Johann Picardt, Sogneprcest i Covorden,
som beretter i hans Antiquiteten der Provintien en Landen gelegen
tuflchen de No ord-Zee, de YfTel, Eiiife en Lippe, folgende: "In
"dejaren 1339. en 40. heeft men in defe Landen de eerfte Roers
"en het Boskruyt geden.
Als de menfchen de eerfte reyfe de
" " plotfelycke vlamme fagem, en ho orden den donderenden flagh,
"fbo verfchrickten zy, dat fe tzidderden vanvrees en bangig" heyt g).
Hele Svaret herpaa er: Probetur.

Ved dtt niende, S. 259. ftemtrcrdende Vidne behoves det ikke at bli- IX.
ve staaende meget lcengere: En Engelsk Regning over de offentlige Udgifter imel
lem 13.44 51347. melder om Gunners; Disse maae altsaa paa den Tid nodvendig have hedt og varret det samme, som de nu omstunder hede og ere, nemlig
Kanonerers, Artillerister eller Konstabler h)>
Henir, Spehnahn gisr der:

G L
r

over

i- ■*?»

e) Revolutions d’Efpagne Tom. 2. p. 165.
f) Tom. i. p. 481.
/*) Reifen durch Spanien S. 502.
Amfterd. 1660. 4to. p. 200.
##) Camden's Remains p. 269. £
V-

'■/

x. <
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over felgende Anmerkning: “Mirans au tem non praeteream, guod in
“tabulis expenfarum militarium & civilium Edouardi III. (a 21 die
-“Aprilis, anno Regni ejusdém 18* h. e. Chrifti 1344. usque ad

c< 24. Nov.
1347.) mentio fit de Gunners, ac fi hae machinae,
“quas Grumes appellant, etiam tunc in ufu efient.
Numerantur
“ enim illic fub titulo: Artificers and Workmen — Gunners VI. i) Men
han er faa oprigtig, at han strax med god Overlcrg foyer til: " Verun tarnen
“ ne aufim haec quidem de bombardarum fabricatoribus intelligere,
“fed potiuspetrariarum& manganalium.

Og herved sparer han mig

al videre Besvarelse, end denne: Guns hedte endnu A. 1544. hos Engellanderne ballifiae, petrariae, mangonia; Sweet Gunnariiy eller de Tydfresballifiarii, vare Folk^ som forfardigede disse Arter Maskiner; SaaledeS
forekommer f. E. Aar 1325. udi Keyser Ludovici Bavari Diplomatibus
hans balliftarius Johannes k), ja allerede under Vilhelm Englands Erobrer,
strax ester Midten af def ellevte AarhundredeH, Nicholas Baliftarius.

X.

Til Beslutning maae endnu det tiende og sidste Vidne, D. Felix Hem-

Merlitt, Provst i Solothurn og Domherre i^Zürch, kortelig berores.

Blanr
alle de ovrige havde han burdet indtage den forste Plads, efterdi han gier Opfin
delsen afKrudet ncrsten 200. Aar erldere, end den Tid han levede i; Med hanl
stemmer Joannis Meflenii 1ri) latterlige Foregivende overeens, som A. 1261.

lader Birger Jarl udseyle af Havnen ved Kiobenhavn, under Kanoners hoitidelige Losning (Jeftivo tormentorumftrepitu;) Men Hemmerlms Udsi
gende er saaledes bestassen, at det ikke kan fortiene at anseres eller troes, forend
den Skribent kommer for Dagen, af hvilken han vil have taget det.
En af

begge fyneS ey noksom at have vcrret underrettet; Og efter al Anfeende formoenger

D. Hemmerlin S. 226. Englcenderen Rogeriuni Baconevi med Berthold
Schwartz.
MenDet maae nu vcere hvorledes det vil, faa kan man i al Fald
gaae ham i Mode med et andet, fra samme Tid og upaatviolelig bedre informeret

Vidne

.

i) Gloflar. p. 84.
k) Oefelii Scriptor, rerum Boicar. Tom^i. p. 749. 750,
l) Dugdale’ S'Antiquities of Warwickshire p. 617.
tn) Scondia iiluftrata.Tom, 13. p. 121.
•x':\

_
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Vidne end han, nemlig med den Genuesiste, A. 1483. fra fin Bcerdighxd afsatte
Doge, Baptifta Fulgofo^ som bestemmer Tidspunkten afSkydegevcrretS
Opfindelse haud multo ante a. 1378. n)
I ovrigt gier man den gode
D. Hemmerlin, -hvis Navnlige Thomas äKempis (Hemerken) haver
vcrret, Uret, naar der foregives, at han i-Almindelighed er blcven kalder Mei
ster Hemmerlein. Dette Hgenavn er hundrede Aar nyere end han, og opkom
met ikke i hans Fcrderneland Schweiß, men i Hessen, som let kunde bevises, om
det var Umagen vcrrd.
Det er ogsaa ikke vansteljgt for et kritisk Hye at udvikle

det i hans FortallingS. 227. fom noget merkvcerdigt, med Kursiv-Skrift trykte
Ord Ficium, som ikke stal hede andet wbficium; saa at hunt haver indsne
get sig blot formedelst en Trykfeyl i hansFortcelning, mendette igienrages fire
Linier derefter gandste rigtig trykte

Men hvor>ere nu de ti troevardige Vidner, og hvor ere deres klare Be
viser blevne, at Krud og Skydegevcrr have vceret bekiendte og i Brug i Europa
meere end 40. Aar for 1380? Det forste , andet og ottende vil ingen meere
holde for antageligt; Imod Udsigendet af der tredie, fierde og femte oplofts sig
saa mange Tvivlsmaal, og som ere faa vanstelige at ophceve, de ere udsatte for saa
styrke Modsigelser, at dervil v«re sikkerst, gandste at fette dem til Side indtil

videre Ordre; Det siette, syvende og niende Vidnes tvetydige Udtryk ere
forstaaede tvertimod deres^sande Meening og blevne urigtig forklarede; Endelig
Har det tiende et andetø langt tilforladeligere Vidne imod sig; Og.da altsaa
Beviset, som stulde fores ved dem alle tilsammen, staaer paa saa svage Fodder,
saa bliver just heraf, indtil bedre og uimodsigeligere Vidnesbyrd fremlceggech
Grunden for Sarstn klar: At ikke en eneste , troevcerdig, noye provet,

og efter sin sande Meening forstaaet Skribent beviser med klare Documenter Tilvcerelsen og Brugen af. vore! Tiders Kruv og Skydegevar fyr- ,
retyve Aar for 13.80. Q. E. D.
Til Slutning er endnu en kort Anmerkning at tilfoye: A. 1759. lod Conssstorial-Raaden og Borgemesteren i Hannover, Christian Ulrich Grupe, en
G 3
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Discipel üf den store Leibnitz / anrette en färb Salmigondi i de Hannoverffe
Beytrageo), hvilken han gav Titel af: Obfervatio von der Benennung

Kraut und Loth: Saa mørkt og forvirret det overalt beruht seer ud, saa har
dog Sandheds-Lyset {finnet selv denne Forfatter klart nok i lynene om Urigtig
heden afde saa kaldte klare Beviser hos en Deel af hiine anførte Vidner, til li
geledes at fette sig imod sal. Etgts-Raad Grams Meening;* Pien da h'ans paa
alle ^ider afFeyl vrimlende Spind forsi kommer mig forsyne, efterat ncerværende Afhandlingmeest vak> re^nffreven; saa kan jeg saa meget meere undvære hanS
Bisiand, da jeg af ham tæver meget lidet nyt, og da jeg, om han tidligere var
falden mig i Hænderne, her og der ikke ffulde kunne have forffaanet hamselv fra
den kritiffe Tugt.
Til en enesie Prøve paa hans Agtsomhed maae det være nok,
at han col. 1618» forvandler Staden Aigezira til Algier.
Non tali auxilio■,
Tempus eget.

nec defenforibus iftis

■ '■, ■ ■
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o) col. 1601 -1624,
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> B<rndel -Orme.
Veram Taeniae fabricam eruere, hoc opus, hic labor eft.
Pallat,

er bekiendt, at Ridder ^on LiNNe med megen Iver har paaftaaet, ar
e^z Ormene ikke havde noget Hoved, og at jeg derimod har beviist, at
mange have samme: hos den heele Hcrr af Snegle baade med og uden Skal fin
des det unegteligen, og hos de fleeste Arter af Naider og Nereide^ faavelfom

hos Piir - aalen er det tydeligt. < Vanskeligen er det derfor at fatte, hvorledes
Hr. Murray kan anfee sin Lareres Benegtelfe af et Hoved hos Ormene, og iforr
hos Sneglene, fom en Virkning af fterdeles Vittighed og Indsigt a), da det
aabenbar har sin Grund i en utilstrækkelig Kundskab om disse Dyr, og i en beshn-

Lerlig Vedblivenhed ved det eengang udsagde.
Vilde Ridderen intet Hoved fee hos beckeldte Orme-Arter, e! heller hore '

noget derom, faa var det saa meget mindre at vente hos Bændel-Ormen, den han
eengangfor alle havde domi til at vare en Dyr-Plante. Een af hans meget agtede

Lcerlinger skrev ham meer end eengang til, at Bandel - Ormen havde et virkeligt
med adskillige Redskaber forsynet Hoved; men han svarede ligesaa ofte: Den'

har intet Hoved, Hg flal intet have. Vi vil ikke chichanere over Bemarkelfen
,

t'

/

'

.

;

af

Murray Di ft", de redintegr. pdrtiurii Cochl. p. io. Aon diffitear illuftrem virum, qvi
etiamnum bis vermibus edput denegat, plus prodere negando ingenii & ftientiae}
qyam reliqvi omnes, qvi affirmando cum plebe confentimus,
4

f
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et fra ave andre forskielligt Led paa Enden af Legemer,

for

synet med en Aabning, med Teender eller Suge-Redskaber, og, som drager de
andre Led efter sig, troer jeg med Rette at kunne kalde et Hoved.
Da jeg i Aaret 1774 udgav den anden Deel, af det forste Bind af min
Hift. vermium, havde jeg endnu ingen Leilighed havd med egne -Oyne

at see Bcendel- Ormens Hoved; dog erklcerede jeg, at jeg paa von Linnés Ord ;
ikke havde Mod nok til at negte den-det,, siden jeg endog hos mine Naider og

Nereidec, som have et ganske kiendeligt Hoved med Kine, Tunge, Snude,
Horn, Snabel, Teender 0. s. ft, havde befundet, at hos dem ethvert Led kan

leve og bestaae for sig, ligesom hos Bcendel-Ormen, og dette selvstcendige Liv
hos ethvert enkelt Led har Ridderen alt for vilkaarligen antaget som et Beviis paa,
at den havde intet Hoved.
Jeg anforte derfor ikke allene, at Hr. Bonnet og
andre havde feet Bcrndel-Ormens Hoved, men jeg gik endog videre: jeg formo
at Ledenes Udvikling hos BcendelOrmen ffeede i den smalle Ende ncermest ved Hovedet, ligesom den skeer
hos Naiderne i det ncermeste Led ved Gat-Boret Æ).
Dette var vist nok nogN
nyt og uhorr) men ligesaa nyt og ubekiendt var det, at Naturen havde anlagt sit

dede ikke uden megem Sandsynlighed,

Verksted til nye Leds og heele Skabningers, Dannelse hos nogle Orme - Arter tet
ved Gat -Boret, indtil den, hvad fuldkomne Dyrs Udvikling angaaer, viiste
mig det hos alle Ngider, og, hvad enkelte og nye Leds Udvikling belanger, H06

Naiderne, Nereiderne, Aphroditerne, Skolopenderne og Tusindbeenene c), og derved tilintetgiorde alle fpecifiske Kiendetegn, som Systemati
kerne havde taget af Ledenes og Foddernes Antal.
Uden denne Bemerkning
ville man endnu have vedblevet urigtigen at forsge Antallet af disse Orme-Arter,
ligesom man af Mangel paa tilstrækkelig Opmerksomhed har overseet mange andre '
virkelige Arter.
Min Zool. prodromus giver Exempler nok paa det sidste,

og har bestemt Arterne af nysncrvnte Orme-Slcegter efter nye og sikrere Kiende
tegn.
Dersom ha Bomdel - Ormen kan udvikle nye Led af det Led norrmest Hove
det,

b) Vermium hüt. vol. i. p. 2. p. 9. Qyid impedit, qvo minus evolutio novorum arti
culorum fieri poffit in articulo capiti proximo, quemadmodum in Naide perficitur
in ani articulo.
c) X>on Würmern des süßen und salzigen wassert
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det, tsr Ridderen ikke, for at giere deres Meening latterlig, som paastaae ar

den haver Hoved, misunde den den Lykke at faae et nyt Hoved og en nye
Hierne hver Dag; thi endstiont bette ikke skeer, og uden at dette stulle
stee, kan den dog formeere sine Led paa ovenmeldte Maade, og dog beholde sit
gamle Hoved.

Narmere Bekiendtstab med Naidevtte har siden ey alleene overtalt mig

til at troe, at Beendet-Ormen saaledes udviklede sine Led og paa den Maade til
tog i Lcrngde, men endog viist mig den Plads, den bor indtage blant de hidtil be-

kiendte Skabninger, nemlig mellem Narverne og Flad-ormene (Planaria);
thi med Ve sidste har den i sin cucmbitimste Tilstand megen Lighed , det er at sige,
naar den enten ved et eller andet Tilfalde er gaaet i Stykker, eller er ganske ung

og bestaaer kun af to eller tre Led, ligesom den og haver nogen Overeensstemmelse
med de ssrste i Henseende til Udviklings Maaden.

Den folger derfor i min

Prodromo umiddelbar efter Naiderne, og Iglen er, alleene for den konstige Jnddeelirgs Skyld, fat ind imellem den, Flad-Ormett, og Ikten (Pafciola) der ere den lige faa nar besiagtede.
Saafnart man ikke lader sig noye med at betragte disse Orme alleene i den
Tilstand, i hvilken de gaae fra de store Dyr, men efterfsger dem i Indvoldene
selv, vil man ikke lange blive uvis om, hvilken der er deres For- og Bag-ende,
om de have Hoved eller ikke, ey heller hvorfra man bor tage deres fpecisiste Ad
skillelses Marker.
Den Ende, som gaaer foran: som de andre Led styde sig
bag efter: som hefter sig ved stemmede Legemer, og imod hvilken det ene Led er
indfattet i det andet, maa dog sikkert vare For-enden.
Og da det yderste Led

paa denne er anderledes dannet, end de andre: er forsyner med egne Redstaber
til at hefte og suge sig fast med, ja har endog en stor Mund-aabning, og, naar

det kommer ud af sin sadvanlige Stilling, frygtsom foler sig for, faa fortiener det
unegteligen Navn af et Hoved; og dette maa blive Naturbestriverne faa meget
meere vigtigt, som de saa kaldede Smaa - Munde (ofcula) ere forander
lige, og ofte ey at see paa de fleeste Led; hvorfor Bandel - Ormen ey retteligen eller tilstrakkeligen bestemmes efter saa uvisse Marker, men dens Sarkiende maa soges fornewmeligen i Hovedet.
Dette Organ giver de rette KiendeNye Saml. I. 25.

H
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mærfer, hvorpaa man kan adffille dens Arter; alle andre ere flibrige, ube
stemte, og utydelige.
Af de fire bekiendte Bændel-Orme, som ffal opholde sig i Menneffenes
og Patte-Dyrenes Indvolde, har jeg kun feet den almindelige (vulgaris);

de jeg nyeligen har opdaget uden for Mennesket vil bringe os paa andre Tanker-om
Ormene i Menneffet, og vise, at hvad man hidindtil almindeligen har troet om
dem, er for den siorste Deel aldeles ugrundet.
Jeg har i et Par Aars Tid ofte
funden Bændel-Orme i Fiff, Fugle og i Patte-Dyr. og ladet nogle male
med deres Hoveder.
I Gieddens Tarme kan man beständigen finde dem,
ffiont ikke i lige Overflodighed, raeere sielden i Leveren.
Man er faa vis paa
dem hos denne Fiff, at man, saa ofte man lyster d)f kan ffaffe de faa, der fin
de Forneyelft i Guds Skabningers-Betragtning, et forundringsvcerdig Skuespil,
dog ikke altid i lige Fuldstændighed. - Jeg vil forestille det her faaledes, fora jeg
saae det, da jeg ssrste gang giennemfogte Gieddens Indvolde.

Denne Fiffes Mave er paa langs invendigen forsynet med ti stærke i en
Siksak rynkede Baand, hvilke ved deres peristaltiffe Bevægelse, giere meget til
dens bekiendte Graadighed. Ved eller under disse Mave - Baand fad en ubekiendt
Ikte fa a fast med sin Mund eller forreste Aabning, at man vanffeligen, end
og med Magt, kunde faae den les; men, da den eengang var bleven los, krob den
meget levende omkring.
Det var et smukt Syn at fee dens lange cylindriffe Hals med sine store Side- og Ende-Aabninger, dens flade, i Kanten kervede Legeme, og dets gieunemffinnende blodrode Sammenvæv. Jeg har giort den
fcefienbt i rain Prodromo iraber det Navn af Fafciola Lucii , og siden
kadet den stikke i naturlig Stsrrelfe i det forste Hefte af den Zoologia danica,
é) efter en mig meddeelt Tegning.
Efter at dette Værk var kommen ud, har
jeg felv fmtden den, og endda kun i faa af de mange Giedder, jeg har underfogt;

■

v

.

den

<Z) Endstisnt jeg i Meer end
Giedder, fora jeg til forstiellige Tider har opssaaren,
fandt i det mindste Bændel-Orme eller Rradsere, saa var dog intet saadant at
fee i en stor Giedde, fora jeg sonderlemmede den 28 October 1777.
r) Tab. XXX, fig. 7. og forstorret i det andet Heste Tab. LXXVili,. fig. 6, 7, 8'
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den er smukkere, end Tegningen, især naar man seer
var alrsaa den ferste Beboer og Snylte-Gicest i denne
tager med, endstiont den ikke egentligen vedkommer
denne gang fornemmeligen vil giore Naturformerne
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den noget forstorret. Det
graadiae Fist', fom jeg her
mitHyemeed, da jeg for
^opmærksomme paa Van

del - Ormene.
Saasnart man lidet har opskaaren den store Tarm, bliver man strax lange
hvide Traade vaer af forstrellig Breede, som ligge langs hen i Tarmflimet; vil
man trække dem ud, mærker man strax, at de, endstient de lade sig trække saa
tynde, fom det fineste Haar, dog ey vil give Slip, men hænge med den tynde
Ende fast t den laadne Hud paa Tarmen. Nogle, som jeg losstodte fra den inderste
,Side af Tarmen med en skarp Pennepose, fik jeg ud med Hoved og alt; mange
lode Hovedet blive tilbage. Legges de i luiifet eller og i kolt Vand, seer man fuld
kommen at de leve, da de bevæge sig ligesom andre Orme, sammentrække og ud
skyde deres mange Led, allerhelst naar Tarmeflimet toes af dem med en liden Pen
sel.
Der var fra fire til tolv i hver Giedde, dog af forskiellig Længde.
Siden
har jeg fundet over halvtredsindötive i den forreste Tarm af en anden Giedde.

Ormen bestaaer af mange Led, som ere kiedede i hverandre, og blive bree-

dere mod den lose Ende.
Ethvert Led er lidt ophoyet i Midten, paa Siderne
nedtrykt og neget kerved.
Nogle af dem have paa den eene flade Side i Midten
en ligesom indtrykt Fordybning (clculum), som er vanskelig at see, saa lcenge de ere levende, dog har jeg hist og her ved Fordybningen seet nogle MelkfarVede Punkter; men paa den anden Side mærfer man ingen Fordybning.
Den lose Ende er meget bredere, end den der sidder fast, og ligesom afhugget paa
tvers; den faste derimod bliver alr smalere og tyndere, og "taber sig i en Masse
uden Afdeelinger; paa dens yderste Spidse er en Aabning med en ophoyet
Rand; inden i Aabningen eller i Gabet sidde fire dobbelte Hager i Form af en
Hestehov, to oven og to neden, og have i Midten en liden Tand. Disse doppelte
Hager kan man ikke'see uden ved Hielp af etMikroskop. Saalænge Ormen lever,
kan man skimte dem igiennem den temmeligen tynde Hud, nemlig
ro everste
tydelige«, og de underste noget dunkelt. Naar den er dod og henlagt i Brændeviin,
seer man, at de som otte sremstodteenkelte fmaae Kristal-Hager omgive en dobbelt

H 2

Vorte
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Vorte, rrimeligen i samme Stilling, font de hcenge ved Tarmene i deres Frihed.

Saaledes er Hovedet paa Gieddens * Bande!-Orm f) der ved sine firdobLelre Hager sirax skiller sig fra alle andre.
-

Längere ind i Tarmene fik jeg Hye paa en sortagttg Streg, der lignede
en stiv Svine-Bersie, og var en Tomme lang.
Jeg bragte den under Forstorrelfe-Glasset, og saae strax, at det saaledes, som jeg formodede, varen
levende Orm.
Den er traadformig, sorragtig og giennemfigtig, lige tyk over
alt, foran afhugget, og bag ved lidt tilspidset; endog ved Hielp af Forstyrrelsen
saae jeg kun er dunkelt, eensdannet Indvold, som udfyldte det heele Legeme.
Ved den spidse Ende er Gat-Boret. Den ncermer sig alrsaa meest til Ascanderne, endffiont jeg ikke Har kunnet marke noget Spor til dens tredobbelte Knude.
Den meeste Tid er den stiv og udstrakt, ikkun Naar den kryber, gior den nogle
faa Beyninger; aldrig bugter den sig, fom de andre Ascyrider og TraadOrme.
Den er endnu ingensteds, saa vidt jeg veed, bekiendtgiort; jeg vil
derfor forfoge at giere deu kiendelig under det Navn: Afcaris feta ftriäa,

nigrefcens.
I de tyndere Tarme meder en meere sammensat Skabning.
Det er den
nye Kradser, xfom jeg i Selffabets Skrifters tolvte Bind Z-) har beskreven, og
lader aftegne.

*

'

•

Paa Giedde -Leveren, fornemmeligen hos de store, sielden i de fmaa, ^fin
des Hist og her gule Pletter, undertiden vedhcrnge og fmaa Knuder; gier man et
Snit i den HUd, fom omgiver Pletterne eller Knuderne, kommer der en guul
Materie ud , og lagges den i Vand', bliver man strax vaer, at den lever og bevce-

ger sig; man feer snart, at det er en lang Bændel-Orm sammenviklet i et Nogle,
der nu i et friere Rum udvikles, skiller sig ved sin Sliim, og strcrkker sig ud saa lang,
som Vener. Man forestille sig engang, Hver bestyrtset jeg blev ved at see smaaVoer-

Pletter og Knuder b) af en Siettedeel Tommes Storrelfe, ey oplivede afvilkaarligen

/) Tænia Lucii. Zool. d. prodr. 2,655.
g) C 22Z - 236, s 1 - 5.
V) Richter taler allerede om en Byld paa Gieddens Lever, hvori der er Voer, og
i Voeret en Bug-Orm. Ichchyocheol. s. 315. Hr. pallas har-endog funden
•
■■
'
"■
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gen antagne Mdder (Acaris), eller afusynlige Infusions-Dyr, men udfyldte
med lange Orme af utallige Led.
Hvor mange Spersckaal mode her , og hvor
let er det for enhver at giore dem, men Philosophen vil ikke vide af SperSmaal
uden Svar, ey heller af andre Svar, end Erfaringer.
Om denne Orm er fuldkommen den samme, som Bcendel- Ormen i Tar

mene, kan jeg ikke med Vished bestemme. Den i Leveren boer meget indkneben
frem for den i Tarmene; denne ligger-frie og udstrakt efter sin heele Lcengde eller i
magelige Bugter, naar hin er sammenrullet i et Rom, hvis Diameter er mange
gange mindre end Dyrets Lcengde. Med blotte Hyne seer den ud, som en hvid Silketraad, men under Mikroskopet sees Bcmdel-Ormenens sædvanlige Led; det ydcrste af den tynde Ende er altsammen Mundaabning uden nogen ophoyet eller tilbage
krummet Rand; bag ved samme ffimtcr man to sorte Tegninger lig to smaa latinffe vv, som rimeligviis forestille de giennemffinnende smaa Hager.

Ulkens i) Bcendel-Orm har jeg funden i alle de Ulker, jeg har opffaaret.
Man finder den ikke enkelt, men mange i en Hobk), liggende paa langs
udstrakte i Tarmene ligesom de andre Bcendel-Orme.
De hcengte med Hovedet
noget fra hverandre i den store Tarms invendige Side, og vare af forffiellig
Lcengde, nogle ncesten en halv Alen.
Ledene blive, som scedvanlig, i den tyn
de Ende alt smalere, og ülsidst afrundede; dog ere de, hvor de forbindes med
det noest folgende, kiendeligen breeders og have fremstaaende Kanter.
Paa et
hvert af de brede Led seer man paa Over-og Underfladen en giemremffinnende
Plet, som alleene paa den ene Flade har et Indtryk, eller den uretteligen saa
Hg
kaldede
Bcendel-Orme t Musenes Lever. Kile. Zool. p. 169, t. 9. f. 13, 13.ex follicu
lis hepaticis pifo non majoribus.
j) Taenia Scorpii. Zool. d. prodr, 2656. Zool. dan. icon. 2 Hafte, Tab.XLIV,figvi-6.
k) Der gives altsaa neppe Vers folitaires, etter Bandel-Orme, hvoraf ikkun eet individuum opholder sig i de mennestelige etter de dyriste Legemer, og den saa udraabte Tsnis folium eller de Franstes foliraire vil neppe findes uden Selskab.

. ,

Underligt nok, at man, ved at sonderbare saamange tusinde menneste-Legemer,
ikke har varet opmarksom paa bette-, eller, saavidt jeg erindrer, nogensteds ta
ler om Bandel - Orme, der ved faadan Lejlighed kan vare fundne,
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kaldede lille Mund.
Paa de tsrrede, faavelsom paa dem , der forvares
i Viin-Geift, mcerker man paa ingen af Siderne, endog under Mikroskopet noget
Indtryk, faa lcrnge de ere unge, men naar de blive celdre, seer man paa den ftade Side indtrykte Punkter (ofcula), og paa den anden, ligefor enhver Punkt,

en lille hvid Vorte, som synes at have et Hul i Midten; paa hver Side afInd-

trykkct leber en Linie paa langs.

Hovedet er meget tykkere, end den svrige Krop, udstrakt lcengere, end
tre af de noermeste Led.
Ormen kan vexelviis giere det lcrngere og kortere, og
derved give det tvende Skikkelser.
-Udstrakt er det langagtigt, for jttl afhugget,
og med fremstaaende Kanter; i Midten seer man paa langs emdunkel, noget ophoyet kieldannet Kanal; der med sine to nedtrykke Sider maae have givet Anled
ning til den firkantede Figur, som tilleggeS dens Hoved.
Sammentrukken bli
ver det ^kiveformigt, faaer i Enden en but Spids, og beholder i Midten den'
opheyede dunkle Kiel.
Den har ikke Hager, som Gieddens Bcmdel-Orni,
men borer sig med den tilspidsede Ende ind i Tarmflimst, eller den laadne Hud,
og suger sig saa fast med den udbredede, at dM gemeenligen lader sig rive i tu,
forend den giver Slip.

I Midten af April 17*7*7 opskår jeg Indvoldene af en Pigvar, og fandt
dens store Tarm fuld afBomdel-Orme.
De havde megen Lighed med dem,
som opholde sig i Ulken.
I"de forreste Led var ingen indtrykte Punkter at see,'

men i de bageste saae man paa den eene flade Side paa ethvert Led et fortpunkt-

formigt Indtryk i en hvidagtig Plet; paa den anden derimod en liden noget forheyet Vorte, og imod Kanten af Ledene ved Hielp af Mikroskopet nogle giennemskinnende adspredte Punkter, som jeg formoder at vare Eg.
Isår vare disse
dunkle Punkter streede hist og her ved Siderne paa de bredeste Led i Halen og
i Midten samlede i Hobe;> her dannede de den lille Vorte og vare for det blotte
Aye ganske sorte.
Disse sorte Indtryk ligge ikke i lige Linie giennem Ormens
Led, men snarere i en Siksak; de ere heller ikke altid i Midten, men ofte snart
i Midten, snart der, hvor Ledene hcenge sammen, og saaledeö finder man dem
paa mange Bcrndel-Orme.
Mærkeligt er det, at disse Punkter vaa mange fsrst
efter Ormens Dod see sorte ud, og ere flet ikke at see med blotte Hyne, saa lange

den

v
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den lever.
Nogle vare under Mikroffopet komne ud af Ormens Led, og da syn
tes disse Punkter ikke ai^være enkelte Eg, men Egstokke; thi den egformige giennemffinnende Hinde saaes atter opfyldt med andrej smaa fortagrige Punkrer, og
nogle Hinder vare udrommede.
Denne Meening, som formedelst Egenes store
Mængde og Lidenhed venteligen kommer mange fremmed for, bliver ikke lidet be
styrket af mine Erfaringer ved Kradsernes Eg A
Skulle saa smaa Eg ikke
kunne passere igiennem de fineste Kanaler i det dyriffe Legeme?

Hovedet kan antage adffillige Skikkelser; ,snart er det langagtigt, som
paa Ulkens Bændel-Orm, snart afrnndet og foran stump, eller'vir keligen firkan
tet. Een saae jeg, paa hvilken Hovedets Sider vare bsyede opad,
Skuffel.
Trender eller smaa Hager vare her ikke at see.

som en liden

I December aabttede jeg atter en stor Pigvar, og fandt dens Mave ganffe

opfyldt, og ligesom udstoppet med Bændel-Orme. Disse Snyltegiæste havde saaledes bemægtet sig dens heele Vidde, ar den arme Fiff syntes knap at have nogen
Plads tilovers for sin egen Fode.
Hvö siger os, hvorledes det gaaer til, aten
Mave, som ved sin bugtende Bevægelse fortærer Fiffe, Insekter- Orme )a end
og Muslingffaller, dog ikke kan giore nogen Virkning paa Bændel-Ormen.
Kommer det maaffee deraf, at de, ved at bugte sig, tillige fo'ge Mavens peristaltiffe Bevægelse, og stråledes undgaae dens Virkning.
De strakte sig foran
ind i Tarmen, syntes at være de samme, fom Ulkens Bændel-Orm, laae ind
viklede i hverandre, vare en Alen lange, og i den bredeste Ende tre Linier brede.
I Midten af de brede Led saae man, ved Hielp af en Lupe et indtrykt Htrl/>og
derhos to hvide Pnnkter eller Pletter; under Mikroffopet saae man, ar disse
Punkter vare en Hob Eg, som i nogle faae Led forestillede >den sædvanlig blomsterformige Tegning, den evrige Deel af disse brede Led var opfyldt med ad
spredte Punkter eller Eg. som vare giennemsigtige, og fulde afrundagtige dunkle
Smaa-Kugler.

?

Det Mærkværdigste og usædvanligste hos disse Bændel-Orme, og som jeg
var dette, at de hængte ved hverandre.
Ie^
,mærkede
l) Selskabets Skrifter 12 B, s. 233',

ikke er bleven vaer hos andre,
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markeds det allerede i Ormenes Vrimlen, men tydeligen saae jeg det paa to Exem
plarer, som jeg, uden at Dlle ad, bragte under MikroMpet.
Den ene havde
sar sig fast, og formodentlige« indsuget sig med den tynde Ende i den ydersie Side
rand af der mitterste brede Led paa en aldre; men den anden i Bagkanten af det
-sidste brede Led paa en meget storre.
Snyltegæsten var idet mindste-sire gange
finalere, end dens Vart, bestod af 20 til go tynde udstrakte Led, og havde sat
sig fast i den ene Vinkel i lige Linie.med den der verrende Side-Kanal.
I Lede
ne paa denne unge Bandel«Orm kunde man paa langs fee fire klare Kanaler. Endffiont jeg giorde mig al Umage, kunde jeg dog ikke med Vished bestemme,
om de yngre og vedhcengende Bandel-Orme virkeligen havde et Hoved, og hav
de giort sig fast med deres Sugeror.
Dette syntes rimeligst, baade i Henfeend?
til den Mangde, der var samlet i et lidet Rum, og i Henseende til de forftiellige
Steder , hvor de sad fast; thi naar de fra Tarmehuden losrevne vilde soge at indsuge sig paa et nyt Sted, kunde de ligefaa let have truffet paa een af deres Brodre, som paa Pigvarens Mave; eller maafkee de yngre vare en Pngel af de celdre,
som udvoxte enten af den ene Vinkel paa det yderste Led eller af Sidekanten;
dog, dersom faa var, maatte denne Begivenhed og meget ofte traffe ind med
dem, som ligge frit ; det er derfor rimeligere, at det er sårskilte unge Orme,
som af en Handelfe have hostet sig i Bagdeelen af de aldre. Tarmen var fuld af
en meget sey hvid Sliim uden Orme, og med en ligesaadan vare Ormene i Ma
ven omgivne: denne Sliim syntes flet ikke at vare Figens chylus, men at til
hore Bandel-Ormene.
Den lader sig trakke nasten ligefaa lang, som Ormene
selv.
Hvor meget kunde man her atter sporge? men, hvor indskrankede ere
vore Kundskaber! maa kanskee Verten endog udfore sine uhudno Giasters
Ureenlighed?

I Mach og April 1777 fandt jeg i nogle Strand - Aborter-//) en Bandel-Orm/r), der var ganske forftiellig fra de foregaaende.
Iblant meer end
live Aborrer,-som jeg til forskiellige Tider giennemsogte, sandt jeg denikkun
i tvende: i den ene eet Exemplar og i den anden tre.

Hovedet
w) Perca marina. Z00I. d. pro dr. ggp.
") Danff Dyr-Historie, 2 Hefte. Tab.LXXVlII, fig. i-4.
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Hovedet etter den forreste og smalle Ende er af tige Brede med de nceste
Led, foran stump og i Midten af Randen Ugesom indbukket, oven til besat med
tvende giennemsigtige, og hos hverandre staaende kugelrunde Knuder.
Naar
Hovedet er n«sten ganske fortørret, seer man Spor ril fire Eirkler/to i stedet for
Knuderne med en indtrykt dunkel Punkt i Midten, og ty ligesom i Skyggen ved
Underlæben hen imod Kanten.
.
\ x
Ledene ere fladere, og ligne meer en O.vadrat, end paa de andre BcrndelOrme.
Paa begge Sider ud imod Kanten gaae to klare hvide Linier fra den ene
Ende tilden anden; feer man neye tit, blive de dog afbrudte ved Ledenes Sammenføyninger, og giøre i ethvert Led en liden bueformig Linie.
Hist og her,
hvor Ledene støde sammen, seer man i Midten det scedvanlige punktförmige Ind
tryk, og paa den ene flade Side, en paa den anden, en hvid Tverstreg, som
strcekker fig fra Midten af den ene Sidekant til Midten af Ledet.
Ledene ere tyk
kere i Kanten, end scedvanligen; mange have paa den ene udvendige Siderand
et dybt Hul, og det synes, ar Tverstregen kommer af det Lys, fom her falder
igiennem^ eftersom man ikke morrkede den paa de Led, etter paa den Side,^ hvor
intet Hul var.
Disse Huller ere virkelige Fordybninger, og altid i Midten af
Ledenes Siderand, dog ikke i alle, men uden Orden, snart i to, snart i fleere
paa hinanden følgende, saaledes, som i Menneskets Boendes Orm; hos de an- '

dre har jeg ikke msrket fligt.

I Slutningen af October undersøgte jeg to Aborrer i Haab om atter at finde
Bcendel -Orme, men jeg mcrrkede ikke noget levende, uden alleene i den ene fire
til fem hvide Punkter i den gule Sliim i Ende-Tarmen henimod Gat-Boret.
Jeg betragtede dem med Lupen, faae, at de gav fig ud og iut), og derpaa bragte
dem med en liden Tang under Mikroskopet.
Jeg formodede, at det var smaa

Ikter, men Mangel af en Sidea åbning, deres hvidgpaa siimige Vcesen og
heele Adfcrrd viiste, at de hørte til Bcendel-Orm-Slcegten; de bestod.alleene af
Hoved og Hals eller det første Led, dog uden kiendelig Afdeeling.
For-enden
gav fig ud i Breden, og trak fig sammen igien.
Jeg kunde ikke opdage noget
s Spor til Hovedknude, ey heller andre Smaa - Knuder eller Hager; ikke destoMindre kan jeg ey ansee dem for andet, end unge Bcefldel-Orme. Ärceskarrrye Saml. I. B.

I
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Orme, eller afrevne Led^fen Beende!-Orm, kunde de ikke vcrre, da'de knap vare
en trediedeel Linie brede, og kun de celdste og bredeste Led losrives; endog om de
fmalere skulle loslade sig, vilde hvert for sig aldrig have den Lcengde, fom vore
unge Bcrndel-Orme, og fleere tillige ))ilde desuden vift AfdeelingerneS Indsnit.

*
Den 22de December fandt jeg i een af tre Aborrer, som jeg giennemsogte,
ikkun roB«ndel-Orme; disse Havde ikke den paa begge Sider paa langs lobende
krumme Linie, ey heller kunde jeg morrke noget til Huller paa Kanten, dog gik
der Tverstreger hist og her mod Midten uden nogen vis Orden.
I Slutningen af Januar giennemsogte jeg fem Aborrer, men kunde ikke,
endog ved Hielp af Lupen fornemme noget levende; dog laae hist og her i Tarmeslirmen en fty langagtig Materie, som-allene ved sin Seyhed var forffiellig der
fra ; meere saae man heller ikke med Lupen.
Jeg bragte den under Mikroffopet,

og nu krob en liden Bamdel-Orm, af en til halvanden Linies Lorngde, frem af
Skiimen.
Den, tilligemed fieere, var heel; thi Hovedet faae man meget ty
delige», og Bag-enden tabte sig i tre ganske korte Led.
Fra dem i Aborren,
soM allerede ere beskrevne, vare de forffiellige deri, at de ey allene vare meget
mindre, og Ledene ikke si'rsidede eller cubiske, men flade og afrundede i Kanten;
desuden saae man hverken de bueformige Linier eller Huller paa Kanten, ey heller
de mod Midten lobende hvide Tverstreger, men i Midten viste sig nogle dunkle
Tverstreger, og paa nogle det scedvanlige punktförmige Indtryk.
Disse, saavelsom de afrundede Kanter paa Ledene, vare saa svage, ar.de, ister foran, flet

ikke vare at see , faa lcrnge Ormen levede; den saae derfor ud som et fladt udstrakt
Baand uden Afdeeling.
Hovedet havde , heller ikke saadanne runde Knuder,
men fire hule kugelförmige Suge-organer, ncrften ligesom de paa Heste-BcrndelOrmen, dog meget mindre; thi man saae dem forst under Mikroffopet No. Z,
og naar Ormen trak dem ud og ind.

Af ni Aal , hvis Indvolde jeg har giennemfogt, traf jeg ikkun i den eene
oen eNeste Bcrndel-Orm; den havde henved tredive Led, og vilde rimelige« ha
ve bleven meget lcenger.
Det yderste Led i den smalle Ende var^lidr storre, end
dot ncrstved; foran noget bredere og lidt fficcvt afrundet.
I evrigt mrrrkede jeg*
•
" ' ikke
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ikke poget besynderligt ved den; jeg formodede snart, at det maatte vrere Hovedet,
dog er jeg ey vis derpaa. Under Mikrossopet Havde vg denne udgyder en Mcengde
£9 5
vare ovale, opfyldte med dunkle Punkter, og lidet tilspidsede i begge Ender.

Af fem Ender, sym jeg ligeledes giennemfogte fandt, jeg ikkun i den ene
fire smaae Boender-Orme (efterår jeg ncesten havde opgivet alt Haab) og i tre
Kapuner siet ingen.
Det er ikke den behageligste Tuur at giennemfare de«
Lange Siksak af Tarme i Kapuner og Ender; man mag have Naturen og
dens Frembringelser kicer for at kunne giore denne Reise tiere end eengang. Disse Bomdel-Orme vare knap tre Tommer lange, og dog talte jeg paa een Hundrede
Led; tort ved denne laae fire eller fem afrevne Stykker.
Ved Hietp af Lupen
feer man, at Ledene have skarpe Kanter, hvorfor de og kunne hede takkede. De
Dare dode og den tynde Ende afrundet, forresten siet ikke forsikiellige fra de andre.

Ledene vate, efter Ormens Omstændigheder, eller eftersom de bleve truk
ne af Bemorrkeren, laflge, korte, kantede eller afrundede, og alle meere ind
budte i hverandre, end pacr nogen mig hidtil forekommen.
Det forreste Le
stod med sin brede Bag-eflde forhoyet over det felgende, og dette gik med sin smalle
For-ende ind i hiint, og havde en hvid Punkt i Midten ncesten under det foregaaende Leds forheiede Rand^ Disse Punkter faae man igiennem Lupen; under Mikrossopet saaes paa nogle faa Led ved den ene Side en sortagtig Punkt, og trykte
man lidt derpaa, saae man ligeledes paa nogle faa i Midten som en Tegning af
en Halvmaane, hvis ene Horn naaede lige ud til Kanten.
Endnu vare ingen
Eg at see.

Disse Orme hcengte fast ncesten i Midten af Ande-Tarmen; oven

ved exe de forheyede, neden ved lidt stade, og see meget smukkere ud under Lu
pen, end under Mikroskopet.
Paa Brasenens Brendel-Orm kunde man knap
kiende Ledene ved Hielp af en Lupe; saa lidet, eller" og siet intet vare de indffaarne; under Mikroskopet kunde man sikille dem fra hverandre ved en dunkel Tverstreg.
I enNoddehakkes Tarme fandt jeg Stykker af enBcendel-Orm; de vare

af forsikiellig Lcengde, og allerede dode; paa begge stade Sider, ister paa denoverste, vare de meer end stedvanligen forheyede, og paa den sikarpe Rand saugtandet;
Mider en stark Fgrstsrrelst vare Kantens spidse Vinkler dunkle, men etters runde
I 2
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og giennemsigtige.

Hovedet kunde jeg ikke finde pact noget af Stykkerne; jeg

maae Verfor lade mig neye med allene at anmelde denne Art til nartmere Underssgelse.
Efter fire Dages Forlob betragtede jeg igien de i Vandet liggende Styk
ker, og kunde allerede see ved Hielp af Lupen, at de skarpe dunkle Kanter vare
dannede fom knuder, og hvidere end Legemet felv; delte klare Anstrog yttrede

sig og paa Ledenes mitterste Rand.
Formodentligen havde denne Forandring af
Farve fin Grund i Egenes forandrede Tilstand.
Man veed, hvorledes de fori
andre sig hos andre Bcendel - Orme , og forestille de i Midten sædvanlige blomsteraglige Masser.
I denne Orms Led vare hverken disse Masser, eller punktför
mige Fordybninger, ey heller de ellers overalt henstroede Eg at mcerke.
I Februar 1778 aabnede jeg Indvoldene af en stor Lap, og blev, ved at be

tragte det indvendige af dens store Tarm, ganffe henrykt af Forundring; den var
heel igiennem opfyldt med en klar Gele, hvori lyshvide Legemer laae adspredte.
Tog man fat paa et af de storste med en Tang, fik man et langt i Slumet indviklet,
og i Enderne forrevet Bcendel ttd; trak man et af de smaa frem, faae det blotte
Kye noget hvidt ligesom Avner, men det bevcebnede en fuldfmnvig ung Bcrndel-OrM.
Laxen var bleven fangen ved Bornholm, den var bragt fire og
rive AUle over Vandet, havde veeret ded i ti til storken Dage, og var frossen, og
dog levede nogle af de unge Bamdek-Orme,- og giorde under Mikroffopet med'
deres Hoveder allehaande Bevcegekser, der vanffekigen med Ord lade fig udtrykke,
og det saa meget destomindre, som de vare Virkninger nf de doende Ormes sidste
Krafter.
Jeg fsgte at faae far paa et Par af denu
Hovedet var et ovalafrundek Led, fem gange längere, end Legemets Ledder; det forandrede sig for- '
nemmeligen i Forenden; snart var denne udstrakt, og faae ud som en ved Bag
hovedet staaende Firkant; snart trak den sig tilbage og blev but; undertiden viiste
den i Midten af Firkanten en Forhoyning, eller, faalomge den var rund, enli
ven AabniNg med eller uden Randi sieldest blev heele Hovedets ovale Gestalt til
spidset, Zeller udtrukket i fire langagtige Furer og ligesaa mange forhoyede Kan- }
ter.
Dens Legeme var meer end s«dvanligen forhöyet og afrundet, og bestod
af utallige Ringe eller korte Led, som endog paa de stsrre as halvandet Korteers
Lomgde ey kunde sies med blotte Hyne; de mindre af to Liniers Lcengde havde vet

indtil rive Led... Man kan altsa a let flutte, at der hverken var Aabning eller Eg

\
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de smaa havde ncppe tredivte-

deelen saa mange Led, somdevoxne, og det besynderligste var, at deres Lege
mer bleve smallere og smallere mod Bag-enden, og endte med et afrundet Led,
som vel var fem gange tangere end de andre (har vel dette nogen Lighed med Blceren paa Hr. Pallans Beende!-Orm i Musen?)

Min Ven, Hr. Prof. Abtldgaard, bragte mig sex Beende!-Orme i VittDet er noget man sielden faaer at
see; saavidt jeg veed, har ingen talt om Beende!-Orme i Heste, uden Hr. Prof.

geist, som vare fundne i en Hestes Mave.

Pallas 0).
Dadiget.

Den sterste blank disse sex var ri Tommer lang; ikkun een var ubeHovedet var i Breeden een og i Lcengden halvanden Linie.
Ledenes

storste Breeds var sex, og den mindste strax ved Hovedet to Linier; men Lcengden ved Hovedet kun en femtendedeel, og paa Kroppen felv en heel Linie.

Hovedet var en for blotte Ayne kiendelig Knude, som ved Siden havde
sire cirkelrunde Huller i kvadrat, og imellem dem en liden Fordybning.
Lede
ne vare indstribede med sine Rynker, og laae tet paa hverandre over heele Bree
den. Paa de storre kunne man tydeligen see det foregaaendes krusede Som, som
altid omgav der folgende.
De bleve bredere fra Hovedet af^ dog i mindre For

hold og kortere Afstand, end paa nogen anden af denne Slagt, og saaledes, som
Maalet viiser fra 1 til g.
Ingen Aabning eller punktförmige Indtryk, og in
gen Spor ril Egsrokke vare at fornemme, end ikke ved Hielp af Mikroskopet;
men besynderligst var et Exemplar af halvanden Tommes Lcengde, hvis Led, som
scedvanligen, togtil i Brede fra Hovedet indtil den fierde Deel af Kroppens Lceng
de, og siven blev efterhaanden smalere ud imod Halen fra halvsierde til en halv
Linie, dog var det ncest sidste Led dobbelt saa bredt, som det sidste, eller een Li
nie. Jeg kunde flet ikke tvivle om / at det jo var et fuldkomment Exemplar af
en ung Bcrndel-Orm ligesom de smaa hos Lasen; vare da de andre med bred
Ende beskadigede? og gicelder det om alle Bcendei-Orme med bred Ende? Den store
Mcengde, som sindes i alle Dyr af denne Bestasifenhed, og Sieldenh/den af hiin
gier det vanskeligt at antage denne slutning.
3 g

o) Eleiich, Zoopbyt, p. 411,

Dog meere herom i det felgende.
'
Endnu

?o
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Endnu vanffeligere kan jeg troe med Hr. Pallas, at denne Bcendel-Orm
er samme Slags, som den kortledede (T. lata) i Menneffet. Thi, endffiont
jeg ikke tiender denne uden af Tegning, og den i Hesten har megen Lighed med
Figuren af Hovedet og Ledene paa den i Menneffet, saa kan jeg dog ikke indbil

de mig, at Foderet og det kolde Vand p) i Hestens Mave, saaledes som Hr. Pal
las vil, ffulde kunne frembringe en saa mccrkelig og betydelig Forandring, hvor
ved Ormen selv ffulle blive mange gange kortere, men Ledene bredere, og For
enden, som hos Menneffe-Ormen taber sig i en tynd Traad af fem , sex og sieree
Tommers L«ngde, ffulle hos Heste-Ormen blive afrundet til en Brede af tre Li
nier; eller egentligen tvertimod, at af en kort i Forenden afrundet Orm ffulle
vcere bleven en loengere, og i Enden tilspidset som en Traad; thi dersom Hestens
Bcendelorm ffal vare den samme, fom den kortledede i Menneffet, da mag
den i Hesten, der lever meere overeensstemmende med Naturen, have sin rert
og naturlige Gestalt, og vcere kommet af Hesten i Menneffet, og der, ved

den kunstlede Spise og de varme Drikke have bekommet en unaturlig Skikkelse;
men dette, at Forenden hos MelMeffets Beendet- Orm gaaer ud i en Traad , har
den tilfcrlles med dem i de fiirfoddede Dyr, der ltgesaa vel som Hesten cede Grcrog drikke koldt Vand.
Af der anforte vil man letteligenisiutte, at jeg ey kan bifalde de Meeninget, som de storste Naturforskere i dette og forrige Aarhundrede have yttret
i Hensigt til Boende!-Ormen.
Jeg havde allerede gjort de fleeste af disse Under
søgelser, forend jeg laste mine Forgicengeres Skrifter.
Det var naturligt, at
jeg ved de forekommende Gienstande og deres Forhold faldt paa en og anden Tanke,
og jeg har ved Lcesningen af disse Skribenters ey fundet nogen Aarsag at foraNdre
dem.
De raisonnerede over denne forunderlige Skabning, uden med behdrig
Noyagtighed at efterspore den i dens Boelig.
Heele Bsger bleve ffrevne; Hypotheser opdigtede, provede, forkastede, og nye igien antagne; og i alt dette

var man tilfreds med at betragte fonderrevne og lcemlcestede Orme; sielden sik
man dem Heele, og dog lod man sig altid noye med at betragte dem uden for deres
Opholds-

p) Pabuli enim 6c potus in ventriculo equino naturam 6c frigiditatem multa polle
qvis dubitat.
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Jeg behøver ikkun at anføre Hr. Bonnet (fem i Neyagtighed
og philofophisk Skarpsindrghed overgaaer sine Forgicengere, og om hvilke man
troede, at han i sin Memoire fur le Solitaire til Videnffabernes Akademie
i Paris havde udtømmet alt hvad der kunde siges om Bcmdel-Orme) og Hr.-von
Doevern, som nyeligen har giort dem til en Hovedformaal for sit bekiendte
Skrift.
Hiin vidste, at og Brasenen havde Bcendel-Orme, og dog lod» Han
i disse vigtige Undersøgninger sig nøye med at see tvende, som Herrnschwantz *
bragte ham as et Menneske; og denne gav os en got) Compilation asBonnets
Opholdssted.

og andres bekiendte Skrifter om Bomdel- Orme tilligemed sine egne Betomkninger over de i dem forekommende Undersøgelser.
Langt fra at Hcrve Vanskelighe
derne ved disse os saa noer vcerende Dyrs Avling og Fortplantelse , have store
Naturforskere stødt an paa denne Klippe, eller tabt Modet.
Hr. Lyonnet lo
vede offentligen i Aaret 1742, at giere alt for at komme efter denne Hemmelig
hed, og Hr. Pallas i Aaret 1766, at vcere opmcerksom paa dette Formaak, faa
lomge han levede.
For lidet at opklare dette Msrke, eller i det mindste at giore
Mørket synligt,, vil jeg, paa Grund af mine egnez Erfaringer, korteligen be
svare de Hovedpunkter, som man Har stridet og endnu strider om.
;
Jeg har paa et andet Sted

erklceret mig imod det ubestemte Udtryk Dyr-

plante, og anseer en Skabnings vilkaarlige Bevorgelse for et tilstrcekkcligt Be^viis paa dens Dyrrettighed.

Linne gav Bcendel-Ormen ud for en Dyrplante,

og nu maatte den lig Grcesrodderne celdes i den ene Ende, og derimod give pendeligen mange nye Skud i den anden, og ligesom Sertularierne i ethvert Led
stkiule et lidet Dyr med sine Beftugtelses Deele r).
Nu maatte den nedvendigen intet Hoved have, og endffiønt man i den smalle Ende faae et tykt organiff
Legeme, maatte det dog ikke hede et Hoved, men en qvafi radix, som Hr.

Pallas, formedelst Begrebet omen Dyrplante, lod sig af von Linne forlede
til at kalde det.
Hr. Reimarus s) ansaae det for en Rodknold, og Hr. Bon-

•

net,

5) Verm.terr. & fluviat. hift. in præfatione., '
r) Linn. Sy ft. |p. 1323. Tænia altera extremitate fenefcit, dum generatur ab altera
infinite procedendo, ut radix graminis. Animalia hæc, uti Sertulariæ, compo
tita funt, latente intra fingulum articulum animakulo cum fua fructificatione.

j) Von der Natur der Pfiantzenthiere. ©. 131.
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rtct, font fremfor de andre paastod, at denne Skabning havde et Hoved, saavelsont andre Dyr, blev dog endnu i Uvished, om de hvidagtige Traade i den
forreste Ende giorde samme Nytte, som de fine Rodtrepler paa Planterne, eller

MM-de allene vare Sliimtrevler.

Dersom disse Traade virkelige« hore Ormen til,
have de snarere en Lighed med andre Ormes Foletraade, men det er meget sandsyrrligt , at de ere blotte Sliimtrevler, sym oste hist og her homgesig ved Indvol
de-ormene, Mule deres Hoved, og undertiden gaae over det heele Legeme.
En
vilkaarlig belgeformlg Bevcegelse i enkelte ubestemte Strcekninger over Ormens
heele Legeme: dens Sugerors og Hagers frievillige Vedholdelse og Lesladelse fra
er Sted for at tage fat paa et ander: dens forlegene Segen ester en saadan Gien

stand, hvilket den tilkiendegiver ved hyppigen at udffyde og indtrcekke Mundin
gen, lader ingen Tvivl tilbage, at den jo er et Dyr ligesaa vel som andre,
Lcenge har matt varret i Uvished, om Bcendel - Ormen var en eneste

Orm eller en Kiede af steere. Man kiendte neppe andre-, end de i Mennesket
og Hunden; og da man holdt for, at d>r kun var en eneste i ethvert Subject,
saa blev Eventyret derved, at denne eene bestod af mange i hverandre hcengende
Orme, saa meget sælsommere.
Ledenes hyppige og lette Sonderrivelse hos den

grcrskar-kiernede Beende!-Orm og Stykkernes Bevcegelse hver for sig gave An
ledning til denne af Hr. Bonnet tilstrcekkeligen igiendrevne Meening. Saasnart
man opdagede, ar nogle hundrede Led ikkun havde et eneste Hoved, og vores

Winslov var saa lykkelig at giennemsproyte deres foelleds Kanal, maatte denne
af Hr. Pallas £) saa kaldte latterlige Meening ophore.

Jeg vil kun legge dette

til, at Ledene begynde strap umiddelbar ved Hovedet, dg ikke, som Hr. Rei- r
marns udtrykker sig: efter denne Rodknold kommer-forst en tynd traadformig Stengel, og derpaa Led eller Afdeelinger; thi den saa kaldede
Stengel bestaaer aflutter Led, som, naar Ormen med Magt udstrcrkkeS, selv
ofte tabe sig, og tildeels ey mcerkeS under Mikroskopet., langt mindre sees med '
blotte Hyne.
Desuden har jeg feet yed Hielp af Mikrostopet paa nogle Bcen-

del -Orme i Midten af det ferste Led en dunkel Kanal, som.tabte sig i de felgende,

’

og

t) Zoophyt. p. 401. explofa dudum eft antiqviorum qvorundam medicorum Schole
Valis nierianæ de concatenatis in Solium cucurbitinis ridicula lententia.
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og paa heyre og venstre Side ved Kanten fo smallere og giennemsigtige, som gik

igiennem alle-Ledene; selv paa de afbrudte Led kunde man mærke Spor af disse
sine Kanaler i et lidet indtrykt Hul.
Bændel-Ormene i Almindelighed lade sig
og, saa længe de leve, udtrække i en fiin og norsten usynlig Traad.
Skulle disse
Led være enkelte Orme, og ved et Slags Indpodning kunne lade sig sammenfoye,
maatte det skee saa uordentligen, som jeg har ftmdet det i ovenmeldte Pigvars
Mave, og aldrig i et noye Forhold til deres Stortelse, eller efter den fulde Bre
de, Vinkler imod Vinkler, og Kanaler mod Kanaler, saaledes som BændelOrmenes Led virkelige» ere foreenede.
K
Saa meget meere maatte jeg undre over, at Hr. Prof. Bluhmenbach
i Gottingen soger i en Afhandling til. Pidenstabernes Societæt sammesteds ak
bringe denne saa vel igiendrevne Vallisnieriste Meening i Opkomst igien; jeg kien-

der kun hans Udkast i Berlin. Samlungen 8 Bind S. 345, og vil, da nys
nævnte kongelige Societæt har fundet for got at gisre det bekiendt, korteligen oyerveye hans Grunde:
1). forekommer det ham usandsynligt, at et Dyr ffulle have Led
af et saa ubestemt Tal.
Men, det er ikke noksom beviist, at Ledenes Antal

hos Bændel-Orme-Arterne er ubestemt, fordi man sinder yngere, ældere og son
derrevne af ubestemt Længde og ulige Antal af Led; desuden har man ligedanne
Exempler i Tusindbeenene og Nereiderne; i mit Skrift von Wstrmem
S. 131 har jeg anfort en Tusindbeen med sexten til sex og forgetive Led, og sam
mesteds sagt om den buntede Nereide, at jeg har funden den med tredive, sex
og halvtredsindStive og fem og firsindstyve Led; den eleetriste Tusindbeen har fra
een og forgetive til halvfierdssindstive, og den perlede Nereide, fom i det hsyeste
er halvtrsdie Tomme lang, indtil hundrede og live Led.

Den 2den Grund tagen af den besynderlige Uorden ved Mundinger
ne (ofcula), da de paa Tænia folium vende snart til hsyre, snart til
venstre Side, har meere Skin afSandhed; dog beviser dette intet videre, end at
Ledene paa denne Bændel-Orme--Art have Mundinger paa begge Kanter, og at
disse aabne sig ikkun paa den eene, heyre eller venstre Kant, ligesom der virkelige» |uv
Hye Saml. I. B.
H
des
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des paa denne Orm nogle Led, hvor man hverken seer nogen Munding paa den en«
eller anden Kant.
Skulle denne sandsynlige Uorden komme af de sig ved hinan
den forstende Grorökar-Ormes tilfoeldige Beliggenhed, hvorledes lader det sig da
fatte, at meer end hundrede Led af en ottendedeel Linie til tre eller sieere Liniers
Breede, og ofte kun af en fierdedeel Linies Lcrngde kunne sortte sig ved hverandre
i Orden efter deres Størrelses Forhold, og at Aabningerne paa begge Kanaler
i den forreste Kant kunne sintte lige imod Aabningerne paa Bagkanten af de ncermeste, saa at deraf skulle kunne blive et Legeme, fom forholdsviis tog til i Brede ?

For der gdie siger han, har man Epempel paa faadamre Kiedeorme
i Hr. Mullers Naider, hvor det eene Dyr er med fm Forende fastet ttt
den andens Bagende. Det er noget ganske ander, og ey bestemt nok udtrykt.
Jeg har ingensteds sagt, at Nalderne sad saaledes fast i hverandre, men, at de
udviklede sig mellem deres Moders eller Sodss'endes bageste eller Gat-Bor-Led
og den evrige Krop; og altsaa ere de ikke fremmede Orme, som uden fra hefte sig
ved hverandre, men Embryoner af en frugtsommelig Moder., Et andet og rig
tigere Exempel, tagen af Naideme, har jeg anført ved Bcrudel-Ormen i min

Hift. verm. I. Pars L, p. 9.

Dog herom meere siden.

For det 4de: De organiske Deele i Forenden paa Bamdel-Ormen,
hvormed den suger sig fast, og som man har antaget for Tegn til et
Hoved / findes paaothvertsaa kaldet Led; de blive ikkun meere kiendekige paa det forreste afdisse Led, eller paa den forste Orm, fordi denne
meere udarbeider dem, end de folgende.
Dette burde Hr. Bluhmenbach have beviist.
Han indsaae meget vel, at, naar han skulle paastaae Vallisnieri forældede Meetting, maatte Hoveders organise Deele bort; derfor, da
han ey kunde negre dem, fandt han for got at tillegge ethvert Led, hvoraf der ere
nogle hundrede paa Bsrndel-Ormen, disse Organer, paa det at det Navn Ho

ved kunne bortfalde, og ethvert Led for sig blive en heel Orm.

-

Jeg kan ikke dolge, hvor heyligen jeg undrer over dette dristige Udsigende.
Jeg veed, hvor megen Umage det koster at faae Hovedet og dets Organer at see
paa den fierste Deel af Brendel-Ormene; paa dem i Hesten og Scrlhunden

M. Om Bandel- Orme.

75

sees de med blotte Hyne, men paa de fieeste andre bliver man dem forsi vaer under

en sicerk Forstorrelse; jeg har enpnu ikke mcerket ringesse Spor til disse Organer
hos nogen Orm i.de andre Led, end ikke i de forreste af de afrevne Stykker, ja ey
engang hvor jeg troede ar see Egssokke^ Eg og Embryoner felv, og dog giver Hr.
Bluhmenbach dette ud, ikke for Formodninger, men for en afgiorr Sag.
Jeg vilde just ikke scenes i overmaade Forundring, om jeg saae, ar et nyt Hoved
med sine Organer fremskred af de forreste Led af en sonderreven Bcendel-Orm,
thi fligt er jeg vandt til ved Naideme og andre Orme; men, naar jeg ikke med
Vished saae Spor til dem, torve jeg alleneste sige: de kan dog vare der, fkient
ikke kiendelige; men, em end saa var, at de vare der, og at de udviklede sig,
folger dog ikke deraf, at ethvert Led er en Orm for sig, som foreener sig med de
andre i en ordentlig Rcekke, men kun allene dette, at de senderrevne BcendelOrme kunne, ligesom Narverne, udvikle nye Hoveder, hvilket dog ingen
hidtil har seer eller paastaaet.

For det £tc: de saa kaldede Led hange ofte meget lidet sammen,
hvilket ikke er at formode om Deelene af et eneste Dyr.
Endffionr Hr..
Bluhmenbach anseer denne Omsicendighed som den vigtigste ril sin Meenings
Bestyrkelse, saa erden det dog mindre, end nogen af de andre.
SumpOrmen?/) Aphroditerne og Tusindbeenene springe ofte i Stykker; der samme
flkeer med en nye Art Naider, som jeg nyeligen fandt i Stranden ved det forrige
Ovcesthuus; de sprang tvert over det samme Ayeblik, jeg fattede dem med en li
den Tang for at bringe dem under Mikroskopet, 8 til 10 Stykker efter hverandre.
En levende Bcendel-Orm derimod, som sidder fast med Hovedet, lader sig ircekke

ud til en ncesten usynlig og ukiendelig Traad, forend den gaaer i Stykker; endog,
efter at den er ded, sonderrives den just ikke letteligen, men, naar den er kogt
i Vand, eller Vod nogen Tid har lagt i Vander, brister den, saasnart den

vedrores.
For det 6te: Ell losladt Bcendel-Orm givr sig hellere fast igien ved
en af de andre, end ved Tarmen.
Hvorfor heller? det er blot rilf«ldigr,

'
«) Xumbrréus variegatus.

§2
Vermium hiftoria i. pars a, x.

»g

.
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og jeg har iblant nogle hundrede- kun seer to, fom ey havde heftet sig ved Tarmen,

formodentligen, fordi de ey kunde komme til den, men ved deres Lige, der laae
dem i Veyen;, og hvorledes kan det at heele Bamdel-Orme hcrnge ved hver
andre, bevise, at ethvert af de sammenhængende Led er eu heel Orm for sig?
. Nok er Par Urigtigheder: Bcendel-Ormen maa bestandige« suge sig
fastere, jo fleere af dens Lige hange sig bag ved delV; der er at sige,

jo.fieere Led den har.
Jeg har tnrkket den levende ud afFisie, Hens og an
dre Fugle af en Fingers til tre sierdendeel Alens Lcengde; de lange hcengte ikke fa
stere, end de korte, endog nogle af de lcengste laae frie, og vare dog gansie levellde.
Rigtigere: den behever meere Ncrring til tre hundrede, end til halvtredsindStive
Leds Underholdning.

'

;

De forreste eller aldste ere beständigen mindre, end de sidste ; de
maa beständigen overlade til deres Naboer, hvad de hav^ indsuget.
Det sial vel vcrre Aarsagen til deres Lidenhed, men naturligere er det, at, da de
faae Nceringen fra forste Haand, og forst lade den gaae igiennem sig selv, de allene
meddeele de andre, hvad de have tilovers; men hvorfor ere de da saa smaa, og de lcrngst fra Hovedet de storsie, ogy fom jeg har Aarsag ril at troe, de reldsie?
Dog herom noget meere, naar vi komme til at tale om depes Vcext.
Skulde allene Vallisnieri Anseelse og hoysi-urfgiige Slutninger have be-

'

vceget Hr. Bluhmenbach til dette?■ detz ep en sand Pdmygelse for Mennesket,
at en Naturforsier, som Vallisnieri ,i sial vcere et Excnrpel paa, hvorledes
baade Legemers og Forsiandens Hye Mn forblindcs for en Fav,orit-Menings
Skyld.
Han giver os et Efterstik x) af Tyfons Bcendel - Orme-Hoved, og
tillige en Afbildnings) af Ledene,.-eller haps Grceskar-Ol'Me.
Hovedet er.
bug-rund, og har paa Randen korte , men fra Middelpunkten lange ndsiaqende
Pigger; men Ledet er fladt, rundt om trevlet, og foran indsiaaret; og, at nu et
hvert Led kan blive .ett Orm fvr sig, dg sage et Hoved, mag Ledenes ndsiaaende
:
, .
Kanter

x) Tab. 20. Fig- 1,2.
j) Tad. 19. Fitz'. 4, 5;

. ri ■ ' ' .

-

/-

?
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Kamer og det trevlagtige, skiendt det er eens rundtom^ foran blive Pigger,
Ligesom paa Tysons Orms virkelige Hoved, thi selv har han ikke siet det; og,
paa det ak dette kanskee, maa de fremstaaende Kanter- -forst Hede Hager, der-

nast Haar og endelige» Pigger, og Tyson folgeligen ikke have sect ret til;
thi ellers maatte han have market et ligesaadant Hoved med dets Pig
ger paa ethvert Led af Ormen.
Efterår Vallisnieri havde henffrever dette,
maa Figurernes meget kjendelige Ulighed have standset ham noget; thi han siger
strax derpaa; Piggerne paa Tysons Orm ere vist nok tangere, end de jeg

har seek, men dette maa eilten have sin Grund i Forstyrrelsen, eller: Or
men selv, da min Bandel-Orm var gaaet fra en Kone, og Tyfons fra
en Hund, og dog siger Tyson udtrykkelige«, at han endog med blotte Dyne
har kunnet see Piggerne i Hovedet, og at de afrevne Led, fom han noye har be
tragtet, have inret, som ligner Hager 2).
Er det en Forvovenheö, som Val

lisnieri strax derpaa beffylder Spigel for, at ville giette, hvorledes en
Guds Skabning er dannet, uden at haveseet den, hvad er der da, naar
man efter en vedtagen Meening selv opdigter nye Gestalter, og striber at paanode andre dem.
Dog fandt han i Clericus en Esterfolgcr; denne mcerkede det
vaklende i Vallisnieri Udtryk, og at Hovedets og Ledenes Tegninger i ingen

Maade ligne hverandre; og dog ligefrem uddriver sin Lcrrer,
efterstikke a), og gier Tyson ligesaa ugrundede Bebrejdelser.

lader Figurerne

Nu man er bleven meere vM«rksom paa de Dyr, som leve iblant os, og

derfor har syndet Bcmdel-Orme ikke allene i Mennesker, Hunde og Kakte,
men endog,i Heste, Ulve, Faar, Scrlhunde, Rotter : i Gicrs, En

der, Hons, Duer, Alker: i Aborrer, Aal, Brasen,. Horker,
Suder, Hundesteile, Giedder, Foreller, Ulke, Pigvar, Sletter,
Torsk, og hvo veed i hvor mange Dyr vore Efterkommere endnu skutte opdage
dem; nu man horer dette, kan man ikke oftere komme med det Spersmaal:
gives der meere end en Art Bomdel-Orme? vigtigere og van^eligere er det at
vndersoge, Hvilke Dyr i^er have eens Bomdel-Orme med MenneMt og imellem ,
sig selv indbyrdes, og noye at bestemme deres Arrer.

\
z) Omni retjnaculo delti tu ti.
a) Cleric, hilt. lumb.Tab. 2? 3.

g 3
x
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For Platers Tid kiendte man kun en Art, og,' som det synes, kun den
i Mennesket;^ Han mcerkede nogen Forffiel paa den, og bestemte to Arter,
Tænia e(kr Lumbricus latus, 03 Vermis cucurbitinus: den heele, og
-

den ved hinanden hcengende. Andry kaldte dem: med og uden Rygbeen; og
Bonnet: med forte og lange Led. Disse Kiendemcerker ere meget usikre, efterdi

deDeete, som Andry kalder Rygbeen findes hos begge, og ere kun under visse
Omstcendigheder, og endda.ikke lige synlige, ligesom og Ledene paa Bamdel-Or«
mene i Almindelighed vise sig snart lange, snart korte; ja paa en og samme ere
de paa forffiellige Steder, baade lange og korte, eftersom Ormen udstrcekker
eller forkorter sig; ey at tale om, at kort og lang er et relativiff Begreb, som
intet afgier, naar man ikke kan holde begge Ting mod hverandre.
Jeg
kan her ikke delge min Forundring over, at Hr. Bonnet, som ellers hefti
gen erklcerer sig imod den systematiske, og paa sikre Kiendemcerker grundede Inddeeling, og anseer den for et blot Navne-Register,
ey allene bestemmer begge Bcrndel-Orme efter lange og korte Led, men endog paastaaerH), at man
skal ansee deres storre eller mindre Udstrcekning for specififfe Kiendemcerker paa
nye Arter.
Paa denne Maade vilde der just opkomme saadanne Forvirringer,
som man seger at forebygge ved den methodiffe og paa uforanderlige Kiendemcer
ker grundede Inddeeling; i det hoyeste bliver dette kun en lidet betydende Foran
dring.
Hr. von £mné har an fort sire Arter Bcendel-Orme, og Hr. Pallas
c) har efter sinsscedvanlige Neyagtigged beskreven sex: den forste har taget Kien-

demcerkerne af Mundingerne, og den sidste har tilfoyet Ledenes Gestalt; begge
Deelerre usikre; hine ere ofte flet ikke, og undertiden kun paa nogle Led at see,
og disse afvige ofte meget lidet i deres Gestalt, endog hos forffiellige Arter.
Man har derfor, som ovener meldt, maat tage sin Tilflugt til Hovedet.
Og
er deres Opholdssted, i Patte-Dyr og i Mennesket, meget ubestemt angivet;
hertilkommer endnu den, som Hr.Pallas har fundet.» Fiffene.
Da jeg ingen Menneffe-Bendel-Orm har kunnet bekomme af vore her- vcr-rende Larger, naar jeg undtäger Hr. Archiater Jettsemus, som til Eftersyn
paa

Bonnets Abhandl. S. 62.
c) Hans Tænia heruca,er ingen Bandel-Orm, men horer til mine Bradsere.
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paa kort Tid overlod mig nogle Stumper af den almindelige/ saa anfores her om
disse ikkun det, fom Bændel - Orme af andre Dyr kan have givet Anledning til,
I de ferstes Beskrivelser, Bestemmelser og Synonymer hersker hos alle Skri
benters faa megen Uvished, at jeg sårdeles onsker, at en praktisk og opmarkfom
Large paa nye vildetage fatpaa dem, bestemme dem rigtigere, og foreene Skri
benterne med hverandre.
Jeg forbiga'aer derfor disse fire bekiendte, og vil allene
anferedenyeligen opdagede efter deres specifijke Kiendemerker, tggne afderes kien-

delige Hoveder.

Tænia Eqvi capite qvadrangulo, foraminibus quatuor,
ofculis inconfpicuis, articulis dilatis, breviffimis.
Hestens Bandel-Orm.

S. 69.'

Tænia Perca capite bulbofb, ocellis qvatuor, ofculis mar
ginalibus, articulis qvadrangulis. z

Aborrens Bcendel-Orm.

S. 64 og 65.

Tænia Lucii capite bulbofo hamis duplicatis qvatuor, 0(cu
lis lateralibus.
Z00L d. prodr. 2655.

Gieddens Bcendel-Orm.

S. 59.

Tænia Scorpii capite carinato mutico,
divergentibus.
Zool. d. prodr. 2656.

Ulkens Bandel-Orm.

ofculis lateralibus,

S. 61.

Tænia Anatis capite obtufo, ofculis lateralibus, fub mar
ginem articulorum, articulis fubtriangularibus.
^Endernes Bandel-Orm.

S. 67.

Tænia Solida capite acuto, ofculis lateralibus, fub margi
nem articulorum, articulis dilatatis acutis. Z00L d. prodr. 2657.

Tænia Phoca capite tetragono, antice verrucofo.
.
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De tvende sidste, af hvilke Hr. Kammerraad Zoega har fundet den for

ste, og Hr. Otho Fabricius den anden, har jeg ikke feet.

Hr. Pallas's Tænia pifcium flemmer ihenftende tilBestrivelsen meest
overeens med min Beendet-Orm i Aborren, endstisnt han vil have fundet treti
fornemmeligen i Giedden og Torsten; jeg har giennemssgt mange Torste, og end
nu ikke truffet nogen Bamdel-Orm i dem, men vel en stor Mcengde Kradsere.

Jeg ter altsaa haabe, at man ey lcengere stal stride om, enten Beendet-Ormen har et virkeligt Hoved eller ikke; men da jeg finder, at de, som have feet
det paa degrceskar-kiernede, nemlig Rondelet, Malpighi, Clere/ An
dry og Reimarus tvivle om, at Hovedet har en Mund/ saa- maa jeg herved
erindre, at denne Tvivl kommer af den forudfattede Meening, at de punktförmi
ge Indtryk paa Ledene stulle vatre ligesaa mange Munde (f): at jeg derimod har
feet den rette Mund stor og tydelig, baade at aabne og lukke sig, ja at den paa
nogle er ligesaa hred, som det heele yderste Led eller Hovedet, og, at den der ud
vider sig, fom et aabent Svcrlg. .Har den altsaa en Mund, og sidder fast med
samme i Dyrenes Morlk-kar, faa kan man vel neppe tvivle paa, at den jo
gien nem famme fa a er sin Naring; ey heller vil Ledenes Side-Aabninger, hvilke .
man har paastaaet uden tilstrcekkelig Grund at vcere faa mange Munde kunne foraarfage Patienten eller de beboede Dyr Ulejlighed, da Ormen ligger frit i Tar
mene, og i al Tilfalde ikke kan indfuge uden Tarmstimen.
■

-

\

1

-

Ovenomtalte punktförmige Indtryk, faavelsom de blommede Teg
ninger, der omgive dem, og undertiden blive fynlige, have staffer Naturfor
sterne nok at bestille.
Hine vare fnart Lufthuller, fnart Munde, snart Gat
bore, eller begge tillige, og disse bleve, under Navn af blomstersormige Le
gemer, kltortede Korn, kiertelagtige Legemer, eg-runde Vabler, og rosenformige Knopper anseete snart for en Ryghvirvel, fnart for Mave og Ind

volde.
y

1

Endstiont de sterste Naturforstere paastaae dette,
V ? X
'

saa finder jeg dog
ikke

i) Singulo articulo proprium os, propria jHcera^chylopojetica. Linn. Syft. p. 1323.
Propria organa, nutritoria. Pallas.
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Allerede det, at man har keviist, at Bcendel-

Ormen har et Hoved, gier Sagen vaklende, og i hvor mange jeg end har betrag
tet levende og udstrakte i Tarmene, har jeg dog aldrig feet, at de med deres faa
kaldte Mmtdinger (ofcula) laae tet til den inderste Side i Tarmen, meget min

dre, at de med samme indsugede deres Norring.
Et got Forstørrelsesglas viser,
at de blommede Tegninger l stedet for Indvolde og Ncerings-kar (stråledes, som
jeg og virkelige« har befundet dem hos nogle Ikter og'Flad - Orme) Her ere
blotte Samlinger af Eg eller Eg-stokke.
De Ligge allevegne henstroede i Ledene,
og have i de Led, som ere störst, og lcengst borte fra den smalle Ende, samlet sig
omkring det punktförmige Indtryk eller Aabning, meestendeels i excentriffe Li
nier, ogssaaledes foraarfaget de blommede Tegninger. Eeeuenhsek og Andry
have allerede mcerket disse Smaa-kugler, og den sidste holdt dem for Eg.
Hr.
Bonnet §)-holdersig lcenge op ved disse blommede Prydelser og endelige« ssger at
^bevise mod Attdry, at der ikke er Eg, juen smaa Fit-Kugler; for st fordr
han ikkefandt dem saa smna, og med ubevæbnet Hye kunde llkielne dem, derncrst fordi

Le lignede fint Stov, og havde eN uregelmceSsig Gestalt.
Det. er klart, at
min fotreffelige Ven, ligesom vores lcrrde og beromte Landsmand Ole Bvrk ikke
har sect disse Smaa-kugler eller Korn enkelte, men meer eller mindre samlede
i Klumper; derfor saae den sidste dem hos en Bcendel-Orm som seg'kantede
Punkter, og hos den anden som korte Streger, og hin holdt dem for smaa
Fit-Kugler.
Men de smaa Fitkugler ere altid klare, giennemsigtige, af for-

fkiellig Storrelse, og aldrig opfyldte med saadanne Moleculer, da derimod Le
enkelte Smaa-kugler i Bcendel-Ormen ere eg-formige, dunkle, afli e Storrelse,
og give i Forhold til deres mindre eller storre Samlinger en svagere eller stärkere
Giennemssin.
Jeg har endog seek dem henstroede i den Linie, som de saa kaldte

Vertebræ ufrqtøre, og det kunde ikke vcrre andet, da disse kiertelagtige Lege
mer ere lutter Samlinger af Eg og Egstokke, som, naar de ere moedne, falde
fra hverandre og adspredes; de lyse vare allerede udtommede, men de sorte end
nu fulde.
Disse Eg ere ofte under Mikroffopet udgled,le af Ledene, og have
megen Lighed med Kradserens.
Naturen danner en Bcendel-Orm i et Eg,
der er mange tusinde gange mindre, end er Sandskorn, og lader ofte passere
igien0 i- c. p. i $- 20.

Uye Saml. I. B.
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igiennem Kanaler tusinde gange finere, end et Haar, og endelige« farste sig

i Tarmenes Melkekar, og der udvikle sig i^fri liggende Bcrndel-Orme^ eller un
der Hinden af Leveren foraarsage .en Blegn etter en-frit hcengen.de Knude, og

i disse maassce for beständigen indflutteS, thi endnu har jeg ingen fundet uden for
Maven, Tarmene, eller disse Blegner og Knuder. , Jeg feer heller flet ikke de
Pofcr eller Hinder, imellem hvilke de blomsterformige Legemer, som Spigel
og Hr. Bonnet sige,skal liggeø uden man vil anfee Ledenes Over- og Understade,
imellen hvilke Egene ligge-adfpredte, som Hinder.
Mueligen de kan vcere kiendeligere paa de storre Bcendel-Orme.
A
'
; Naar man mcerker, at de blomsterformige Tegninger, fom omgive den

i Midten af de fieeste Led indtrykte Punkt, ere Giemmesteder for Eg, der
endog ved deres Vcrxt oplofter den yderste Hud i Knuder, faa veed man, ar de
hverken kan vcere Mave, Ncrrittgskar eller Indvolde; og man tor formode,
at bemeldte Indtryk, i hvilket jeg undertiden har seer en tydelig Aabning, sna
rere er et Organ, hvorigiennem Egene udlades, end Mund eller Gatvor.
Munden have vi fundet paa sit rette Sted i For-enden, og Gatboret Har jeg
tcenkt at finde i en Indffiorrning midt i det sidste Led, dog uden at faae Vished
Derom.
Om det endog var der tydeligt, maatte jeg dog paastaae, at Ureenligheder eller et flimagrig Börsen ogfaa udlades igiennem Ledenes faa kaldte Mundin
ger, siden Bcendel-Ormen ofte er faa Hverfiodigen omgiven med en faadan Slum,
at man, for at fee den og dens Led, forst maa afssylle den.
Denne Sliim
soetter et Slags Bundfald i Vandet, og kan give Viingeisten en mcelkagrig Far
ve, men det kan Ormen ikke, som man har vildet paastaae, thi, naar den ey
har denne Sliim paa sig, bliver Vandet eller Viingeisten uforandret.
Neppe kan jeg bare mig for at smile, naar jeg loefer, at Fnsch, ved at
see denne Sliim i Fiskenes Lever, har ladet sig forlede til ar opdigte enHypothefe,
som er grundet paa en falff Slutning og strider imod alle Erfaringer: han fandt

i en Fiskes Lever Orme af en Tommes Lomgde, som i Gestalt og Farve ligne
de Spol-Orme, og , naar de kastedes i koldt Vand, opsvolmede, ud
videde sig, bleve stive og endeligen bristede, hvorved Spol-Or
mens Hud kom til at ligge ved Siden, men Bamvel-Ormen, som var
'
s
udfalden
X
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udfaldenafHuden, paaBunden; denne var tre gange storre, deter
at sige tre Tommer lang.
Det samme Ml han og have fundet i en Muus,
og nu ere Sp'ol- og Bcendei-Orme een og samme'Ark, og alkeene forskiellige

i henftende til Alderen; Spol - Ormene ere Larver eller Pupper, af hvilke
der siden fremksmme Bcendel-Orme. Jeg vilde ikke engang have nævnet stig.
Urimelighed, dersom ikke den berømte Gaubitts og VON Doevern /) havde
feestet Troe dertil.
Denne sidste meener og at bestyrke dette ved en Bændel-Orm,
som en anden havde fundet i en MuuseS Lever.
Herom er og ingen Tvivl: men
hvad Frisches Spol-Orm har oæret, kan enhver let dømme, som vil sammen

ligne min Beretning om Bændel - Ormen i Giedde- Leveren S. 60 med hans Be
skrivelse^ og erindre sig, at Bændel-Ormene oste ere gandMtildækkede med et
fiirnet Væsen.

Efterår vi i Bændel-Ormen have opdaget Eg i saadan Overflødighed, at
næsten alle dens Led, og det i Forhold til deres Afstand fra For-enden, ere fulde
deraf, faa kan man ikke tvivle pan, at den jo derved fortplantes, hvilket hidtil
har været allene at formode.
Men om den tillige formeerer sig ved Deeling og
ved levende Unger, og om de afrevne Stykker igien udvoxe, derpaa have
vi intet sikkert Beviis.
Det sidste har man i Almindelighed paastaaet, og man
kunde ikke andet, da man eengang havde antager den ubeviiste Sætning, at der
var kun en reneste Bændel-Orm i Mennestet, og man dog til forMellige Tider
afdrev indtil over otte hundrede Alen fra et Menneske.
Man maatte altsaa en
ten tillægge Bændel-Ormen en ubestemt Længde, eller og den Kraft at kunne
fornye de tabte Stykker.
Nyere Iagttagelser, i henseende til adskillige OrmeArters Reproduction, gier den vg rimelig hos Bændel-Ormen; og dennes noyere
Undersøgelser tilintetgiør den antagne Meening om Eene-Ormen, og med
samme alle Historier om dens Muelighed og uhyre Længde, uden derfor at give
megen Forhaabning til Reproduction eller nye Leds Ansetning i de tabtes Sted,
hvor sandsynlig Analogien end synes at giere den.
Tvertimod beviise de, at
fieere, end een Bændel-Orm opholde sig i et Dyr, og arvet er blot tilfældigt,
uaar der kun findes een.

Dette, saavelsom Ormens virkelige store Længde, gisr
L L

/) Doevern von Würmern. S. ioj.
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detunodvendigt, at den skulle ffyde ud igien af de tilbageblevne Stykker, og da
der er saadan Mrengde Eg i ethvert Led, synes det Höller ikke nodvendigt, at der
skulle udbryde nye Led af den beffadigede Ende.
Hvorom alting er, maatte eet
eller fleere afde ncest Saaret liggende, .Uendelige, og moedne Eg snarere udvikle
sig, end en usynlig og vilkaarligen antagen Spire til et nyt Led, og frembringe
een eller fieere nye> og ligesom i den gamle indpodede Bccndel-Orme.
OvenNKvnte Erfqring om den unge Bandel-Orm, som hcengte ved det sidste Led paa
Ulkens Bandel-Orm, og hvis yderste Led vare de bredeste, synes ikke at stride
imod denne Tanke.
Da jeg har Aarfag ar tcoe, at Bandel-Ormen udvikler
nye Led af det Led nast Hovedet, saa forstaaer det sig, ar flig Udvikling, endffiont Bag-endembeffadigeö, gaaer for sig indtil et bestemt Tal, og at altsaa.den
beffadigede Orm bliver ved der at udskyde nye Led, og saalrenge ar voxe, uden at
faae nye Stykker eller Led paa det Sted, hvor de andre vare råbte. Endog denne
Udvikling gier det mindre sandsynligt., ar nye Led skufle skyde ud af de« beffadi
gede Ende. Vel udviklerNaiden nye Led af Gatbor-Ledet, og uddriver tillige
et nyt Hoved i steden for det tabte; men hos Raiderne er Livsstrømmen stcerk og
tydelig og har kun ongefoer tolv Led, og i det heyeste et. Par Tommer ar lobe igiennem, dåden derimod er svag og ukiendelig hos Beendet-Ormen, og dog.maa
gaae igiennem nogle hundrede Led, og nogle Alens Lcengde.
Det af Andry
foresiagne Forfsg g) i hensigt til Reproduktionen, Hvilket allene ffnlle kunne afgiore Sagen, vil altsaa, efter al Formodning, falde ud til Fordeel for mm
Meening.
Af samme Grund venter jeg ey heller, ar de afrevne Stykker for og
bag atter igien fornyes, omendffiont de nogen Tid beholde et svagt Liv, og endeligen gaae bort med Ureenligheden.
Jeg har ikke sielden fundet faadnnne Stykker
i adskillige Dyrs Tarme, men aldrig noget Spor til nye Tilsætning.
Hvilken

uhyre Vrimmel af Brendel-Orme, som dog ikke ere saa almindelige, vilde der
blive, om det forholdt sig saaledes, som £ttwé og mange andre, en efter den an

den, have afffrevet, nemlig at de enkelte Led, som man kalder Graskar-Orme,
og som saa let lade sig ffille fra den heele Orm, vare i Stand til at forfriffe sig med
nye Led uden Ende.<

At Polyperne, Miderne, Actimerne tf. a.

have
e) Bonnets Abhandlung von Goetze.
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i) Renafcentes novis articulis,more matris absqve termino. Sylt. nat. p. 1323.,
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have erholdt det"Fortrin af Skaberen, grunder sig fornemmefigen derpaa, ar de
tiene mange andre Dyr til Underholdning, hvilket aldeles ikke gielder om" den.
forunderlige Bcendel-Orm.
Mcengden af Eg opretter tilstrcekkeligen Mangelen
af den Evne at kunne udskyde heele Led igien.

Endskiont der fra Avling ved Eg til Avling ved levende Unger er kun, fa a
at sige, et lidet Skrit, da det allene kommer an paa Udklækningen af Eget, en
ten i eller uden for Moderen, og begge Deele have Sted hos nogle Dyr, fom
Eenoyerne, Bladlusene o. a. f., saa synes dog Avlingen ved levende Unger
her ikke rimelig formedelst den uhyre Mcengde af Eg.
Vel faae jeg tilligemed
mine Venner i O.vedlindburg i det eene Led paa et afrevet Stykke Bcendel - Orm,
fom fandtes i en Hane, at fem langagtige Legemer laae i famme Stilling, fom
Ungerne hos Iglerne; men jeg vil intet bestemme, da jeg, ved at betragte
nogle tusinde Led, ikkun har havt denne ene Erfaring.
Dette fører mig paa at tale noget om Bcrndel-Ormens Gestalt:
Enhver veed, at den er lang, flad, hvidagtig , gemeenligen smal i den
ene Ende, og bestaaer af mange i hverandre indfattede Led; disse have gierne
i Midten eller Kanten et Hul , og kan forlomgeö eller forkortes efter Ormens
eget Behag; men om den og er final, eller bredest i den anden Ende, derom sin
der jeg ikke nogen Vished hos Skribenterne.
Sinne, fom aldrig ret har feet
For-enden, vil flet ikke tilstaae ben nogen Bag-ende /').
I alle de Tegninger,
mig ere forekomne, feer man tydeligen Æ) at Enden er afreven.
I Tulptt Fi
gur Cleric, t; 8. f. A. gaaer vel Enden ud i en Spids, men hvo tøt tree, at
dette har sin Rigtighed, naar man feer, at den modfatte Ende har et Fuglehoved.

Hr. Pallas og andre tale allevegne om en tyk og breed Ende, men om den har
vceret fuldkommen heel, og havt en ubeMdiget Rand, • det meldes der intet
om.
Hr. Bonnet opholder sig med Rette S. Z0 over Clercs Vildfarelse,
L Z
. i) Generatur ab altera infinite procedendo.
k) Linn. Amoen. v. 2. Cleric, t. 1, 5, 6, 7. Goetze Bonnet. t?i, 2. Valisn.
Aä. holm. 1747. A£L havn. 2. t. 79. Vandelli Diff. t. 5.

at
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at han seger Hovedet i den breede Ende, og anseer den tynde Ende for Bag-deelen, men han falder derved selv paa en SatS, som vanskeligen vil kunne bevises,
nemlig at sacwel Bag- som For-enden maatte lsbe ud i en tynd Traad,

dersom det var muekigt, at Bcrndel-Ormen kunne forblive heel og hol
den i Legemet.
Hvorfor just som en tynd Traad? Han ansorer ingen Grund
dertil, nden det skulle vare den, fom jeg finder S. 79:
Ledene eller Ringe«
ne paa Bcendel-Ormen og ke fleeste andre Orme blive alt mindre og
mindre, jo ncrrmere de ere mod een af Enderne; det seer enhver : men
-jeg ikke.

Jeg seer derimod, at Ledene forblive alle lige store paa Traad-Or-

mene; paa Regnorm-Arterne og Ascariderne blive de i Endernes yderste lidt
mindre eller hos nogle faa allene imod Ven en* Ende.
Paa meer end hundrede
Bcendel-Orme, som jeg har udtaget af adstillige. Dyr og betragtet, har Bag- enden aldrig voeret-smal, og i Folge den for mig meget sandsynlige Udviklingsmaade hos disse Orme, maa de bageste Led, som de, der ere celdst og forst frem»
bragte, vorre lorngere og bredere, end de mellemste og forreste.

Kun Laxens og Hestens Bcmdel-Orm, men de har Hr. Bonnet ikke
kiendt, og ingen de besynderlige Exemplarer af unge og heele Orme, giere her en
Undtagelse, og skaffe os det meest fieldne Syn.. Hvor gierne havde jeg og feet
derk fidste levende, men det var endog en Lykke at sage den dod.
Jeg har oven-

,

for talt om denne unge Bcendel-Orm; den var ongefcer to Tommer; de Led n«st
Hovedet vare meget smalle, men tiltoge strap anseeligen i Breede den forste Fierde-deel igiennem; her bleve de efterhaanden smallere, og det fidste Led var kun ett
halv Linie bredt og cy lcengere end de andre; hos Laxens unge Bcendel-Orm der
imod var det sidste Led fem gange längere end de foregaaenve.
Denne moerkelige
Erfaring udkrcrver> at vi maa opholde os nogle Ayeblik ved Beendet-Ormen«
Tilvceyt , hvorom Hr. Bonnet i den alt for korte Artikel om dens Forplanrelfe
aldeles tier.
Dersom man an'tager Udviklings Hypothesen , eller den, for

k

hvilken Naturelt allevegne tydeligen erklcerer sig baade i Dyr- og Planteriget, fra
Mennesket tit Kradseren, crg fra Eegerl til det usy lige Vaudmos, saa seer

man, at kiendelige Begyndelser til Legemerne enten tneer eller mindre udvikle sig
giennem alle deres Deele, og stråledes ved Fodselen eller Udgangen af Egget
fremvise Moderens fulde Gestalt med alle, eller kun med nogle Led, eller og

1

.

'

v

'
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sn ganffe fremmed Gestalt.
I Folge deraf kan man henfore -Dyrene til disse
tre naturlige Hoved - Classer.
Til den mellemste Classe, eller dem, som ikke
kommer til Verden med alle deres Led, horer i Almindelighed Bcrndel-Ormen.

Jeg har funden den med Hoved ogMundaabning bestaaeude af fire Led; den maa
altfaa vcere kommen ud af Egget i det hsyeste med faa mange, og de ewige ind
til tre hundrede og sieere maa ferst udvikle sig efter hverandre og blive synlige, og
Ormen voxe til en anseelig Lcengde.
.
Men hvorledes ffeer denne Va'xt til en saadan Lcrngde? udvikle de
mindre Led.sig af de stvrre, saa ot disse ere de celdste og hine de yngste ? det er
at sige,' fra den tykke til den tynde Ende, som Linne vil /); eller omvendt: ere
de mindste de celdste, og de fterste de yngste, saa at det forste ved den tynde Ende

Udskyder det andet, og det andet det tredie o. s. f., som Hr. Pastas til) , og
Hr. Zoega ?r) formode? eller ere de forreste vel de celdste Grceskar-Orme,
som ferst have'forfamlet sig i en Star, men ester Hr. Bluhmenbachs Indfald
„ ere udmagrede ril en saadan Lidenhed, fordi de nraa overlade til deres Esterfolgere
hvad de have indsuget? dette sidste behever intet videre Svar.
Men imod den
forste Meening strider dette, at Ormen har et kiendeligt Hoved, der i saa Fald
tilsidst maatte komme for Dagen, hvilket dog ikke ffeer; thi.jeg finder der baade
paa unge, som bestaae af faa, og paa celdre, /som bestaae af mange Led.
Des
uden maa det, ttge fra den forste Udvikling af, nsdvendigen vcere tilstede; thi om
man end ikke ville antage, at al Nceringen blev det ewige Legem m'eddeelr derigiennem, faa maatte maudog lade Den Erfaring gielde, at alle Bcendel-Orme hcen-

ge fast med den tynde Ende ved den inderste Side af Tarmen; og endelige», at
" Ledene saaledes ere sammenfatte, at der ene strax fra Hoveder afindstutter det an
det
• F) Novis articulis accrefcentibus verfus apicem anguftiorem. Amoen. v. 2, p.
w) Jeg kan ikke vel faae anden Meening ud af de Ord: Taeniam vix per exilem eam

filiformem extremitatem pofle nutriri, eandemqve altera extremitate crelcere, ar
ticulisque ibi fenfirn qvafi maturefeere. Zboph, p. 402.
n) Som sqaledes striftligen Udtrykker sig: eum renuis ex fremitas prs bafi radicante aflumatur, incrementum ejus latiori extremitati tribuendum e(t, qvemackhodum Opun
tia non prope radicem, fed in extremitate radici oppofita, novos protruendo ~
articulos, longior evadit.
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det ligesom i et Hylster.

Altsaa har det intet Sted, at den skulle voxe fra den

tykke kil den smalle Ende«.
Der er meget, som kunne synes at bestyrke Hr. Pallas's og Hr. Zoegas's Meening, dog kan den ikke vel bestaae dermed, at de forreste, og i deres

Tanker celdste Led ere saa smaa, at de falde hen i det usynlige, og tillige mindre
fuldkomne, end de yngere lcengere borte, hvilke, endskient de fremkomme af de
mindre, dog ere meget sterre, og forsynede med Organer og Eg, som hine ikke
have. Hertil kommer og dette, at jeg blant den Mcengde korte og lange, fom jeg
har fundet levende paa deres Fodested, aldrig har truffet en, af hvis stsrste og
yderste Ledder nogle mindre vare fremvoxne, hvilket jeg dog maatte have. mcrrket
ved de mange, fom jeg paa forfficrllige Trder af Aaret harr feer, dersom det sidste
Led fremstisd af det foregaaende.
At to eller tre yderste Led i Bag-enden hos
nogle Bcrndel-Orme ere lidet mindre, end mange foregaaende, er ikke tilstrcekkeligt til deres Meenings Forsvar; thi efter deres Scetning maatte de forreste og
celdste vcrre de sterste, og de folgende aftage i Forhold til deres lcengere Afstand
fra Hovedet.
Vel fFeer noget faadant ved Bcendelorm-Ungerne i §azen og
i Hesten , mem disse kiendte nys ncevnte beremte Mcrnd ikke, og dette sieldne
Phenomenon, hvori Naturen viger fra Beende!-Ormens almindelige Bygning,
Maler en anden Forklaring.
,

Naar vi altfaa betragte Beende!-Ormen nsyere, og fee, at Ledene i Bag
enden ere sterre og fuldkomnere i de indvortes Deele," end de i For-enden, at de
tage af i Storrelse og Tydelighed i henseende til de midterste Punkter og grenede

Eg, jo meer de ncerme sig mod den tynde For-ende, ja at baade Punkter og Eg
paa ingen Maadeere at mcerke i de Led ved Hovedet, og, at de Mange Bcendel-Orme, som have tabt et Stykke af Bag-enden, og dog ikke sees der at have
ansat noget nyt Led,, ey ville paa anden Maade kunne tiltage i Lcengde eller faae
- .uye Led: maa da dette ikke overbevise os onat de yderste og fuldkomneste Led
ere de celdste og fsrst frembragte, og at de ere yngere og yngere jo ncermere de kom
me Hovedet, og at folgeligen Ledene udspringe ikke af hverandre, men alle, .et
efter det andet ud af det Led ncest Havedet, ncesten ligesom heele Naider, en
efter den anden, udkomne af det Led ncest Gatboret.
Med denne Theorie vm
x
Bcendel-
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Boende! - Ormens Vcext s) stemme alle de Erfaringer overeens, fom jeg har havt

ved dem med breed Hale, ja de synes heller ikke at taale nogen anden,., endog
Blcrren i Enden afHr. Pallas's Muse-Bændel-Orm, og det lange LediEnden afmin unge Laz.'e-Bcendel-Orm, give et nyt Beviis, at Ledene ikke kan ud
skyde afdet sidste, men entenimellem det sidsteog mest foregaaende sompaa Tusind-

beenene, og formodentligen paa Heste -Bamvel- Ormen, og maastee paa NY6ncevnte tvende, eller, som hoS alle de andre, udafdet noermeste Led ved Hovedet.
Vi bsr ikke studse ved disse modsatte Maader at voxe paa hos een og sam
me Orme-Slagt; de ere. ikke G.eniets Udsindelser, men grundede i Bemcerkerenö Erfaringer.
Namren.kan.foreene alle extrema og giore ethvert Mraäoxum regelret.
Jeg h,ar paa et andet Sted p) mist, at Nereideme og

Aphroditerne ikke allene voxe formedelst deres Leders Udvidelse, men endog ved
Udstud af nye Led, og der som meere er, at nogle Arter af Skolopenders
med Alderen forege Antallet af deres Ledder og Been, naär andre Arter af sam
me Slegt have i Alderen, og naar de ere blevne dobbelt saa lange, ikke sieere enb

i deres forste Ungdom. Det samme synes at have Sted hös nyöncevnte Arter af
B«ndel-Ormen, som giere en Undtagelse fra den ellers almindelige Regel..

Var det hidtil saavansteligt at faae en Bændel-Orm heel, og holden; har
man endnu ikke med Visthed seet den i sin heele Vcext med begge dens yderste En
der paa eengang uden hos de unge: har man sielden seet Hovedet, >og hos meget
faa med Vished den anden Ende: er der da Under, at man har vcrret ueenig og
uvis om, hvorledes den bliver til.
Hr. Bonnet og Hr. vorstDoevern ha
ve sparet mig Umagen at igienrage, hvad man indtil deres Tid har sagt herom,
saavelsom at igiendrive -de Gamles urigtige Sletninger; det bliver nu kun min

Sag
.») Hr. Reimarxm harl. c. S. 134 af den Maade, paa hvilken mine Narver voxe
i Lcengden, formodet en saadan Mellemvoxning hos Beendet-Ormen; men
Slutningen, at Hcefteknuden hellere burde hede Hale end Hoved, er ikke grundet
og jeg har allerede sagt, Helmin. p. 9. Qvid impedit, qvo minus fieri poteft in

-

Tæniæ articulo capiti proximo, qvemadmodum in Naide perficitur in ani articulo.

jp) Von Würmern, ism S. 185 og 186.
Uye Saml. i. B.
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Sag at prove disse bersmte Mcrndö Meeninger; wen jeg kan just ikke sige, at de
har oploft Kunden, ligesaa lidet, fom jeg venter ar kunne giore det til fuld Noye.
Hr. Bonnet og VON Dsevern paastaae, at de komme i Dyrenes Legemer af
Vander; Hr. von Linne er af samme Tanker, og vil endog have fundet Ind
volde-Ormene i Vandet.
Han trak den heele Skare af Leeger og Naturforskere
efter sig; knap erindrede man sigHavtsoekLrs og Vaklisnieri modfatte Meenin
ger, uden ar opholde sig derover.
Man skulle have giort Underfogelfer, men
det er lettere at fnakke, end ar randfage.
Paa andre Steder har jeg viift, at
Indvolde-Dyrene ikke opholde sig i Vandet, men at de deri lade fee et Slags
Forlegenhed, blive fvage og dee inven kort Tid, ofte efter nogle Minuter, og altfa a
ikkun beboe en dem ftrregen Verden. Oveiseme kan vel leve nogle Dage i Vand,
men de ere meget meere seylivede, og udgiore egentlige« Grendferne i disse to Ver
dener; de have staget deres Boepcel i den fine Hud i Indvoldene og i Fiffenes
Kiev, og fees kun enkelte, undertiden i Indvoldene selv, og undertiden i Gabet
paa. Fiffene, hvor de vomne sig til Vandet.

Hr. Bonner siger: vi vil med Tiden komme til at'erfare, at Or
mene i det menneffellge Legeme have ingen anden Oprindelse , end hos
de ovrige Dyr #). Hvor ofte det end har lykket min Ven forud at giettesig til
nogle af Naturens Virkninger, faa har det dog her siaaet ham feil.
Dersom
han i begge Subjekter sigtede til Indvolde-Orme, havde han fuldkommen Net

i sin Spaadom, men det gier han ikke, og disse have vift ikke samme Oprindelse,
som de Orme, der komme af Flue-eg, til hvilke han her sigter, og med hvilke
man lcenge nok har blandet de aldeles forffiellige Indvolden Orme.
Ligefaa liden
Grund har hans Formodning, at Menneskets Bcendel-Orm kommer afSude

ren.
Vist nok er det vanffeligt at begribe, hvorledes de kunne komme af sam
me, eller ncermere af Vandet, i Menneffets Legeme, men Sporsmaalet er forgicrves,. da de ikke komme af Suderen r), eller bedre, da de ikke findes i Van
det, og ikke engang.kunde leve der, og nyere Iagttagelser have viift, at Mennoffenes Beendet-Orme ere af et andet Slags, end fiffenes, og formodentligen,
end Fuglenes og de steefte Pattedyrs.

-

Dette
-) Betracht, über die organisirte Körper. Art. 72.
r) Bonnets Abhandl. durch Hr. Goeye. S. 46, L. und S.
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Dette lidet er desuden tilstrækkeligt til at tilintetgiore alle Grunde for deres
Tilblivelse af Vandet og Fiffene, som Hr. von Doevern saa udforlig anferer
S. ioi -142, og sparer mig den Umage ar trætte mine Læsere med ar gaae bettu
igiennem stykviis.
Ikkun dette maa jeg endnu erindre, at meget, som Hr.
von Doevern anseer for urimeligt i Naturen, er der saa lidet, at det endog
vanffeligen lader sig begribe paa anden Maade, som for Epempel: At Ind
volde-Ormene ere Dyrene medfsdte: at de i Menneffene, om de ellers
ere forffiellige fra dem i Dyrene, sikkert have vceret i Menneskene fraSka-

belsen; at de blive meere uroelige ved alle Slags Spiise og Drikke, end
ved simpel Fode: at neppe visse Nationer ere frie for dem, men vel visse
Menneffer, ligesom og alle Heste, alle'ZEnder, alle Giedder te. ey have Bæn
del-Orme.

Derimod er det aabenbar salfft, at Bcrndel-Ormene hore iblant de
Orme, som leve i Vand s) , og som endog i kogende heedt Vand besin
de .sig vel. De beholde kun kort Tid noget Sportil Liv, naar de kommes i koldt.
Vand, og i kogenge Vand doe de paa Kyeblikket; de gaae da og flcajr i Stykker,
paar man tager ved dem.
Den Orm, Rosen,stein raler om, der i en kogt
Fiff ffal have bevæget sig, var ingen Bændel-Orm, men en Fafciolå inteftinalis.
Man bliver visseligen snarere færdig, naar man med §inne og Hr^
flnzer og. med alle Medici'efter dem antager, at Indvolde-Ormene komme af
Vanden men, naar man nu ikke finder dem der, er det da ikke bedre at
tilstaae en Mangel i sitr Indsigt, end at fortplgyte Usandheder.
Jeg har
i Aaret 1778 paa min Norffe Reife havt den Lykke at stadfæste min i Selffabets Skrifters tolvte Tome yttrede Meening, at Linned og Ünzers i Van

det fundne Bændel-Orme henrerte fra en Fiff eller et Menneffe; jeg fandt
virkelige« en Bændel-Orm i en Bæk oppe ved de omvankende Finner paa de
Sveuffe Grændfer; jeg lod mig ikke nsye med denue simple Finding, men an
mærkede, at den var dod, undersogte Naboelauget, og jaae, at nogle faa Skrit

fra det Sted, hvor denne enkelte fandtes, laae udkastede Fiffe -Indvolde, og at
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ved

O S. 119. Det, Hr. Doevern S. 135 anseer for fmaa Bændel-Orme i Vand,
er rimeligen mine Naider.
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ved disse endnu hcengte ddde Bcendel-Orme, udstrakte efter Bcekkens Fart; og
dette forevirste jeg mit til Finnerne mevfolgende S'elftab.
Ligcfaa meget strider
det mod al Erfaring, hvad Hr. VON Doevern end videre anferer: at Bcrndel-

Orme crfforftiellige Dyr hore til en dg samme Art : at Free af Jndianfte Planter, som saaes i vores Jord, frembringer ganffe forftiellige Planter: eller ar Bændel-Ormen paa et fremmed Sted forvandler
sig til et forffielligt og fremmed Dyr u}, hvordan vilde Det fee ud medPlame-

x

og Dyr-Riget, og hvor bleve de nudflettelige Kiendetegn paa denHeyesteöViiSdom og Magt, naar dervar saa i sig felv'i Bianchi Dromme om Bcendel-Or,mens Avling af Spol - Orme, og dens enkelte Leds, eller de faa' kaldte Græs
kar -Ormes x} Parring, hvoraf han gior ethvert til en Hermaphrodit, og frem
stiller en lang Kicde af Parringer, fortiene ikke at noevnes her, uden allene til
en Advarsel ikke at forkue Naturens Virkninger af Boger og i sit Kabinet, men
selv at soge, og med al Varsomhed noye og oste at efterforske.
Jeg iler til Slutningens da denne Afhandling i hvor kort jeg har sogt at
fatte mig, er voxen langt over de foresatte Grcrndser.
Hvorledes komme da
Bcrndel-Orme i Menfteflet? maaffe- af andre Dyr formedelst Eg, som svcr-

ve hist og her i Luften , eller ere de Menneffet og de andre Dyr medfodte?
Det kan ikke negles, at Infusions- og Indvolde - Dyrenes overmande smaa
og usynlige Eg hyppigen fvKve i Luften, adspredes af Vinden, og saaledes-inddra
ges afDyr og Mennesker ;' men da ethvert Eg maa tresse et fok sin Natur beqvemt
Sked, om det ftal blive udklcekket, saa har den godgierende Skaber derved sorget
for, at ikke Mennefter og Dyr ftulle opfyldes og belassses med flige Gicester, men

at
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r) Doevern -on Würmern S. DZr.
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«) S. 140.
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x) De naturali in humano cörpore generatione^ p. LZß - 2gt.
j} Den Grnnd, som den ellers starpsindige Hr. Bonnet Fig.
altforer imod Egenes Adspredelse, nemlig fordi den strider imod Moderens sædvanlige Omhygge
lighed og Forsigtighed/ er meget svag: Bcrndel-Ormen ltvgger dem i Tarmene,
som det rette UdklEkningssted, men kan ep forhindre, at den stsrste Deel gf
dem gaaer bort med Ureeniigheden.
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at heller Myriader Eg maatte blive uudklcekkede og ttene til andre Syemeder.
' Men Egene afde Orme, som iscer tilhore Meuneffenef. Ex- desmaa og storeSpolOrme, Bcendel - Ormene og Trichuriderne finde, just der rette Sted i Menne
sker til deres Udklcrkning? Viffeligen; men, da de findes saa sielden, da de
i^det mindste her til Lands knap mcerkes hos hver tusinde, uagtet enhver Orm gi
ver en uhyre Mcengde af Eg fra sig, ror jeg ikke antage, at Luften skulle varre den
Vei, igiennem hvilkende Eg maatte komme ind, som vare bestemte til at frem
bringe levende Orme; thi om saa var, maatte knap eenvcere frie for deni, for#
nemmeligen for Bandel - Orme, som hver for sig indeholder Myriader Eg; det
' synes derfor rimeligt/ at disse Ormes Eg i Luften aldeles tahe deres Kraft til at
fremspire, 0A at kun de faa, som ey bortføres med Ureenligheden, paa deres
Fodested give Nye Orme, og der formedelst deres Lidenhed Mindernden komme ind
i Forceldrenes Blod, og udklækkes i Bornene.
Skulle nyere Erfaringer godtgiore, at Bcendel-Ormene i Hunde, Faar og maaffee i Sviin rc.vare af samme
Akt, fom de i Menneffet, saa vil man og kunne angive andre Maader, paa

hvilke de kunne komme fra et af Disse i det ander..
At ey alle Mennesker have Orme beviser her ligesaa lidet deres Oprindelse
Uden fra, som hos de firføddede Dyr, Fugle dg Fiffe;> thi jeg har hos nogle af
hver Art ikke kunnet opdage noget Spor dertil, men derimod hos andre har jeg
fundet Tarmene ganffe fulde. Den Iagttagelse, at nogle Sorter Fluer legge
deres Eg i Kreaturenes Hud, og i Hestenes Gatbor for at udklækkes, passer lidet
til denne Hyporhes, da disse Orme hverken forvandles eller findes uden før

Dyrets Legeme.

r

, Dette bringer mig paa Hartsokers og Vallismeri Meening, som ud
lede den første Bcendel-Orm fra M førføe Menneffe.
Hr. Bonnet anseer det
vel før en mislig Udflugt derved at künne undgaae andre HypotheserS Vanffeligheder, o£ føger at svcekke deres SatS ved den hellige Skriftes Ord, nemlig, at
Gud har stabt alle Dyr uden Undtagelse og tillige Ormene, forend han
stabte Mennestet; ogmeener, at detikke rimede sig med Guds Viisdom
og Godhed atnedlegge et stadeligt lltoy i den uskyldige Adams Legeme.
Men, om man endog kunne bevise, at MenneffetS Bcendel-Orm kom uden fra,
M 3
blev
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blev dog Menneske-Lusen tilbage, om hvilken man er eenig, at den ey er fundet

andensteds, end paa Menne^et.
Skabningen veed lidet, hvad der rimer sig
med Skaberens Vrisdom og (Godhed; den dommer kun efter eensidede Begreber
og egne Fornemmelser, og for at vide, hvad der stråledes rimer sig eller ikke,
maatte man kunne domme efter den Alvists Begreber, og efter alle Skabningers
Folelstr og Fornodenheder.
Ligesaa lidet kan jeg indste, at man meere philosophisk begegner denne Hr. Bonnets Indvending, som det dog synes ham selv,
naar man med Clere forudsætter, at Ormene forst ester Faldet vare udkrebne af
Egene; har da Gud ffabt saadanne Skabninger, som, hvis Adam ey vor falqden, skulle gaaet tilbage til deres forrige Intet, og ey opnaaet den med dem be
stemte Hensigt, Livets Glcede og Skaberens Forherligelse? Forresten er der in
tet urimeligt heri; thi da Ormene lang Tid ere roelige, og kun undertiden skal
foraarfage de Mennesker Smerte, som have dem, saa har denne skadelige For-,
andring i deres Opfersel en sandsynlig Grund i Menneskets efter Faldet forandre
de og fordervede Lcvemaade.
Det bliver altsaa endnu et Spersmaal, om og Indvolde- Ormene foraarsage de Dyr Smerte, som leve ved ukonstlet Spise? thi at Brase
nen om Sommeren i got Veyr hopper oven for Vandet for Pinsel af Bandest
Orme, som Tyson paastaaer, er ikke saa sandsynligt, som at de giere det af
Lyst.
Ofte fandt jeg Pigvarrens Bug ganske opfyldt med Vandel- Orme, og

Torskens Indvolde overaltMdspekkede med Kradsere; vilde ikke disses og andre
Fiskes Kaarvcere meget haarde, hvis de af disse Giester bleve pinede og plagede
i Forhold til deres Mangde, hvilket dog ikke synes aldeles troeligt, da^begge vare
store, feede og velsmagende <zs).
Hertil kommer, at da Bandel-Ormene ikkun
med Vet yderste af den smalle Ende, hvor den sande Mund er, vedrore Indvost
dene, og ikke som man har troet, med de mange saa kaldte Mundinger i deres
Legems heele Strakning, saa bortfalde for det fsrste de Smerter, som herfra skulle
foraarsages. Hagerne og Suevorterne iden sande Mund ere nu tilbage, med hrilke

om
K) Denne Erfaring, som og det, at Bandet-Ormene allene opholde sig i Maven og
i Indvoldene gier platers Udsigende, at Fiffehandlere formedelst Bændel-Or
me ofte nsdes til at bortkaste deres Fiste, temmeligen usikkere og tvivlsom.
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Le fastsetter sig i tunica villofa, oz her overlader jeg til de anatomerende Leger,
om denne og kan meddeele smertelige Folelscr; i al Tilfelde vil disse formeeres eller
formindskes, eftersom Ormene ofte eller sielden foruroeliges, eller lsslade det
gamle Suested og ansette paa et nyt; og hvo tor negte, ar jo de unaturlige,
foranderlige Spiser og Medikamenter udsette Ormene for en saadan Afvexling.
Der er bekiendt, at man, saa lenge Menneffer have tilveret, har forgicrves
udtenkt Midler til aldeles ar befrie de af Bendel-Orme plagede, og at de Franskes
Kovge nyeligen hartilkiobt sig, og ladet bekiendtgiere et saa kalder Specificum,
men, naar man kiender Bcrndel-Orm-ns Hoved og ders Bygning, faa indseer
man Aarsagen, hvorfor den strå vanskelige» kan uddrives, og hvorledes det. Me
dicament maa vcere beskaffen, der ffal giore en uimodstaaelig Virkning.
Jeg
har oven viist, at den hcenger sig fast med Hovedet , at den lader sig rrcekke i en
fin og for Hyet ncesten usynlig Traad uden at loslade, og for lader sig fondersiide,
forend den giver flip.
Derfor er det overmaade rart uden Anatomie ar faae en
Bcrndel - Orm med Hoved, og jeg har ondt ved at troe, ar noget Medicament end
nu har uddrevet en heel Bcrndel - Orm; Stykker kan blive uddrevne, saa meget
meeresom Ormenselv, uden at tvinges dertil, afstetter dem; og i et Tilstrlde,
font dog vel ikke oste forekommer, nemlig naar Ormen flippet et Sted, og inden
den haster sig paa et andet, kan enhver excreti o alvi drage den heele Orm med
sig.
Dette sieldne Tilfcrlde forekom Doctor Reinhold Wagner a) ved Slut
ningen af forrige Aarhundrede. da en Bcendel-Orm paa sex Alen med tydelig
Hoved gik fra enSokdat.
Hans korte Beretning indeholder i faa Linier meere
sandt og rigtigt end nogle hundrede Citationer af tildeels usikre tildeels aabenbar
usande Historier, som Dr. Stolterfoth herved fikLeylighed til at udkrame.
Skal den altsaa ved Konst uddrives, maa en saadan Medicin udfindes, som er
Ormen modbydelig, og endnu beholder denne Egenskab, naar den har udstaaet
alle de Forandringer, som den maa giennemgaae ved at dpleseS i Maven, vedat
fordeele sig i chylo, blande sig med Blodet, og lobe giennem alle Aarerne, fe-

cernere sig i Mcelke-Karrene, og, ved Ormens Suing af disse, giore i dens Mund
tn saa ubehagelig Folelse, at den loslader, og strax udfores, eller igiennem Mun
den

«) N. lit. M. Balth. 1699. P- 300. Corpus geniculis diftin6tum cum capite verrucofo
& in mucronem tanqvam fubiilam delinente fex ulnarum longitudine fine aliis tor*
B^iaibus citraqve ullum incommodum per alvum disjeftum.
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den drcebes; ryen hvor vanskeligt bliver det at udfinde "et saadant Specificum,
og dog bliver dette den ufeykbarligste Vey.
Man har almindelige« troet, at
Galden og bittre Ting maatte fordrive denne og andre Orme; mon heri ikke
tneget er vilkaarligen antaget ? mon de vcere Ormen vidderlige fordi de ere det for
os, og mon de endnu have deres bittre Natur, naar de have passeret ovenmceldte
lange Omvei, forat komme til Dyrets Mund; thi, at Galde-Saften i Tar

meneomgiver Ormen, deraf drcebes den ikke; ikke siclden fandt jeg levende Bcrn
del-Orme, Ikter, Kradsere og Ascarider i Tarmefliim, som var ganske gien-nemsledt af den gule og grsnne Galde.
Til Slutning vil jeg anfore nogle Hoved-Sottninger, fom, uagtet de stride

mod det man hidindtil har sagt, og antaget om Bcrndel-Ormen, dog ere aaben^

bare Folger af dek foregaäende.
/, , ■
Bcrndel-Ormen er et virkeligt Dyr, og ingen Dyrplante.
Den er et enkelt udstrakt Dyr, og ikke en Kicrde afmange.
Den har et Hoved med forskiellige Organer.
, Den har en Mund i For-end^en.
De for Munde nnseete Indtryk paa hvert
ere Aabninger for Eggene.
De greenede Tegninger ere Samlinger af Eg.
Bcrndel- Ormen er cif forffiellig Art i Pattedyr, Fugle og Fiske.\
Den fortplanter stg ved Eg, neppe ved levende Unger eller ved Stykker.
Den voxer i Lcengden ved enkelte Leds Udvikling ncest ved Hovedet.
Een Orm allene (le Solitaire) har hverken Sted hos Mennesker eller Dyr.
Den findes sandsynligen i alle Dyrarter (Indsekter og Orme hidtil und
tagen) men aldeles ikke i alle Arternes Individua.

• Beende!-Ormen foraarsäger neppe de Dyr Smerter, som leve ved ukonstlet Fede.
Den kommer ikke af sandet,
■■7 ä
ikke af Fisk,
ikke af Fugle,
neppe af Pattedyr,
og neppe af Luften i Mennesket.
1

Rorsse

Norsse Insekters Beskrivelse.
Tredie

Stykke.
Af '..

/

H. Strom.

orend jeg traver til mit egentlige Forehavende, maa det' tillades inig, at gisre en og anden kort Anmcerkning i Henseende til nogle i det 2det Stykke be
skrevne Insekter (fom kan lceses i rode Tome af Vet Kiebenhavnske loerde SelffabS
Skrifter) for at giere deres Historie desto mere fuldstcmdig. Jeg maa da erindre
i) at den No. 2. anforte Marstue eller Hummer-lignende Insekt vgsaa findes

i Nordlandene og kaldes der Hummer-Aal, hvilket er mig beretttt af Sal..
Bishop GlMNerus , som selv slkal have havt i Sinde at beskrive den

om Do- *

den ikke havde forekommet ham i dette og meere.
Jeg veed ellers ititet, som
mangler i dens Beskrivelse, uden dette, at den, i Steden for et lidet aflangt og
i Enden tagget Skiel oven i Stierten, burde Mcegges er ligesaadant ydersi:
i Stierten allene, enFeyl, der er indledet ved en Anledning, som herefter skal
blive forebygget.
2) Hvad de tvende No. 6 og 7. beskrevne Sve - Harer
og deres paa Ryggen siddende Horn angaaer, hvilke jeg har kaldet deres Lun-,
ger, da er famme rigtig nok, ikkun Beviset feyler, som fornemmelig er dette,
at disse Horn holdes idelig, i Bevcegelse, medens den heele Krop ikke sees at rore
sig, hvilket vist nok skeer, at Blodet ved Vanders Tilsted kan fortyndes og gie-res beqvemt til Circulation, og var saa meget meere nedig, som Ssevandet i det

, > <

Glas,

a) Dori s aborefcens & auriculata, Z00X dan. prödr. p. 22$h
Nye Saml. I. B.

N.
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Glas, jeg havde ftaaenve, var stillestaaende og uden Bevægelse.
3) Den
Maade, paa hvilken Orme - Rorets Beboer b) No. 8. bringer Maden ril
Munden, bor man forestille sig faaledes, at naar den med sine udstrakte Arme
(Fig. 4.) har fanget et eller andet Soe-Kræk, og den derpaa trækker Armene
ind tgien, krummer den dem tillige, og rutoer dem i mange Bugter, og bær sig
altfaa ad ligesom en Elephant, der, ved at oprulde sin Snabel, bringer Maden
til Munden; derre sees ikke faavel, naar den træffer sine Arme ind, hvilket
steer meget hastigt, men naar den igien stikker den frem, som altid steer lang
somt, og ligesom med et SlagsFrygt, da fees de altid fammenruldede, ligesom
en opruldet Elephant-Snabel, og det af den Aarfag, som nu er fagt.
Ved
noyere Eftertanke feer man og lettelig, hvortil den Been-haardeProp(Fig. 3. a)
med sin brede Streeng eller Mustek er bestikket; thi som den ferste tiener til at
tilproppe Orme-Rerets Aabning, at ingen Fiende kan komme derind, faa den
anden (nemlig ©trængen) at forhale denne Tilpropning, indtil Ormene ere kom
men ind, som nodvendigen maatte sonderknuseS deraf, om den ikke var fæstet til
en ©træng, fom er af lige Længde med Ormene, og derfor giver dem Tid nok til
at træffe sig ind, ferend Proppen trykkes til.
4) Ligesom Swammerdam har

anmærket hos Lusene, at Blodet, som de sne i sig, flyder som en Strom igiennem Hovedet og Struben lige ned til Maven, 0. f. v. og det saa tydelig,. at det
ved Hielp af Mikroskop kan fees uden paa den, saa har jeg og i Henseende til
Laxe-Lusen No. 9. iagttaget det famme.
Det Blod, den fuer af Laxen, fees
virkelig under Mikroskop at flyde fra Munden, heele Halsen og Legemet igiennem,
hentil det cylindriste Lem Fig. 3. kk., som derfor nok bliver en Aabning for Excrementerne.
I famme Blod sees og en Hoben store og smaa Luft-Blærer,
fom er meget fornoyeligt at betragte. Da Munden af dette ©oe-Insekt ligger
Horizontal med Laxe-Skinhet, har jeg været begiærlig efter at viide, hvorledes
den kan bide Hull derpaa, og sue Blodet ud. . Jeg forfegte derfor at sonderlem
me dets Mund, hvori jeg fandt intet Tegn til Tænder, mxn i den Sted en usige
lig liden og blank Preen foran oval og noget tykkere end bagtil.
Er nu dette
dens ©ue-Ror, som jeg har Aarfag at formode, ligner den og deri Lusene, hos

hvilke Swammerdam ligeledes hay fundet et Su^ Ror , men saa subtilt, at

t
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i) Serpula triquetra* <
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han med al sin Konst var neppe t Stand til at opdage det. Eggene hos dette Jusekt har jeg fundet haarde, fiadagtige, ovale og blanke, samt siddende i Klaser,
fastede tildet Middelste af Overlivet (Thorax), og det paa undre Side^ just der,
hvor de hvide Pletter ere Fig. 3. lledenfor :cc, hvilke synes ar vise, at disse hvi
de Pletter ere Matrix.
Bed Art-Forandringen Fig. 7. er at agte, at den har
caudam lobatam eller to ved Stierten hcengende Leppe, ligesom de andre,

som dog af Forglemmelse er blevet udeladt i Tegningen.
Endelig maa jeg og anmarke, ar da jeg 1766. paa min Reyse fra Bergen kom kil Nordfiord, og kras
Fiffere, der havde Lax at stelge, blev strax esterspttrdt af dem, som vare paa
min Baad, om Laxen det Aar havde mange Luue, ved hvilken Anledning jeg fik
at vide, at det ogsaa her i Landet, ligesom i Sverrig, er en almindelig Meening,
ar mange Luus paa Laxen tilig -om Aaret spaaer rigt Laxe-Fifferie.
Aarsagen
ffal vare denne, at Laxen da stger desto meere til Elvene, for at ffylle dette Ukoy
bort, hvilket ikke allene giver Anledning til dens Fangst i Elvene, men og med
Varpe og Garn ved Strandene, saasom den, just for at komme til Elvene, la
der sig bedrage af det Blik ( med Kalk besmurte Bredder eller Bierge), som man
scetter for den lige over for Garnet eller Varpet, hvilket den anseer for det hvide
Skum af Elvene, og bliver ved denne List fangen.
5) Fistre (Strand-)
- Makken No. ro. foktiener, til Forffiel fra lumbricus marinus, at5alde§
Mudder-Mak, fordi den, som strgt er opholder sig paa muddrig Grund i Ha
vet, hvorpaa jeg ister havde Beviis i Aaret 1770, da jeg var hen at besee Seller
Med Seller Kloster, og befandt dens lige for Havet liggende, samt meget muddrige, Strandbred ganffe opfyldt deraf.
Devare og der sterre, end man al
mindelig finder dem, nemlig nasten saa store som Jord-Madiker., Samme Tid
\ observerede jeg og Hos nogle, visse ophovnede og gule Deele henved Legemets nederste Deel, der syntes at indeholde noget, som man kunde ligne ved Eg.
Det sy^
nes derfor, at dette er dets egentlige Ovarium, helst da dette Lem ogsaa hos
den almindelige Firere - Mak paa dette Sted har sit Scrde.

Efter denne Forerindring begiver jeg mig nu normere ril Sagen, naar jeg
fomd har erindret, at ligesom de foregaaende Stykker i det K. S. Skrifter vare
meest rige paa blode Hav-Dyr og See-Insekter, saa vil Land-Insekterne med
deres Forvandlinger i dette og paaselgende Stykker udgiere der meeste.
I Af-
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handlingen til det Norste Selstab har jeg'allerede givet Prove paa siige InfektForvandlinger, meest af de haard-stalledes (Coleoptrorum) Slrf, hvorimod
jeg her meest handler om de Meel-vingedes^epiäoptera) endstiont jeg maa be- fjende, üt man her vil sinde lidet af det jeg i Begyndelsen havde- bestemt dertil,
afAarsag, at jeg ved en ubehagelig Hendelse blev en Hoben af dem berovet.
Jeg havde Sommeren 1774- samlet en Hoben ret rare Insekt-Larver, og vceret
lykkelig nok i at faae dem forvandlede til Pupper, hvilke jeg satte vel tildækkede

med Mosse til Vinteren paaTit Hylde, hvor de vare sikre nyk for alle, undtagen
for Musene, som da jeg om Foraaret derefter vilde fte til dem, havde fortceret
dem endog indtil Puppe-Skallene ogKoqverne, hvor haarde mange af dem end
vare.
Jeg lcerde deraf til min Skade, at Musene i Marken ere en, af de Aarfager, som hindrer Jnseklerneo Formeerelse, uden Tvivl ril Fordeel for Land
manden , som ellers ofte maatte see sine Enge og Trceer ilde tilredte af disse ubeha- gelige Gieester.
Men jeg maa nu begive mig til Sagen selv. .

I.

En Tr«-Orm, med den Trcr-Buk (Cerambyx inqvilitor),

som deraf fremkommer.
Raar afhugne Birke-Scammer endnu ikke ere forraadnede, men dog faa
blode og af Vandet igiennemdrukne, at en Kniv gaaer ubehindret derigiennem,
som i en Svamp, da ere siige Stammer just det rette Fodested for de Orme, om
hvsike jeg her agter at handle.
Man kan da finde dem i halve og heele SneeftTal siddende i saadan en Stamme, hvori de giere hule Gange paa langs, storre
eller mindre efter deres egen Storrelft og Tilvoext, og alle tilproppede af de Trcestykker eller Spanne, som de lade efter sig.
Hvorledes dermed gaaer til, og
hvorledes de kan komme ind i en faadan Stamme, falder ikke vansteligt at begri
be for dem, fom veed, at alle Insekter fette deres Eg paa saadanne Ting, som
kan tiene den inden kort Tid af Egget fremkommende Orm til Fode.
Nu veed
man, at Trceet er Trce-Bukk.enö Kost, som blant andet sees af de mangeHuller,
hvormed de igiennembore vore Borde, Stole, og andet Huusgeraad; Men
nogle
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nogle elfte det torre, andre det fugtige og blode Tror, og af de sidste er denne
'Norrvcsrende. Den setter sine Eg i en Nisse af saadan en halv-forraadnet Stam
me , af Egget udgaaer en Orm, fom da demfinder Stedet beqvemt nok, ceder sig
*
ind deri forst päa wert, indtil den kommer et Stykke ind, og er i Sikkerhed for-'
Luften og Vandet, da den siden tager sig en nye Vey paa langs af Stammen, og
lige efter Trorets Fibrer, hvor det falder den lettere at grave og minere, end paa
wert.
Det fcunme Tror, den saaledes gnaver for at giere sig Boelig i, tiener
den og til Fode; men det meeste, Saften og Fedmen undtagen, er den unyttigt,
og vilde tillige hlNdre dens Gang, om den ey ftaffede det af Veyen; den veed
derfor, paa en ganske behorndig Maade, ved de Leder den har paa Kroppen, og
sammes tilbagegaaende Bevcrgelse at skyde det bag ud, for ar blive det qvir,
hvoraf den tillige har den Fordeel, at Gangen tilstoppes af disse sondergnavede
Spaane eller Save-Maft, saa at hverken Luft eller Vand kan trornge derigiennem , og ikke heller nogen Fiende koynne dering for at skade ham. ~ Saaledes
farer den fort med at bore sig ind i Troret, gierende Gangen alt storre, jo meere
den selv tilvoxer i Sterrelfe, indtil den er kommen til sin rette Alder og skal for
vandle sig, da den borer sig hen til det yderste af Trceet, at Insektet, naar det
fremkommer, kan uden stor Umage sondergnave Resten og flippe ud af sit Fcengftk
i frie Luft; hvorfor man og finder flige Tror-Stammer igiennemborede med Hul
ler paa Siderne.
Derefter parre de sig, og Hunnen fartrer da sine Eg i famine
eller andre halv-forraadnede Tree-Stammer igien, enten hvor hun finderen Riffe,
eller i et andet Hul, som hun med sine Trender udgnaver og bereder dertil.
Efterår jeg saaledes har beskrevet Insekters Levemaade, folger nu dets ad
skillige Skikkelse og Tilstand, som Larve, Puppe og Flll-e; Og da sees Tab. i.
Fig. i. ar Larven er forsynet med L stcerke Bide-Kiceber, som endog paa indre
Side har en Tand eller Spidft- for desto bedre at gnave i Troret.
Samme BiLe-Kiorber, med det na'stovenfor siddende Rodstykke, udgior og det, man ellers
kalder Hovedet, som her ikke vender ned ad, som paa de fleeste Orme, hvilke
derfor gnave som Muus og Rotter, men fremad, hvilket og best skikker sig for
den, naar den ftal bore sig frem i Troret.
Og da den kan trorkke disse BideKiorber ind under Kroppens 2de forreste Ledder, og ftyde dem ud igien, bliver
den derved desto meere i Stand tis at bide Tror-Stykkerne loft og trcekke dem ud.
.
. <•
/
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Foruden disse Bide - Redskaber er Munden forsynet med mange ledede Famler

Redskaber,, siddende i Samling som Koste.
Foran har den 3 Par Fodders
hver nled sire Leder og en spids Kloe i Enden, wen noget korte, som og best passer sig til den trange Vey, den har at gäae igiennem Trceet. 1 Kroppens Ledder
ere 11.,- foruden det Led, der er ntrrmest Hovedet, og Rumpen, som brik gioe
13.
De middelste have alle en Udhuling oven til, som gier en Fure midt ah
Ryggen, og paa begge Sider en udstaaende Liste; og som alle disse Leder giore en
Bevagelse fremad, naar den gaaer frem, saa kan den og med samme skyde TrseSpaanerne tilside, naar den ved en modsat Bevcrgelse skyder Lederne tilbage.
Rumpen er i det yderste haardere end den ovrige Krop, og i det mindste i en vis
Alder forsynet med 2de neppe synlige Spidser og opadboyede Hager, hvilket uden
Tvivl tiener til at trykke Troe-Spaanerne desto tattere sammen, som og altid sin
des meget tat sammenpakkede.
De tvende forreste Leder ere og haardere end Re
sten af Legemet, som atter var fornodent, efterdi Kroppen der er bredest, og li
der den storste Trykning, ligesom jeg og har erindrer, at de tiene til et Futeral
for Bide-Kiceberne, saa ofte den trakter dem ind.
Farven er overalt hvid,
undtagen paa Bide-Kiaberne, som ere brune, og de 2de forreste Leder, som
ere gulbrune, dog den sidste kun for Halvdeelen.
Rumpens yderste haarde
Spidse er og gemeenlig guulbrun.
Paa hver af Siderne har den een Rad af
gule Prikker, som ere Aande-Hullerne, og en saadan Prikke for hvert Led, den
anden og tredie forfra undtagen, og hvad dette vil sige, har Swammerdam alle
rede lcerdt, naar han viser , at^Vingerne af den tilkommende Insekt der skal have
sit Sorde, hvorfor disse tvende Leder hos Larverne ingen Aande-Huller have.
I Stsrrelse ere de meget ulige, som ikke allene kommer af Alderen, men og af
Foden og Trivelseny Hvorfor og Insektet selv falder ulige afSterrelse, ikke at ta
le om, at Hunnerne, som ere storre end Hannerne, have som Orme samme
Fortrin i Storrelse, frem for de Orme, hvoraf kommer Hanner.
At de ligge
meere end et Aar i Tract, har jeg erfaret, men hvor lange kan jeg ikke sige.
De som havde ligget Vinteren over i Trceet og vare blevne udtagne deraf i Maj,
forvandlede sig til Puppe sidst i Julio, skiont de kaae hen indtil September, for
end Fluen kom ud, Hvilken langsomme Fremgang nok kom deraf, at Track,
hvori den laae, var blevet fortsrrek.

Puppen
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Puppen Fig. 2. er hvid og blod som Ormen selv, haret ned til Brystet

-

boyet Hoved, Fslhornene fammenbsyede som en Lykke, Foderne sammenklcemmede ril Bugen og Vingerne til Kroppens Sider.
Omkring Halsen har den ett
udstaaende Kant som et Halsbaayd, hvilket og har Sted hos den, fom Flue.
Den har- altsaa alle det tilkommende Insekts Lemmer, undtagen ar Ve ikke endnu
nok have udviklet sig og faaet deres beherige Fasthed.
Da den var blevet noget
fortørret, fik den Orme-Huden ikke tilfulde afdraget, hvorfor jeg maatte hielpe
den til at faae den af paa somme Steder, og endda blev et Stykke Hangende fast
til Munden som en Muul-Kurv, hvilket Tegningen ogsaa viser.
Man Marker
intet Liv hos den, medmindre man rører ved den.
Naar den skal forvandles \ til Flue, trakter den afsig en fim Hinde fom en Jorde -Blee, og degne Forvand
ling skeer efterhaanden, ved at forandre den hvide Farve til en morkere, forst paa' ~
Hynene^ saa Hovedet, FoVderne, Bugen, og tilsidst Vingerne, da og. alle'
Lemmerne hardneö efterhaanden.
Imedens en af dem saaledes henlaae i sin
Forvandling, fik den paa en af Vingerne som en Vattersot, i det tvende store
Vandblarer satte sig derpaa, som, da de bleve igiennemstungne, gave en Ho
ben Vand afsig, men samme Vinger, eller rettere Vinge-Dakker fortorredes

strap og blev skrumplet.
Insektet selv er bekiendt under Navn af Cerambyx inqvifitor, uden
Tvivl saa kaldet, fordi den viser sig rmsevtis i at lede og inqvirere.
I det mind
ste har jeg seek den nogle Gange komme siyvende og fxtte sig paa mine Kinder.
Hvo som forlanger at lcese dens udførlige Beskrivelse paa Dansk, kan finde den
i iste Stykke af Insekt - Beskrivelsen udi Tronhjems Selskabs Skrifters gdie To
tne.
Her til jeg kun amncrrke det.fornemste, som er tvende starke Bide -Kmher, hvilke ven behover for at arbeyde sig ud af Trceet, hvori den forvandles;
tvende udstaaende Ayne, lige faa mange ledede Folehorner, fom -ben- logger bag

over Kroppen imens den er i Trceet, men ellers rcekker frem, for at fole for sig
med; en ophoyet og lidetilbageboyet Kant, eller Krave om Halsene); en
*•'< ■
'
Ud-

.<) Denne ^rave tiener ttof til desto friere at bevege Hovedet, ligesom og de fleste Trco
Bukke, ved at.gnie Nakken til Hals-Kraven, give en knarkende Lyd frg sig,
deels for at strikke deres Fi^ndé, deets og maaffee for at lokke Hunnerne til sig

(
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udstaaende spids Hierne paa hver Side af Halssikiolder;

ade Vinge-Dcekker,

eller haarde Skaller at bedcekke Vingerne, som er fornoden for alle Insekter der
opholde sig i Tree, i Jorden ellek under Steene, om deres Vinger ikke stulle for-

dcerves; fremdeles 2de stcrrke Hager yderst i Foderne at faste sig med, og endelig
Hos Hunnerne en lang af adffillige Blade sammenfat Moder-Huls (vulva),
for dermed at stikke sine Eg desto bedre ind i Trceet.
Farven paa dette Insekt er
graa, og allene midt paa Vinge-Dcekkerne rodagtig.
Storrelfen er meget
ulige, som sees af de ulige i Tegninger i Tronhiems Selskabs Skrifter og her
Tab. i. Fig. 3.
Fig. r. Larven,
s. Puppen.
Z. Fluen.
' -

IL

En lodden og brun samt blaafarvet Aame d) med dens
Sommerfugl.

fhalæna Bombyx Quercus,

1773 saae man mange af disse Larver, som ellers ikke ere almindelige.
Da de ikke forekom mig forend forst t Junio, da de allerede vare 2 Tommer lan
ge , kan jeg ikke sige, hvorledes de fee ud fra Begyndelsen.
Den var ellers af
Skabning jevn, smal og lodden, med guulbrunt Hoved og Hals-Krave, og bro
get Krop, hvis Farve var en Blanding af sort, blaat, hvidt-og brunt.
Den
underste Deel af Kroppen er blaa-graa med hvide Aande-Huller paa Siderne,
men den overste for istorste Deelen blegbrun, med en hvid spydagtig eller klyftet

Plet paa hver Led, undtagen paa de to forreste, hvor Pletterne ey ere saa ordent
lig dannede.
Imellem hvert Led har den en over Ryggen gaaende sort Ring
eller krum Streg, blaa paa Siderne, med en anden teet hos siddende, samt
mindre, sort Stierne, der ikke strcekker sig fuldkommen op til Ryggen.
Langs
Ryggen, hvor Puls - Aaren ligger, sees for hvert Leed en langagtig firkants
Plet hvid og lydden.

I denne Skikkelse er det at den sees aftegnet Tab.il.

.

-

Fig.

f) Dette Norffe Ord kan man efter min Meening meget vel betiene sig af isteden for
det fremmede Ord Larve. Aame otier <Dme er ellers en af Alfaders Navne
i Edda, mm betyder uu t Island Rosen, og da Iordmadiker bruges mod denne
Sygdom, kaldes de, der Aame
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Flokken Dage efter skiftede den sin Hund, der nu blev meere brun,

skinnende og lodden; det hvide paa Ryggen saaes nu kun en Skicer af, det blaa
imellem Lederne var borte, i hvis Sted alle Ringene imellem Lederne vare Floyelforte, det blaa-graa-paa Siderne og Bugen sortebrunt, og de fpydagtige Plet

ter kiendelige.
I denne Tilstand mærkede jeg, at den endnu en om ikke fleere
Gange skiftede sin Hud, men uden at Mfte Farven.
Dens Aame, der kan voxe
til 3 Tommers Længde- ceder Selje- og Birke-Blade lige godt, og forvandler
fig i Julio og Augusto.

Naar Tiden er kommen til dens Forvandling, gier den sig en aflang rund
Koqve eller Boelig Fig. 2. og detpaa foNendeMaade: Ved den Silke-Traad,
som den drager ud af Munden, sammenbinder denferst de ncermeste O.viste og Bla
de paa en uordentlig Maade, og erholder derved saameget, deels at Bladene
(Tutte sig nærmere sammen, deels at den i diste Blade og der Spind, som sammenfsyer dem, kan fceste sin Hoved-Bygning, eller den Koqve, hvorudr den
til Vinteren skal ligge forvaret.
Dette yderste Spind havde en af dem allerede
faaet færdigt om Aftenen den 19de Augusti, og tillige begyndt paa Koqvens Byg
ning, ved at fceste i det forrige et Spind af trangere Omkreds , som efterhaanden
sik en aflang rund Skikkelse, i der Larven baade bevcegede sin Mund, som den
spandt med, i en rund ^Kreds, og tillige ved ar trykke de endnu ey fuldkomne
torrede eller stivnede Silke-Traade, gav dem en Bue-dannet Skikkelse, ligesom
den og ofte vendte sig nu i overste nu nederstr Ende af Spindet, og derved giorde
Spindet convex og rummeligt nok.
Morgenen derefter var Koqven allerede dan

net, dog endnu saasiin, at man kunde betragte dens heele Legeme derigienuem,
som laae ganske krumfluttet, med boyet Hale, medenö den endnu bevcegede Mun

den fra en Punkt til en anden for at terne sit Spind.
For desto bedre at betragte
den i dette Arbeyde, skar jeg er Hull paa Spindet, da jeg fornam, at Legemet
var nu allerede blevet temmelig bart for Byrster, hvilke derimod havde fæstet sig
indvendig i Spindet, ved der at Larven ofte havde snoet sig, og med sit Legeme
berort Spinders eller Koqvens Begge.
Man feer deraf, at de Byrster eller
Haar, som Larverne have, lesnes mod den Tid, De sikal forvandle sig, og tiene
da til at tætte deres Spind.
Det var ellers artig at fee, hvorledes den strap tog
fig for ar reparere det Hull, jeg havde grorr i dens Spind, da den idelig bevæge-

Uyt Saml. I. 25.
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de Munden med den dermed folgende Silke-Tra ad fra den ene af Hullets Kanter
tik den anden, og der gemeenlig i Kryds, faa at Masserne bleve ssraa; ofte
stak den cg Hovedet ud igiennem Hullet, for at finde noget hvori den kunde forste
sit Spind uden til, uden hvilken Befæstelse den Heele Koqve omsider maakte have
faldet ud.
Dog gav den sig ikke Tid til paa engang ät reparere Skaden, men
arbeydede ogfaa nu og da paa at tætte Kogvens Vcegge paa andre Steder.
Da
den nu indtil Middag havde holdt ved i dette Arbeyde, og faaek sin Vorv, faa kort,
som den vilde, begyndte den at tilkline Aabningerne, fom endnu vare temmelig
giennewsigtige,. og det med en hvid Vcrdsse, fom' den udgydede af Munden, og
da den var bleven ror, blev brun og stiv, eller haard som en Vernis.
Inden
Aftenen var Koqven ganske over- og tilklinet med denne Vernis, der giorde den
saa haard, aL intet Vand kunde trcenge derigiennem.
Siden kunde jeg hore, at
den endnu arbeydede indenfor , og da jeg til en anden Tid lagde et Stykke af saadan tilklinet Koqve under Mikrossop, fik jeg at see , at den var sammensat af
mange Lag af Spind, det ene uden om det andet, og at det heele Arbeyde indentis
var flutter med et meget fint og hvidt Spind, der glendsede som Sotv.

Jeg havde ikke saasnart saaet denne nu forfærdigede Koqve ar see, sorend jeg
erindrede, arden fuldkommen lignede de bruNe Eg g e-da nn ede Huse, hvori jeg havde
fundet de mange Gioge-Hveps Larver med deres Bockiger, fom jeg har meldet om
iNorsseInsekters Bessr.2det Stykke No.
udiNorsseSelss.Skrist.4deTome.
Ja at samcke Gioge-Hveps Boelig og denne Koqve var en og den samme Ting>
blev jeg endnu meere forvisset om, da jeg star en saadan Kogve op og betragtede
den indenfor liggende Puppe; thi heraf begreb jeg nu dm heeleSammenhcmg,
fom er denne: at Gioge-Hveps Larverne ikke havde danner Koqven, som jeg for
meente, men at de af Moderen havde vceret lagte i saadan en Larve, som jeg her
har beskrevet, at Larven siden har bygget Koqven paa foranforte Maade, ja endog forvandlet sig til Puppe, ferend Gioge-Hveps Larverne komm^ frem;. men
üt disse siden faaledes have tilvoxet, at de have sprengt Puppen i Stykker, som
derover har ssildt sig i alle sine Leder og fandtes liggende i det overste som brune
fonderklippede Papir-Stykker, (vicL.loc. cit.) endelig at Gioge-Hvepse Lar
verne inden i Kogven have dannet fig egne Boeliger, fom Hvepse BoeKger, og
stråledes ftrst betiem sig af denne Larve til Fode, og siden af dens Koqve som et
?
>
Vinter-

-
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Vinter-HuuS, indenfor hvilker deres egne ffrsbelige Boeliger kunde finde Lye

og Sikkerhed nok mod Vinterens Uleyligheder, hvilket altsammen Gisge- Hveps
Moderen synes at have vidst forud, og just derfor lagt sine Eg i en Aame, der
bygger en saa trvefast Vinter-Boelig.
Herom blev jeg endnu meere forvisset,
da jeg opMr en Koqve, som laae lcenger hen end de andre, uden at give nogen
Sommerfugl afsig, og fandt i samme i Sieden for Puppe, en eetteste storMogehveps-Larve, fom opfyldte den heele Koqve, men vilde dog ey forvandle sig eller
komme til Fuldkommenhed, maassee fordi den ved Koqvens Opfficerelfe var bleven beskadiget.
Endnu et har jeg ved denne Koqve at erindre, hvilket den dog

har tilfcelles med andre, nemlig, at naar Sommerfuglen er udfaren, sees en stor
Aabning i den ene Ende, og den yderste Ende afKoqven opleftet ligesom et op
loftet Laag paa et Knurs, hvilket uden Tvivl viser, at Larven har brugt den For
sigtighed, ikke at tilkline^ dette Sted fastere, end at det ved et maadeligt Stod
kan lette sig og give Sommerfuglen Udgang; thi var den der saa fast fom andre
Steder, hvor man med en ffarp Kniv har Meye med at flkiarre den i tu, var det

.en pur Umuelighed, atxet saa ffrobeligt Creatur, som en Sommerfugl kunde
trornge igiennem eller stode Hul derpaa for at flippe ud.

Nu folger Puppens og Sommerfuglens egen Beskrivelse.
Om den forste
vil jeg kun sige i Korthed, at den er rodbrnn, og har en enkelt Rad afJndtrykkelser paa hver Side.
Sommerfuglen som fremkommer i Junii og Julii Maaneder, er stor, uden Tunge, med meget ficerede Folehorn hos Hannen, ellers
overalt Caffebrun, undtagen midt paa Vingerne, hvor de have et brandgult og
krumt Tverbaand, som dog sidder nedrigere paa de undre end ovre Vinger. Paa
Hunnen er dette Baand ey saa kiendeligt, da Farven er meere guulbrun overalt,
dog morkere oven- og nedenfor Tverbaandet end andensteds.
Begge Kion har en
hvid Plet omtrent i Midten af de ovre Vinger.
Paa undre Side see Vingerne
ud ncesten som paa den ovre.
Hos nogle ere Vingerne bagtil tilbageboyede, hos
andre ikke.
De Eg, som Hunnen scetter fra sig, see ud som Hampefroe, og fore
intet Liim med sig, som mange andre, hvorfor de ikke heller hcenge fast til det
Sted, de blive lagte paa, men ligge lose.
Tab. IL Fig. i. forestiller Larven

i forste Hud-Skifte.
merfuglen, Hannen.
V .

2. Koqven med den deri liggende Puppe.

O ft

3. Som

III.

log
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III.
En wd-graae Aame med dens Sommerfugs.

Phalaena Geome

tre feticomis, alis angulatis , antice rufo - fulcis, margine
femiocellatis, pollice albidis cum apice fuleo.
Denne Aame er afdet Slags man kalder Spandmaalere, eller efter vo

re Benders Talemaade Spandere c), fordi de gaae fort med For- og Bagdeelen allene, og reift den middelste Deel af Legemet i Beyrek, omtrent fom
naar man spander og rykker Fingrene idelig frem, medens Haanden holdes opreyst.
Disse have alle den Art, at de kan ftesie sig med de 4 bageste Foder og
reift Legemet lige i Veyrer, deels for paa derine Vtaade at hvile sig, deels for
ar lede efter et nyt Blad, naar fcef forrige er fortceret, i hvilket sidste Fald de
gemeenlig krumme Legemet noget faaledes fom denne ftes aftegnetsab. 3. Fig.i.
Men med alt dette ere de dog ikke alle af en Beskaffenhed, da nogle ere jevntykke,
andre tykkere bagtil end foran, nogle have Hoveder tykkere end Kroppen, andre
langt finalere, og faa videre.
Af denne sidste Art er den n«rv«rende, hvis Ho
ved er meget lidet, og de g forreste Kroppens Leder meget fmalere end Resien.
De2de fsrste Par Forftdder ere kun fmaa, men det Me Par storre, og tykkest
ved Roden, fom Tegningen viftr.
Kroppens andet Led har en fort Tvcerstrceg,
og der nedenfor en fort Punkt, hvorfra gaaer en fort Strime hen over der andet
Par Foder.
Alle Forfsderne have og en mindre fort Strime oven til.
Krop
pens Me og 4de Led har hver 2de runde Knoppe, 6te Led en fort Prikke paa hver
Side, og 7de med 8de Led, ftm ere morkere farvede end Resten, hver fire fmaa
Knoppe eller Knuder.
Imellem Bug-Fsderne, eller de forreste Bag-Fodder,
sidde tvende kiedagtige Spidfte.
De ovkige Deele, fom ere de 2de bageste Fo
der, og Rumpe-Klappen, fomaabnersig, naarExcrementerne gaaend, have
intet besynderligt.
Heele Kroppens Farve er brunagtig graa, ligefomHaft

ftl<) Dette ganske begvemme Ord, hvoraf jeg herefter vil betiene mig , har jeg ikke for
end nyelig vidst at vcrre brugeligt btant vore Bonder, hvilket kan tiene til et nyt
Beviis at deres Kundffab i Naturen er ofte storre, endstiont man forgiKves ven
ter at faae den udforsket, udm ved at give sig i Smntale med dein derom.
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Hassel-Oviften, hvorpaa denne Aame sad, saa den i Farve neppe kan ssilleS der
fra, hvilket er almindeligt hos flige Orme, og derfor kan man mange Gange
gaae et Trcee forbi, uden at blive dem vaer.
Det var den 19de September jeg
fandt denne Aame siddende paa et Hassel-Trcre, da den ncrften var fuldvoxen.
Den 27de lod den af at cede, og fsrst i October fammnnkryllede den med sitSpind

et tort Hassel-Blad, hvori den lagde sig ril Roelighed og forvandlede sig til
Puppe.
Puppen har intet besynderligt, men Sommerfuglen, som fremkom
deraf meget tilig Aaret efter, nemlig den 12te April, er ganffe smuk, saavel
formedelft sin Farve,^som bag til bolgagtige Vinger. De overfte have en redagtig
merk Farve paa forreste halve Deel, dog meere lys i Kanten, og i der nederfte deraf
(ret yderst i Kanten) et $ie af samme Farve med en hvid Ring, som dog kun halvVeis omgiver det. , Den bageste Deel er hvidagtig med en gron Skicer og en rod
agtig-mork Spidse, omgiven af en lys Linie.
De underste Vingers forreste
Deel er paa undre Siden rodbrun, i hvis Nederste sidder en hvid eller Solv-farvet Plet, som en halv Maane; det ovrige, som er hvidt paa denne Sommer
fugl, seer og noget Selv-farvet ud.
Jeg finder den ellers ikke anfert hos de
mig bekiendte Skribentere.
Tab. 3. Fig. I. forestiller Aamen ledende
efter et Blad.
Fig. 2. Sommerfuglen.

IV.
En lodden og sortebmn Aame,

Sommerfugl.

gaaende paa Sneen, med dens

Phalaena Noéhia. rufo * fuliginof^

abdominis lateribus coccineis»
- Der var den 4de April 1774» ar jeg paa min Kirke - Reife fandt denne Lar- -

»e gaaende paa Sneen, og ssiont man samme Tid havde et maadelig stoerkt og
klart Frostveyr, Maatte jeg dog forundre mig over at finde den saa hurtig gaaende
paa den kolde Snee, hvormed den hele Mark endnu var bedcekket.
Jeg tog da
og giemte den i min Vante, som det eneste Glemme jeg havde, men da den ei
forsigtig nok blev tilbunden, var den ved min Hjemkomst bortkroben og ikke mere
« finde.
Dog som jeg samme Tid fik ar hore, at man havde seer mange af dem,
O 3
giorde

no
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giorde jeg strap Anstalt til at faae flere, som og skeede.
Man tilbragte mig kort
efter 2 Stykker, af hvilken den ene endog var funden gaaende paa et i Ncerbeden
liggende, og med Is og Snee belagt Vand, som tiener til et nyt Beviiö paa disse
Aamers Haardforhed.
2777 i April fandtes den atter gaaende paa Sneen og
dette Aar havde man ligesom 1774 en kold Sommer.
Det ferste, som hervefaldt mig ind, var dette, hvorfra disse Larver vare komne, hvilket dog ikke kunde
falde mig vanskeligt at begribe, naar jeg eftertcenkte, at jeg tilforn havde havk
Aamer, som ifteden for at indspinde sig til Vinteren, og forvandle sig til Puppe,
havde lagt sig i Skiul i Mosse og der ligget i Dvale indtil Foraaret, da de igien
fremkomme, og ligesom fik til Live, hvoraf jeg siuttede, at det milde Veir, som
1 dette Aar indtraf i April og May, havde vwret Aarsagen, at de saa tilig for
love deres Vinterleie, ligesom det samme vift nok bor anfees fyr den eneste og rette
Grund til det i Norg. Natur-Historie ommeldte Scersyn, at sorte og lodne Orme
lode sig tilsyne paa Sneen i Aaret 1740.
Men for at komme til disse ncervcerende igien, da blev min forste Omsorg denne, hvorledes jeg kunde faae dem til at
forvandle sig til Sommerfugle. Til den Ende lagde jeg dem i en Eske med Mosse,
saasom jeg erindrede, at andre Larver af saMme Skikkelse og Beskaffenhed eihavge villet indspinde sig, forend de havde faaek Mosse om sig, og et Sted i Heiden,
hvorunder de kunde sette sig (il Roelighed.
Dette traf og rigtig ind med disse,
som begge indspandt sig imellem Mossen og EskenS Laag, eller dannede en Koqve
om sig af fiint Spind, som var bygget under Laaget som sin Grund, og rundt om
beforstet i Mossen.
Jeg var nu temmelig forvisset om deres lykkelige Forvande
ling, og ventede ikke at see flere af dem denne Gang.
Desuagtet bleve mig atter
2 tilbragte den 7de May, hvilke jeg i Begyndelsen ikke kiendte igien, eller kunde
ansee for een Art med de forrige, da de baade vare indsvundne og bleven mindre,
skilte ved deres fleste Byrster.
Imidlertid viifte dog andre Kiendetegn tydelig
nok, at de vare af famme Art, og endffiont de ikke vare mere i Stand til at ind
spinde sig som hine, men bleve liggende paa den blotte Mosse, indgik de dog strap
efter i deres Puppeftand, ligesaavelsom de andre.
Vel giorde jeg mig af dette

i

endnu

/> Jeg har siden fundet flere Speichere af dette'Slags, stisnt af anden Art, der ligefaa tilig havde forvandlet sig til Sommerfugle, og disse have havt alas angule*
»s ligesom demch.

- \

*

-
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«ndnu lidet Haab om deres videre Forvandling , da de forekomme mig saa afmcrgtige, og dog gik det her langt anderledes end jeg tcenkte; thi da de 2 forste bleve
Mig til.ingen Nytte, fordi den ene kom tik Skade og den anden fortorredes i Pup

pe-Skallen, sag fandt jeg derimod den 29de Junii, da jeg forst faae efter disse,
at de begge Havde forvandlet stg til Sommerfugle, Dont de samme laae dode,
saa jeg sluttede, at de omtrent 8to Dage tilforn havde voere udklcrkkede.
Intet
staaer da Ntt tilbage, uden en rigtig Beskrivelse over disse Aamer, med deres
Puppe og Sommerfugle; og da-vare de forste,
fom komme mig til
Haande, af Storrelse og Skikkelse som Tab* 4. Fig. 1. viser.
Kroppen var
sort med en lys Strime langs ad Ryggen , og tillige besat med smaa Knoppe,
Ler bare mange som i en Kost samlede stride Haar eller Byrster.
Hovedet var
sort og gtendsende.
De sidste vare hine i alt lige, men mindre, og, som sagt
er, skildte ved deres fleste Byrster, som og vare blevne sorte-brune.
Endffiont

de i Storrelse fandtes ulige, vare dog deres Pupper lige store og eens dannede,
nemlig jevntykke uden tydeligt Tegn oven tik Vinger og med en tiden Spidse til Slut
ning. Dens Farve var sort og gtendsende, dog saa, at Vommens Leder vare forpaa ro
de.
Sommerfuglen har dobbelt Tunge, fine og hvidagtige Folehorne, et loddent
Ryg-Stykke (thorax)y men glat Vom. Dens Vinger syntes ikke fuldkommen
udviklede, fom vel kom deraf, dt den fandtes dod.
Ellers er Farven i Alminde
lighed sort og rod, paa Ryg-Stykket brun-rod, paa Vingerne mork-rod, eller
som med sort Flor overdraget rodt, med en sort Prikke i Midten.
De undre x
Vinger vare deelS rode deels hvide og sortstrimede, og ligesom de overste ikke tilfulde udbredte.Vommen er sort, men paa Siderne smuk Coccinel-rod, lige
som Foddernes Laar, da Fodderne for Resten ere forte.
Denne Sommerfugl
ligner Phalæna Noétua fuliginoja Linnæi i meget, men synes dog t visse

Stykker at afvige.

Tab. 4. Fig. r. Aamen. 2. Puppen. 3. Sommerfuglen.

For at giore denne AameS Bessrivelfe endnu mere fuldstcendlg,inaaejeg som et

P. S. endnu tillegge dette, som jeg observerede Aarek efter 1775.
Mig blev i
samme Aar den 13 Augusti tilbragt en lodden Aame af sammeStorrelse og Skik
kelse fom denne, nemlig bagtil'kiendelig bredere end foran, med mere; men der
imod langt anderledes farvet, da Kröppen var lysgraa og glat, besat med sorte og røbe/
Knoppe i visse Rader paa langs, alle'besatte med sorte og graa Haar eller Bry
ster.

y;

'
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Midt ad Ryggen, hvor Pulsaaren ligger, gik en kod S trime, derefter

fuldte paa hver Side en Rad af 12 sorte Kneppe, noget ftørre end de andre, med
en mindre Knop toet for ved hver g derefter fuldte atter 12 sorte Kneppe i Rad, og
imellem samme 2den og den Zde Rad redagtige smaa Knoppe, fomgiordeden
sterde Rad, og endelig noermest ved Fødderne atter en Rad sorte Kuoppe.
Hvad
Slags Troee denne Aame opholdt sig paa, fik jeg ikke at vide, pien da jeg forsøgte
at fcette den paa Birke-Troee, merkede jeg, at den begierlig aad af dens Blade,

og jeg ventede da, at den efterhaanden vilde tilvoxe, hvorfor jeg ikke hastede med
at aftegne den; men imidlertid fornam jeg mod Formodning den 17de, at den
havde ffiftet sin Hud og faaet effen Den samme Farve, som den nyelig beskrevne,
hvoraf jeg tydelig saae, at den var det samme Creatur under en anden Skikkelse.
Jeg vidste nu allerede, at jeg ikke kunde vente ar see den forvandlet førend tilkom

>

mende Foraar, som sees af det foranførte, hvorfor jeg til Vinteren lagde den i
Mosse, og satte et Glas der uden om, for at kunne betragte dens Adsterd. JmiDlertid fornam jeg, at den ikke vilde opholde sig i Mossen, men imellem Mossen
og Glasset, hvortil jeg ikke kunde fatte Aarfagen, førend jeg tog Glasset afogbefandt, at Mossen, der ei var tsr nok, havde taget Muggenhed til sig.
Jeg gav
den derfor tor Mosse i Steden, og befandt da, at den stedse blev liggende deri,
uden at komme tilsyne ferend midt i Manio, da den endelig krøb frem, men cre
perede dog, ventelig fordi den ikke vel nok var bleven bedcrkket mod Vinter-Kul
den, som og samme Vinter var meget stoerk, da den 27de Januarii 1776 stod
3 Grader under Salammon. Fahrenheit Thermom.

V.
En caffebrun og guulstribet Aame, med dens Sommerfugl.

Phalæna noChia, alis luteo - purpureoque vatiegatis, poftice linea undulata lutea.
Dennr Aame er en af de almindeligste og tillige smukkeste, fom her antreefsss, og «der Elle- Birk- Hassel- og Selje-Blade lige godt.
Fuldvoxen er den
iL Tomme lang^ samt smuk caffe-brun, med 4 hoiguule Linier paa langs,
2 paa

Sl-
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2 pact hver Side, og oventil indfattede t en hvid Som.
Disse gule Linier dele
altfga Kroppens Caffe-brunö Farve i 3 langt bredere Limer eller Baand, af hvil

ke den, fom gaaer langs ad Ryggen, er bredest, og ofte Floiel-fort, da Sider-,
ue ogfaa ofte ere rod- og sortprikkede.
Desuagtet er den Caffe-brune Farve den
fcedvanligste, undtagen paa Hovedet, Fodderne sg Bagen, som altid ere rod- An
sigtfarvede.
Og dette er nu dens Farve i de sidste Hude-Skifter, hvorimod den
i de forste, og medens den endnu er liden, falder gronagtig paa Ryggen, da Si
de-Linierne ogfaa ere b leg-gule.
Da denne Aame er her faa almindelig, har jeg
fundet Leilighed at anatomers den, og fandt da inden i den alle de Ting, fom
Swammerdam hos Sommerfugl-Larverne har anmcrrket, faafom: a.) Me
dulla ipinalis, liggende langs ved Bugen oa bestaaende af mange fmaa, lyfegule, stade og mesteydeels firkantede nodis eller Kloder, alle forenede ved korte
og fine Streenge.
b.) Hierret eller Pulsaaren hoirod, liggende langs Ryggen,

midtiblant de mange Muffler, fom ere fcestede til Hver af Kroppens Leder, og
hvormed Legemet fgmmentrKkker og beveger sig.
c.) Det hvide Fedt, som i
Mcengde bedeekker alt dette og indtager det sterste Rum.
d.) Maven, med en
Mcengde Blind-Tarme, gaaende fra Maven i 3 Grene,- og over famme udspredde i mange Bugter, som vare desto smukkere at anfee, da de vare lyse-gule,
ligesom Maven selv grces-gren. e.) To guul-grenne Ryrer omtrent midt i Legemet,
og fasthengende ved Ryggen.
De samme vare smukt overvcevede med guleAarespredninger, som Swammerdams Figur dog ikke viser.
Han melder ellers
derom i Biblia Nat. Tom. 2. p. 575 og meener, at de fsrst komme til Fuld- '
kommenhed i Sommerfuglen, og at Tefticuli deraf genereres, ffiont
den globulus in Papilione Mare, som han holder for Tefticulus, og
har aftegnet Trb. 36. Fig. 12. har kun liden Lighed dermed,
f.) Det

Lem^ som Swammerdam kalder vas textorium , bestaaende af en lang
blank Aare, som tager sin Begyndelse inden i Hovedet, gaaer Kroppen
omkring, ogfaa indtil Hovedet igien.
Swammerdam, som har dette
Lem smukt aftegnet Tab. 34. 'Fig. 5., tor dog ikke med Vished udgive
det for det Lem, hvormed Larverne forme deres Spind, og jeg maa sige, at
jeg ikke har fundet det hos visse Larver, som dog virkelig indspinde sig, hvorimod
det'hos denne Larve er meget kiendeligt, uagtet dens Spinder lidet eller intet,
som siden ffal vises.
Naar han derfor pag. 595 gietter, at det er vas faliNye Saml. I. B.
,
P
Valef
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vale* er denne hans Mening kangt rimeligere, siden jeg selv tydelig har mcrrket,
»r det endes inden i Munden eller Hovedets som sagt er. g.) Duet(is pul
monalis, som fra hvert Aande-Hull paa Siderne saaes knippeviis at udspire,
gaaende derfra r utallige Grene-Spredninger over Maven og alle andre indvor
tes Parter,, og hcengende fast tik Hoved-Aaren deraf, fom ligger langs Legemet,
sust hvor den nederste gute Linie g a aer, hvor og Aa n de hu lierne ere. Disse LuftRer med deres CKene, ere let at skills fra alle andre Legemets Parterda de ere
Selv-blanke.
Herved var dette mcerkeligt, at jeg inden i een afdem fattdt siddende ved- hvert Aandehult et Slags meget fmaa Orme (uden Tvivl Larvæ
lehne umorum) af Skikkelse fon; Poser eller Punge {Fig. 2.), der idelig ud

videde og krympede sig tilsammen iglen, og det fom var endnu underligere, for
synede i den fmake Ende, - hvormed de sadde fastede rit Larvens Hund, med et
Skindagtigt Mund-Stykke, som en Tragt.
Naar dette Skind blev Mt fra
Larvens Mund, saaes forst dens rette 'A5de -Red stab, siddende inden i den smake
Ende eller Munden, og. stikket som enr i bageste Ende kloster Piil, omtrent som
Fig. Z. udviflr.
Det er og bekiendt nok, at de forpaa dette Redstab siddende
Hager tiene flige Orme til at fleste sig med, for derved at flabe Kroppen fremad,
siden de ingen Fodder have at hietpe sig fort med.
At de jusi sadde i Rad tangs
ved Siderne, og een ved hvert Aairde-Hull, kom nok deraf, at de der desto be--.
drekundetroekkeLuft. Ellersharjegog fmwetandrestorre Giogchveps-Larver, lig
gende lose i disse Somme rfugk rLarvtr, og af siedvanlig Skabning, uden faadant
Mundstykk som.her. Det er forsti Midten afSeptember, etter sildigere, at disse Aar
mer lade af at cede, dg teggesig til' Rorlighed, font steer teet under Jord-Skorpen,
hvor de giere sig en Hule, hvis Begge de fleste og. glatte faaledes, at MuldKlump ene hcenge. sammen; men enten dette steer ved et fint Spind (fom da er
ganste lidet,) eller ved en afMunden ndgydet Vcedste, kan ei saa-vel adstilles.

Saa meget ervist, ar derer faa Larver, som spiside mindre end denne.
Ved
Puppener urt et besynderligt at agte.
Sommerfuglen,. fom fremkommen i Iunu Manned, har ett opruldet Tunge>.
Ha arsine Felehorne , oa hees igiemrem en vioket. eller morK Purpur-Farve , som
paa de ovre Vinger, er blandet med guulr, da- det gule mes! viser sig midt paa Vin
gen, men Purpur-Farven der uden om.
HoS andre sees det gule ncesten intet,

men derimod 2 lyse og. violette Pletter paa hver Vinge.

Overalt cr Farven ho»

Dem

,

.

\
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dem merke Skygger, . og der kicndeligste Forstiels Mcerke er w gnul bolgagtig 2b
nie i de evve Vingers (aqeste Ende, som t indre Kant er meest klumpagtig og
tyk.
Denne Larve og Sommerfugl finder, jeg ellers ingensteds bestrcveu g)»
Tab, V. Fig. i. Aamen.
2. Giogehveps-Larven.
Z. Sammes ^Ede-Red^
stab og Hage.

4. Sommerfuglen.

VL
<En lodden og 'sort samt gnul- dinget Aame, med dens Sommerfugs.
Phalæna Bombyx > fufco - ferruginea, alis fuperioribus
pofticeTufcis, fafciå lucida.
Medens disse Aam er ere smaa eller halv-voxne erede smukke atseetll,

nemlig Floiel-sorte og maadelig lodne fom Floiel med 11 gule Ringe, som dog ikke
omgive Legemet., men strcekke sig kun fra RyggeN halvveis ned paa Siderne.' Af
disse chalve Ringe sidder kun 1 ved hver Leds Begyndelse, undtagen paa anden
Led, der har 2, een for og een bag, hvorover den Zdie bliver dobbelt, da den ba
geste af 2den og den paa .gdie Led stede sammen.
Forresten have de alle en Indstierclfe eller Udgravning i Midten. Saaledes seer den ud i de forste Hude-Skifter, hvorimod den siden faaer en mere lodden og varm Vinter-Dragt, da Haa
rene blive lcengere, is«r paa Ryggen, hvor de seer ud som en Man, noget af
brudt imellem Lederne og Farven mere lys eller blakket sort. _ Den gule Farve
paa Ringen er nu kun brun, og, naar Aamen krummer, sig, sees hele Ryggen fuld
af brune Tverstriber, som dog ikke strwkke sig faa langt ned paa Siderne, fom de
brune Ringe selv ved Ledernes Begyndelse.
I denne Tilstand stifter den endnu
i elker flere Gange sin Hund, dog uden at forandre Farven.
Denne Aame fin
des ikke allene paa Birk- Hassel- Vidie- og Brimgeb«r-Tr«e, hvis Blade den
••

x

P 2

«der,

g) Von Linse kalder den Phalama Pifi; jeg har og fulgt dens Forvandlinger, og la
det den tegne, og Riesel har givet deüs Historie; hosminPhalame have de overste
Vinger, der, hvor de hos Hr. Strom vare afsiidte, tvende runde hvid-gule
Pletter, hvoraf de tvende nederste flod i hverandre. .
M«

ii6
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ttbev, men tager og til takke med adskillige Grcrs-Arter etter Enge - Vcexter,
fatifom Spiræa pratenfis, Geranium fy I vatic* og flere. Naarden vedrores,
krummer den sig og bliver hängende som en Ring omkring Trer - Qvistene, som den
sidder paa.
Inden i den har jeg ikke kunder finde det Kar, Swammerdam

kalder vas textorium eller Salivale, hvorom tilforn er meldt No. 5.
Den er ellers af de Larver, som ikke indspinde og forvandle sig til Vinte
ren, men ligge i Dvale Vinteren over indtil Foraarer, da de begive sig nd af de
res Vinrerleie.
Dette erfarede jeg forsi 1772. da de indtil midt i November

holdte ved at eede, endog ganske falmede Birke-Blade, som det eneste da var at
sinde.
Da jeg ingen Blade mere havde at give den, lagde den sig forsi til Roe
lighed imellem Jorden og Mossen i et Kar, hvor jeg havde den siaaende, og laae
der sammenringet ^krummet som en Ring) indtil fersi i Martn, da den begyndte

at begive sig op af sit Leie.
Da jeg nu i Begyndelsen af Maii havde giver den
frist Jord og Moffe, Gesandtes den den 8de og iode i samme Maaned, at have
giort et fint og sort Spind om sig i Mossen eller ret i det oversie af saiMe.

Men

med alt dette vare de dog ikke i Stand til at forvandle sig nl Puppe, men fandtes lig
gende inden i Spiydefsammenkrympede og fortorrede. Aaret efter forsogte jeg

atter at forvare disse Orme paa famme Maade, men uden endnu at vide den rette
Omgangs -Maade, og var da endnu mindre lykkelig, da de denne Gang ikke en

gang vare i Stand til at indspinde sig, men dode forsi i April.
Herved begyndte
jeg forsi at eftertoenke, om ikke Feilen bestod deri, at jeg ikke vel nok havde tildcetz
ket den med Mosse, og forvaret dem mod Vinter-Kulden og b'siuttede at fotsoge
dette Aaret efter, 'font og steede.
Jeg lagde dem nu som tilforn paa tor Jord
og tildækkede dem med tor Moffe iå Alen hoit, og indsiuttededem med Mossen i et
port Glas, at ieg derigiennem kunde see, naar de komme frem,

og observerede

nu, at de allerede midt i Februari krebe ud af Moss>n, udentvivl dertil lokkede
af Solens Skin, fom jeg allerede Havde udsat Glasset for.
Jeg merkede dg, at

de, saa ofte det var koldt,,krobe ind i Moffea.iqien, og stiom de, paafolgende
Kulde i Martii, som gik indtil 12te Grad af Fahrenheits Thermumet. for
dærvede nogle as dem, som ikke vel nok havde bedækket sig, lykkedes dtt dog med

^t Par Stykker, som forsi i April-indspandt sig og den 22de efter forvandlede sig
til Puppe.
Puppen var som de fleste andrei Begyndelsen gren, men blev efter
(nogle'
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nogle Dage'brimmed rod-brune Ringe omkring Vommens Leder. Den er ellers
jevntyk, folgelig mere stumpet end strdvanlig, og har eu Rad Punkter paa Sider
ne, fom en Levning af Larvens Aande-Huller. Det Spind, den ligger i, er oval
rundt, hele 2 Tomer langt, fort, fint og halv giennemsigtigt, altfaa ei teettet med
Vernis, og altid befundet i det overste af Mossen.
Den 6te Junii kom Som
merfuglen ud, der altfaa ikkun havde ligger iå Manned i sin Puppe-Stand, paa

famme Maade fom No. 4. der er en Vinter-Larve ligefom denne, hvorom jeg
maa sige, at jeg ikke har ftmdet faadanne i Dvale ligende Larver hos Frisch eller
andre, faa jeg ikke veed om faadanne Larver opholde sig i de varmere Lande, eller
ide kolde,allene. Dette lcerer man ellers af 9?o. 4 04 6, at jo langer de leve fom Lar
ver, jo lcengere varer deres Puppe-Stand, og at der ene boder paa det andet.
Sommerfuglen er stor, men af en temmelig uanfelig Farve.
Jsteden for
Tunge syntes den have en indhuul Preen i Munden, omgiven af en fort hcrrdnet
Vredste, fom var gaaet,den af Munden.
Folehornene ere temmelig tykke og
hvide, Vingerne nedbsieve, Vommen tyk, Farvenn Almindelighed graa-brun,
de ovre Vinger fortil lyfe og lodne ligefom Halsstioldet, men bagenfor morkere.

Denne msrke Deel er for og bag mest morkbrun og tillige foran mcerket med et lyst
Tverbaand.
De indre Vinger have en jevn Farve lidt lysere end de ovre, paa
hvilke sidste endnu ogfaa fees 10 a ii brune Sener paa langs. Dette er Hunnens

Bestrivelfe.
Hannen har jeg ikke feet, men den adstiller sig nok fra Hunnen
med sine, fimrede Folehorne og Vingernes mere friste Farve Z?) paa famme Maade
fom No. 2. hvilken denne i mange Stykker ligner.

i de sidste Hudestister. *2. Puppen.

Tab. VI, Fig. r. Aamen^

3. Sommerfuglen , Hunnen.

VII.
En brun Aame siddende fom en Vcyr-Hane med dens Sommerfugl.
Phalæna Tortrix ,.alis fup eri o ribus flavefeentibus, fafciis

duabus ferrugineis.

- J

.

.

■

.

Nogle Sommerfugl-Larver eller Aamer have, inedenS de hvile- en egen og
sierdeles Legems Positur, faß fom Larva PhaLBomb. CamelirL, der boier Hove-

P 3

det

5eg har ftet Hannen med den anforte Forssiel; hertil kan endnu leggsö, at de
tvende lyse Tverbaand paa de sverfie Vinger ere paa Hannen ktendeltgere; deu-

-
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fret og Rumpen opad, saa de nev flen stede sammen, og see ud som en staacnde

Ring, of hvilket Slags her findes mange.
Andre igien reife allene Rumpen i
Veiret, som den Frisch har astegnet Beschreiö. der Jnsecten 3ter Theil
Tab* IL af hvilket Slags leg en ariden Gallg agter ak bekiendtgiere en egen og
nye Art, hvorimod denne ucervcerende ikke allene reiser den forreste og bageste Deel
heit i Veiret, men beter og den forreste lidt tilbage igien mod Slutning, og lig
ner derfor ell Veir - Hane. See Tab. IX. Fig. 1. hvorimod den imedens den
gaaer, er udstrakt i Lcvngde som andre Orme Fig. 2. Medensdeu sidder i foromtal
te Skikkelse, kan den med den forreste Deel give en rystende Bevcegelse og lade

den bageste dumpe ned, alt for at skrcrkke sin Fiende.
Den er ellers afdefaa
kaldte Tortrices, der ei allene sammeyspinde Trceernes Blade, men fore al
tid med sig en af Munden gaaende Spinde-Traad, ved hvilken som en filum
Ariadnæum de vide at finde Veien til det Blad, dehavefiddetpaa, og kan vcere
faldne af, og detpaa en Maade som er ganffe mcrrkvcerdig.
Hvad ister denne
ncvrvcerende angaaer, da har den ligeledes den EgenfLab, at den forer en Spinde-Traad med sig, hvor den gaaer; ofte finder man den og liggende paa et Blad
nted Hovedet henvendt til Bug-Fedderne, hvilke den spinder saa fast til Bladet,
at man ikke uden Vanskelighed kan stille den derfra.
Naar man nu river den
los, beholder den altid en Spinde-Traad i Munden, hvis Ende er strstet paa det
Sted, hvor den fer fad, eller et andet, som den med Munden kan rore ved me

dens man river den les, og efter den Spinde - Traad, som man efter Behag kan
udstrcekke ti! 1 og heel Alen, ophidser den fig som i en Strikke, for igien at komme op til Bladet og det saaledee, at i det den holder Traaden fast med Munden
giver den Legemets forreste Deel en opadgaaende Bevcegelse eller Krumning, for
at kunne omfatte Traaden med det forste Par Forfodder.
Saasnart dette er
|Teet flipper den Traaden af Munden , for ved Hovedets frie Bevcegelse at befor
dre bemeldte Ophcevelse og Krumning endnu mere, som da gaaer saavidt, at
Forfodderne ligge vidaabne eller horizontale.
Imedens den har denne Stilling
omfatter den Traaden med de evrige Par Forfodder, holder den fast med det ba
geste
'

s

/

x

tte Larve er for Engene en af de ssadetlgsie> meget seylivet og vanskelig at brin
ge til Forvandling; mig har det ikke villet lykkes. Hos Linse heder den Pb»
læna Rubi,
'V
'
'

j
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Heste Par, udstrækker derpaa Legemet med Hovedet i en lige Linie r'gieu,--sg faasnart den igien har fattet Traaden med Manden, igim tager den silmmeLegemers
Krumning og Ophævelft, da den ved hver Gang avancerer ligestameget op, som
Distancen fra Munden tik det bageste Par Forftdder erlang, og fom alt dette
gaacr ganffe hurtigt, kober den i en Hast op efter den hele 'S t rif fe og haler sig op
til Trcee- Bladet , fom man havde rever den fra.
Vel vrier og krummer den sig
ved alt dette uieget jammerlig , faa man Mille rænke, at der? snart maakte udmat»
teS, og dog kan man vel en halv eller heel Times Tid holde ved nred af rive den
.O ned, faafnart den er kommen op, -uden at udtrætte treti, da den viser sig lige hur

tig t at hale sig op igien. Farven paa denne Onu er rodb-rmtn Mont ujevn, nem
lig de els morkere deels lystr/, ellers overst paa Ryggen henved 4de og Fte Led
meest lys, hvtdagtig og ligesom marmoreret.
Paa anden og tredie Led, har
2-smaa Ophoielfer, som under ForstorrelstS Glasset sees at væve dobbelte,
paa 6te og 7de Led 2 ligesaadan enfrite , men mindre, ligesom og paa næste
ved Stierten, der tik Slutning har /n liden opstaaende Spidse.
Det öptnfc

den
og
Led
den.

gyder afMunden feer ud som en guul Silke -Traad, og af stimme gule Silke gier
den mod Vinteren en rund Kogve om sig, fom desi fæster enten til en Træe-Qvist,
eller inden i et Blad, fom deri fttst med sit Spind har fammenkryllet.
I 6age=
fie og'puakeste Ende er famme Kogve aaben, og i den forreste kun med nogle faa
Traade tilfpunden, faa at Fluen iettelig kan trænge igieunem og komme ud. Saa- .
ledes indspinde de sig sidst r Augusti paa Birke-Træerne, hvor de opholde sig.Puppener temnrelig ryk, i nederste eller bageste Ende noget krum,.hvor dem og med

fin fine Spidst hænger fast til Spindet.
Dens Farve er rodbrun, men dog ttb
vge overdraget ligesom- med hvid Kalk, dog faa, at det rodbrrme hist og her frempikker, og at den har 3 rodbrune Baand eller Range omkring Bommen.
Sommerfuglen, sock iSkttningen af Majt kommer ud deraf, er temmeLg stor mod Larvens og Puppens Swrrelst og har en opruldet Tmrge. . Hamrens

Folehorne ere lidt fiæredeMen Hmmens ikke. .Dens Stilling er faadan, at den
vender ned med Hovedet, men reistr Vommen med Vingerne temmelig hoit i
Veiret.
De ovre Vingerere paa begge bagtik bolgagtige eller r adstUlige Bug
ler udgravede og tillige hvid-ftyndstde, ellersstrmuenklewmede eller paa hinantzev-fawende; paa. Hunnen guuluHttg brune/ men paa Hunnen lidt morkere og
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paa begge med 2 brune Trerbaand tegnede, foruden de smaa brune Linier de hav
paa wert, der gior dem moetformige.
De undre Vinger ere lysere med faa og
afbrudte Tverlinier bagtil.
Den ligner meest Phalæna Tortrix Avellana
Linnæi, men pedes (pinofi og de?z'die afbrudte Tverbaand paa Vingerne

fattes.

Dog har den i Enden af Laarene et Par smaa fpinæ eller Tiorner og

paa,Vingernes bageste morke Kant en utydelig hvid Linie, der halvvejs feer ud
som et Tverbaand.
Desuagtet bliver den dog nok en egen Art adMdt fra avel
lana. Tab. IX. Fig, 1» Aamen hvilende. 2. Den samme gaaende. 3. Sonv

merfuglen.

VIII.

En grou f med en Stiert-Spidse bevcrbnet Aawe, tilligemed

dens Sommerfugl.

Sphinx Populi.

Denne Äame horer til det Slags Sommerfugle, som kaldes Sphinx og
kiendes gemeenlig deraf, at de have et Horn eller hoy Spidfe paa Stierten, fom
fees af ncervcrrende Tab. VII, Fig. r, 2.
Den har et trekantet Hoved, om

givet med en guul Som og tegnet med 3 morkrsde Pletter 1 overst i Hovedet og
i neden til ved hver Side.
For Resten er hovedet saavelfom den ganske Krop
guul- gren.
Hele Kroppen er desuden bestred med Prer siddende paa denö man«
ge Ringe, hvoraf hver Led har 8»
Tvert over Kroppen gaaer 7 sikraa og gule
Linier , af hvilke den forreste og bageste er meest kiendelig.
Forfodderne ere ro
de med en hvid Skrime og Bugfedderne gronne med en lrgefaadan red Strime.
Rumpe-Kloften omgives af en guul Som, ogStiertfpidfenhar ved Roden en morke-rsd Plet.
Nogle af dem har 10 msrke-rede Flekker paa Siderne, fom fees
Fig« 2., hvilke derimod andre gan^e fattes.
Derimod er dette at mcrrke ved
dem alle, ak naar andre Aamer ikkun har 9 Aandehullcr paa Siderne, har disse
io. fordi ikke det 2den og 3bie Led som hos andre, men allene det 3die Led for
fra at regneder uden Aandehull.
Saaledes feer den ud, naar den er fuldvopen,
men etters er den i de forste Hude-Skifter blaa-gron, og har allene 2 noget'kiendelige Tverstriber paa Siderne.
Angaaende dens Levemaade, da veed den dyg
tig at vorrge fig, naar man rorer ved den, i det den flaaer om sig paa begge Sider

eller

Sh Norske Znsekters Beskrivelse.

121

«Ner svinger Hovedet med den forreste Deetaf'Kroppen nü til en nu tik en anden
Side, da den imidlertid hviler paa Bug-Fodderne.

Ellers kan den og af Frygt

"krympe sig stcerkt sammen og trcrkke Hovedet under Bugen, da den imidlertid hvi
ler paa det bageste Par Bug-Fodder og Efterffyverne allene, som feet Fig. 2.
Da den opholder sig paa Aspe-Trcee, ogffal sidde paa debcrvende Aspe-Blade, er

den under Fedderne forsynet med mange hvasse Hager, hvormed den kan faste sig

saa stärkt, at man snart ikke uden at stive den t Stykker kan rive den les derfra,
ligesom den og for at befcrste sig destomere holder Bladstilken imellem Bug-Fodderne og Efterffyverne og Bladet felv, som den ceder paa, med Forfodderne. Ime

dens de voxe, ere de en sårdeles Sygdom underkastede, som bestaaer deri, ar der
af dens Legeme fremkommer-en stor Mcengde Gioge-Hveps-Larver, som i stor
Hast cede sig ud af Huden, og da de sidde mange samlede, giver Aamen en un
derlig Anseeude, ligesom den var sporkket med hvide Fleffe - Stykker. Saasnart

ere disse smaa Larver ikke krebne ud af Aamens Hud, forcnd de krumme Hovedet
eller Legemets forreste Deel som en Hage , for at indspinde sig, og det faalcdes:

af den forste Okie-Draabe de lade paa Aamens Krop,

udstrcekke de en Spinde-

Traad, som de fcrste teet derved, og have altsaa dannet den forste Maffe, fra
samme trakke de Traaden hen til et andet Sted, og ved at fare saaledes fort at
knytte den ene Maffe til den anden, blir det hele Spind til et Garn, bestaaende

af mange Maffer, og da Spindet snart stivner, staaer dette Garn opreist. Her
ved er den da allerede paa dkn ene Side indfpunden, men nu kan den umuelig
vende Hovedet hen til .Ryggen, for paa den Side at forfcerdige et ligesaadant
Spind, fom dog behoves, om den deraf ffql blive iudfluttet og bedakket, den

veed derfor paa en ganffe.behomdig Maade at snoe sig om til hiin Side, i det den
trcekker Stierten ud af Aamens Hund, hvori den hidindtil har siddet fastet, og

trcekker saa Hoveder, som for var opreist, ned til Aamens Hund igien, da Legemet
imidlertid hviler paa og stotter sig til det allerede ssorfcrrdigede Garn.
Saasnart
den nu med Hovedet har naaet Aamens Hund igien, begynder den der at spind«
paa samme Maade forat forfoerdige Koqvens anden Side, og naar den nu heel
igiennem er indfpunden, indgyder hen i Mafferne en bruun Voedffe, som tætter

dem, at den indenfor kan ligge sikker nok for Regn og Snee.

Det er virkelig

et fornoieligr Syn, at see et halv Snees saadanne spinnende Larver siddende p.aa
en Aame, da Arbeider her gaaer utroelig fort, og den ene ligesom hielper den an
rLye Saml. I. 25.
Ä
Ven
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den ved at fieste sit Spind i den andens ncerved siddende Koqve.,

Imedens «6

dette forrettes, sidder Aamen ganske stille, fom dog ikke skeer af Afmagt, thi rorer man den aldrig faa lider, flaaerden dog dygtig om sig, som tilforn.
Imid
lertid bliver det dog densDod,. hvorfor mange unge Aamer bleve paa denne

Maade fordervede for mig.
De derimod som allerede vare komne kil en vis AkLer og Sterrelfe vare dette Uhcrld ikke underkastede.
Hvad un disse Creaturers
Forvandling angaaer, da mcerkede jeg at de fmaa Gisge-Hveps-Larver med deres

Koqveygemeenlig faldt af Aameu, naar den var dsd, og blev kiggende paa Jor
den for derut oppebie sin Forvandling.
Aamen felv legger sig til Roelighed sidst

i August eller ferst i September, og glor sig da en Hule i Jorden tc?t under Jord- '•
Skorpen.
Sommerfuglen fremkom Aarer efter den ote Junii og har en fmuf
aske- eller rod-graa Farve, famt tykke og paa dm ene Side taggede Felehorne,
der ere hvide paa overe men redbrnne paa undre Side.
Dens Vinger ere kem^
melig fmale, paa indre Kant iudftaarne, bagtil bskgagrige, paa Fladen noget
berede eller indhule, af Farve brune, dog faa at de have nogle graa Flammer,

tn graa Farve ved Roden, og en hvid Plet I Midten, samt brune Seener»
De undre Vinger have famme Affe-graae Farve undtagen ved SloDen (baftn)
hvor de ere rodbrrme. Overkivet er meget rykt, men Vommen smak. Tab. VIL
forestiller Fig. i. Larven hvilende.
2. Larven gaaeude.
2. Sommerfuglen,

IX.

En gron Vandsprsykende Slatne med dettöFIue eller Fyllekummer.
Tenthredo atraantennis clavatis rufelcentibus,

apice fufcis*
Denne Aa me kan henregnes til der Stags, som man her til Lands kalder,
Fylkekummer, endffiont famme ikke altid ere af en Beffaffetthed, da nogle leg-'
ge deres Eg inden for Trcee - Qvisiens Bark, hvoraf siden ved Trcee- Saftens

Tilstod udvoxer Knuder elley Galler,

hvori Ormen indtil Forvandlings-Tiden

Af jaadan Art er den /eg under Vetre Navn har beskrevet

tigger indfluttet.

i

Smidm. Beskriv, og endnu udforligere i en til del norske Selskab indgivet»
'

_r

'
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Afhandling om Infect. Forvandling; hvorimod den ncervcerende, vanker frit om
paa Træerne som andre Aamer, indtil den vil forvandle sig, da den indfpinder
sig og gier en Koqve om sig, som siden fPof vises.
Den er fuldvoxen henvetz
;'i Tomme lang, har guult Hoved med sorte Hine ^Punkter, jevntyk Krop, over
alt afdeelt i omtrent 74 fine Ringe, alie besatte med fine og hvidagtige Prer, da
hele Kroppen ellers er Soe-gren.
Langs ad Siderne og Mt ved Fedderne sees
en Rad dobbelte Prer, langt sterre "ent> de andre, og der ovenfor de brune og me
get fine Aande-Huller.
Forlodderne ere 6 03 meget skarpe at fole til , Bugfod-

derne 14 foruden 2 stumpede Fodder yderst i Stierten, som er afiang og gemeenkig bsiet, som allesammen sees af Tab. VIII. Fig. 2. Medens den er ung er
dens Legeme overdraget med et hvidt Pudder eller Meel, som en Mælde, hvilket,
naar det stryges ab kommer paa igien, Men mærkes ikke Hos den i de sildigere
Hude-Skifter.
Angaaende dens Levemaade, da opholder den sig paa Vidie,
men som allerriest paa Birke-Trcee, og sidder omkring Peripherien af dens Bla
de, medens den ceder, men Hæfter sig ellers med Fodderne til Bladenes undre
Side og det sammenruldet som en Ring, som sees Fig. 1.
SaaledeS sees den
hængende den hele Dag, da. den ikke ceder uden om Natten, saavidt jeg harmcrrket.
En af dens mærkeligste Egenskaber er, at den ikke allene af de fleste Prer eller
Prevorrer paa Kroppen kan give Vand-Draaber, naar den vedrores, men at
den og ensteds ved Bagdelen og hen ved de bageste Bugfodder, kan sproite Vand

i en meget fin Straale vel en halv Alen eller mere langt.

Dette fornam jeg forst
den 16de Julii 1773. da jeg fandt den liggende i Mosse paa Marken; thi jeg
havde ikke for taget den op, forend jeg. fornam, at den ei allene gav meget Vand
af sig som giorde min Haand vaad, men ogsaa undertideu sproitede Vandet i en
lang Straale, som sagt er, hesynderstg naar man lod den nogen Tid imellem, da
man kunde giere sig temmelig forvisset derom.
Jeg mærkede og at man for at
faae den til at vise denne Prove, maatte gribe den ved Hovedet eller den forreste
Deel af Kroppen, hvorimod jeg ikke kunde fornemme at den der eller andensteds
udspirede nogen Vand-Straale,. som henved Bagdelen.
Meere Kundskab fik
-eg den Gang ikke om den, siden den kort efter dede, maaj^ke fordi den alt for
ofte havde været vedrort og kryster.
Men Aaret efter fandt jeg mange af dem
paa Birke-Træerne i Augusti og September og fik derved Anledning ril flere For

sal

J?g Mærkede da at- de fleste, naar man griber dem, fttte en stor VandQ 2

Draa-

124

'

St. Norffe Insekters Beffrivelse.

draabe i Haanden, og at dette af nogle' ikkun skeer den forste Gang, men afandre

oftere.
Nogle kan man ei faae til at spreite Vand, hvorledes man end bær sig
nd med dem , hvilket dog skeer af andre, nu faa, nu mange Gangeø euren de ere
store eller smaa, altsaa som det synes uden Forskiel af Alderen, hvori det synes
ar forholde sig anderledes end med Hr. Müllers Pile-Larve (vores Lov-Aa-'
tnc) der ligeledes sproiter Vand, men ikkun i en vis Alder, da den for og ester er
ganske uden denne Egenskab.
Ellers Mærkede jeg endnu neiere denne Gang, at
Vand-Straalen kom ud tæt bagenfor de bageste Bugftdder, vg eydskiont dette

er vanskeligt nok at fee, formedelst den store Hastighed, med hvilken denne Sprsi<
ten skeer, saa blev jeg dog desto mere forvisset derom, da jeg skar et Par af dem
vp og betragtede dem inden til; -thi jeg befandt da foruden Maven to lange og
' blanke Aarer eller Kar liggende under Maven i utallige Bugter, som udstrakte
giorde hele to Tommer i Længde, og som i bageste Ende ikke allene hængde fast til
Maven og Btind-Tarmene, men strakte sig ogsaa ved en Green hen til Huden,
just bagenfor Bugfedderne, hvor jeg har sagt, at Vand-Straalen udkommet.
Jeg kan altsaa ikke vel tvivle paa, at det jo er af dette Kar den ndspreiter Vandet/
rndskient jeg derfor ikke vil nægte, at det tillige er dens vas fali vale, fordi baade det har den sterste Lighed med det man mærker i Sommerfugl-Larverne og hvorom jeg tilforn har meldet No. §. st, saaog fordi jeg tydelig merkede at det med den
forreste Ende virkelig strakte sig hen til Hovedet og leb ind i samme paa samme
Maade som hint. loc. cit.
Det ovrige jeg anmærkede, var forst en Mængde
Vand som kom flydende, da jeg skar Aamen op, dernæst en Mængde Fedt-Par
tikler, deels blanke deels gule og alle giennemsigtige, hvoraf forbemeldte Kar
allevegne omgives, hvilket Slags Fedt er tgien adskilt fra et andet, der hænger

fast til Aamens Hund, og feer ud fom fmaa hvide Eggebkommer; Og just disse
hvide Partikler er det som foraarsager de hvide Prer som allevegne mærkes ubenpaa Huden; kan og vel være, at de Vand - Draaber, Aamen giver af sig, just udstes deraf.
Om dette Vand er af samme Egenskab som Pile-Larvens foresatte jeg
mig forleden Aar 1776 at ville forjoge, men i dette hele Aar var jeg ikke i Stand
til at finde en eneste.
For nu til sidst at beffrive dens Forvandling, da mærkede jeg ät de alle
Mod Slutning bleve en temmelig Deel mindre end tilforn, og ar Aande-Huller-

uo
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Derpaa lagde den sig deels

sidst i Augusti deels i September i Mosse > hvor de indfpandt sig og gydede i dette

Spind en bruun Vcedffe, som torret giorde det til et meget haard og fast Kogve.
I Januari Aaret efter ffar jeg en af Koqverne op,- og befandt da Aamen af
Skikkelse fbm Fig. z. da Hovedet var. guulagtigt, Hine-Punkterne, Tcrnderneog
Aandchullerne sorte , Kroppen af en friff gron Farve, Forfodderne sammenkrum
mede, Bugfodderne ncrsten forsvundne, og afAnseende som Pegsorte Tverlinier.
Paa Siderne saaeö nogle Spidser eller Hvasse Ujevnheder, som en Levning af de
tilforn vcrrende Prer.
Saaledes laae den hen det hele Aar og efterfolgende ind
til Maii, da jeg mcerkede at den blev ganffe fortorret.
De andre, hvis Koqver

ei vare opffaarne, havde Muufene allerede lcenge.siden fortarret, som jeg allere
de tilforn har erindret. i77§. indsamlede jeg dem atter afTrceerne, og ffiont jeg
endnu havde den Malheur, at de fleeste bleve fortorrede, lykkedes det dog meden
, af dem, som fremkom som Flue den 2den Junii 177'6.
Den var mindre end
Fylle-Kummeren (Tenthredo Vitellina) men samme meget liig, da Hi
nene vare store og sorte, .Folehornene rodagtige og bestaaende af 5 Dele eller Le
der, af hvilke den forste udgior den Halve DeebafLcrngden, og de ovrige Resten,
dog saa, at de 2 forreste danne en langagtig Klode, merk i Enden.
Overlivet og
Bryster har en brun Loddenhed.
Vommen er sort og ncrsten glat, FodderneS
Skinnebeen og Fodsoller rodbrune, Vingerne brune og glaSagtige med en tyk og
mork Sene i yttre Kant og en merk Skygge bagtil i Spidsen.
I Rumpen hav
de den adffillige Klemme-Redffaber, ister 2 store og Kolleagtige i Enden, Hvilke
jeg og har fundet hos Fylle - Kummerens Hanner.
Tab.,VIII. forestiller

Fig. i. Larven hvilende og sasthcengendeunder et Birke-Blad.
strakt og gaaende»

2. Larven ud
3. Larven sammenkrympet i sin Koqve og 4. Flue-Hannen.

X.

Ett hlaagron Aame med beaaget Stn'Me, og dens Flue.. Tenthredo
atra, antennis clavatis luteis/ abdominis primo
fegmento, linea alba.
' ■ ■ Medens denne Aame er liden, kan den ikke vel adffilles fra den forommeldte
Vand-sproirende Larve, da baade Skabningen er den samme, og den ligesom hin

O, 3
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er bedækket med et hvidt Meel.
En langs Ryggen gaaende morkStrime er
endnu det eneste som adstiller dem; men naar denstifter Huden' og tilvoxer, bli-ver Forstiellen kiendeligere, da den faaer en meere blaaeagtig Farve og en smuk
Ultramarin btaa Stvceg langs Ryggen, indfaltst as en.sort og deruden»rn
igien af en guul Brcrmme. Denne braagede Strime begynder hen ved den anden
Forfod og endes ved den n«st sidste Bugfod.
Kroppen, der kan blive til 2 Tom
mer lang, har henved Z2 Rynker besatte med starpe Prer og ^Rynker, imellem hver

af disse uden Prcr.
De ncermest Fodderne i 2 Rader siddende Knoppe ere lige
som Rynkerne meget starpe og ligesom savede af de starpe Prer, som sidde derpaa.
Forfodderne have starpe Kloer med en üdstaaende Kane afn-rste Led oven.for, der
gior ligesom en nye Kloe, og med alle disse Kloer kan den klemme sig meget fast:
til alt hvad den rorer ved, ligesom den og med samme kan fcrste sig til Birke-Bla
denes undre Side, som den hcenger fast til, ligesom foromtalte Vand-sproitende
Larve Tab* 8. Fig. 1.
Aine - Punkterne og Aande-Hullerne ere sorre, men
Hovedet bleg-guult, med en brun Triangelagtig Malning, som dog ikke er saa
bestandig.
Endstiont jeg har seet tvende Stykker af dem, og har. havt Anled

ning til at betragte dem, saavel i Ungdommen, som deres fuldvoxne Alder, har
jeg dog aldrig kundet mcerke at de sprsite Vand, ikke en Gang, at' de give Vand«,
Draaber af sig, som mange andre Larvæ Ténthredinum. For nuar bestrive

dens Forvandling, da giorde den forste jeg sik 1774 den 12te Sept, en brun Ko- gve om sig i Mosse paa samme Maade. som den foromtalte Vandsproitende Larve,
og laae saaledes hen uforandret indtil Man Manned 1776, altsaa norsten 2 Aar,"
da den forst overgik t Puppe-Standen.
Puppen var as samme Beskaffenhedsom andre saadanne, da Folehornene laae klemmede til Brystet, > Fodderne sam-!
menlagde, og de endnu mwviklede Vinger, imellem. de?2 bageste Par Fodder;:
men da den ei tilfulde var i Stand at stille sig ved Orme-Huden, kunde den ikke
vel aftegnes, hvorimod jeg her har aftegnet Ormen saaledes, som den sees liggen
de i sin Koqve Fig. 2.
Fluen som fremkom forst i Iuyii er stor oa sort,, sanu,
glat og glendsende, har en hvid Tverlinie. paa Vommens forreste Led, ogligeler'

des noget hvidt yderst i sidste Led eller Rumpen.

VomMen Ä og övetitil noget

bruun, men ellers fort.
Folehornenes halve Deel er som sirdvanlig heel, men
den anden deelt i 4'Leder, af hvilke den yderste gior emKlode , der er meke indadboiet, end jeg har seer hos andre.

Farven den er guul, Jodderne ere forte- og
s '4
■_
allene
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127

'

Imellem de 2 forreste Fodder, sidder en

ryk udsiaaende Klump paa hver Sige,

fom Tegningen viser.

Vingerne som

ere temmelig lyse, have en sort og i Midten klumpagtig Sene fom fccdvanligst
yttre Kant, og en merk Skygge bagtil i Spidsen.. I dens Rumpe/andt jeg et
ganste besynderligt Redstab, bestaaende af 2 Blade (Fig.4.) af hvilke det ene og
bredere å) var allene indstaarer paa Fladen som en Fül, hvorimod der andet og
fmalere b) som var stier dertil og i Enden krumt om dcr hint, var saavel savet
i Kanten fom paa Fladen.
Dog var det kun paa den ene af Kanterne
Len. havde Save - Trender, hvorimod den paa den anden havde en
invstaaren Fure eller flad False, der svarede imod det hosstiede Blads fla
de Kant, som faldt ind deri og kunde i, samme False stydes frem og tilbage.
Legges nu dertil ad dette sidste.a) havde i Enden 2 krumme Teender, som er Klem
me-Redstab, har man . her , i kort Begreb g Redstaber rillige 1 dobbelt Fiil,

i Sav og en Knibe-Tang^
Alt Dette har den bereMte Reaumur allerede lcenge siden observeret hos Tenthredinum Hunner, og rillige viist, hvortil det
tiener, nemlig at De med Tangen stste sig i Trceernes Bark, og med Saven og
Filen som de fere vexelviis frem oq tilbage , giere en Skyre deri, for i samme at
gieMme sine Eg.
Paa denne Maade er. det at Fylle-Kummeren og flere faadanne Fluer bringe deres Eg ind i Trcrernes Bark, som siden ved Narrings-SaftenS Tilstod voxer uh i Galler, i hvilke den af Egget fremkommende Orm ligger
indflnttet.
Jeg har og virkelig hos Fylle-KummerenS Hunner fundet lig- faadant
et Redstab med 2de Blade som dette ncrrvcereude, og allerede paa et ander Sred be
drevet samme. Men herved, kunde dette falde brecenkeligt, hvorfor.denne Flue, hvor-.
om jeg her handler, er forsynet dermed, da den dog ikke font Fylle-Kummeren leg
ger sine Eg i TrceerneS Bark, men efter andre Larvers Art uden paa Trcrerne

.eller deres Blade, hvor de gaae om og erncrre sig, og endelig tilsidst indspinde sig
i Kogver, som sagt er?. - Enten maa man da falde til den urimelige Paastand,
«t Gud og Naturen har her giort noget forgiceves, eller og maa man troe, ar
Fluen bruger begge.diste Omgangs - Maader) ligesom- den selv behager, stlgelig
ar deres Larver baade kan ligge i Galler, fom Fylle-Kummerens, faaog felv ind
spinde sig i Koqver, som om denne ncervoerende allerede er sagt, hvilken Formod
ning jeg ved en anden Leilighed vil strcebe ar bringe tik sterre Vished.
Fig. i. Larven.
2. Den samme sammevkrympet v sin Kogve.
4. Dens Save- og File-Redstab strsierret.

Tab. X.
3. Fluen.
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En gron knortet Aame med dens Sommerfngf.
N«st forommeldte Aame, har jeg ikke feet nogen fierce end denne n«rv«-!
rende Tab. Fig; i. den horer-til de ssaa kaldte Knort-Larver, hvis Legemer
ere besadte med haarde Knorter.: SaaledeS har og denne mange brandgule
Knorter, alle omgiven med en sott-tRanden ujevn Ring og besadte med A a 6 Haar,
af hvilke det middelste var längst , men de ovrige kun korte.
Af disse Knoppe
sidde paa de forreste Leder 4. men paa de andre 6.
Andre have dog ikke de
brandgule Knoppe omgivne af sorte Ringe, som Tegningen viser, men i den
Sted langt storre forte og i Randen meget ujcvne Ringe, der omgiver LarvenRyg og Sider, og hvori Knorterne-sidde indfattede (radvns) som Steene i en

Ring.
For Resten er hele Legemet af en smuk grcesgron Farve- og af forste
Anseende glat, fpient det dog, na ar note tilftes, har en lys Loddenhed; lange
Sidelinien yg de udstaaende Knorter ved Jodderne har den ogfaa korte Haar eller
Spidser, som gier dem hvas at fele til.
Af disse nu beskrevne Aamer bleve
mig adskillige tilbragte, deels forst deels sidst i Augusti- og fom man berettede,
fandtes de siddende, paa Pors; men siden de kom i mine Hcrnder vilde de hverken
.«de afPors eller andre Slags Trceer; siden fandt jeg at deopholde sig paa Lyng
(Erica vulgaris) hvis Blade de ade, men ikke Blomsterne. • I Begyndelsen
ere de forte , f^aae siden gronne Ringe omkring de forte Knoppe, omsider blive de
n«sten ganske gronne; Knoppene blive brandgule, gemeenligen omgivne med
forte Ringe.
De begyndte strap at indfpinde sig saaledes, at de begyndte neden
til i den Mosse jeg havde lagt for dem, og derfra opforte en Koqve eller For
vandlings-Huns f«stet til Porsens Grene og Blade, som stod hos.
Herubi bar
den sig ad omtrent som fer er sagt No. 2. da dén ofte stak Hovedet ud af Spindet,
for at fceste Spindet inden til, og ofte gav det et sterkt Tryk med Munden og Le
gemet, for at give det sin rette buedannede Skikkelse, og hindre at Veggene et
skulde falde udtndgydede ogfaa tilsidst en gren V«dske som en Vernis deri for
at.tætte det.
Men det, som fornemmelig skildte dennes Arbeide fra hins, var
dette, at den ei allene dannede sin Koqvesom en med Spidsen opvendtPcere, men
.ogsaa i den overste Spidse gavlen en besynderlig Skikkelse, fom ikke kan lignes
.bedre end ved en Fiske-Drine eller Ruft; thi ligesom et saadant Fisker-Red

skab
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skab bestaaer af mange Tene eller Pinne/ammensatte i Form af en Pyramide eller
Trakt, den ene indenfor den anden, saa er og denne KogveS overste Spidse sam

mensat af mange haarde og stive Traad - Ender, der ere dannede af Aarnens
Spind, men ikke som.Resten tilklinede og satte i en opad lobende Spidse fom en
Trakt.
En ligesaadan Spidse af sammenlobende og ligeledes stillede Traade,
seer man og strap inden for, hvoraf folger, at ligesom Fiske kan uden Vanskelig
hed gaae ind i en Tenne, siden dens smaa og tynde Pinde give efter, men sin
de Udgangen tilsperret formedelst de tcvt sammensiuttende Pinders Ender, saa kan
og Sommerfuglen her, for at flippe ud af Kogven meget let sprede til Side de
foromtalte stive Traade, fordi de cre smidige og give efter som Spendesiarre,
hvorimod Insekt-Wdere, som kunne ft'ade den, ikke kunde komme derind, fordi
Traadene, som ere foreenede i en Spids vender ud efter og lukke Indgangen til.
Saaledes veed denne Larve at forbeholde sig selv det Middel, at kunne gaae ud

af et saa stocrkt og vel tilfluttet Feengsel, ved den samme Aabning, fom hindrer,
hvilket Insekt det og er, "at gaae derind, som altsammen kan lceses vidtleftigere
og meget vel udfort i Bomares fordanskede Natur-Historie om Knort-Lar
verne; §te Tome pag. 43.
Tab. IX. forestiller den grynne Knort-Larve,
nemlig Fig. farven selvi naturlig Storrelse. Fig. 5. en sort Strcrg hos nogle,

som for hver Led indflutter de brandgule og lodne byrsteholdendeKnoppe. Fig. 6.
Koqven i Profil med den indfluttede Puppe og tvende Aabniuger begge dannede
som paa en Aale - Töne.
Sommerfuglen Fig. 7. er saavidt jeg seer ingen anden
end Phalena Bombyx pavonia (de Danffes Paafugleye) eller maaske en Art
Forandring deraf.
Hannen som fremkom den 2§de Maii, da Veiret var endnu
fok', har gule men korte og meget siarrede Felehorn, som paa begge Sider have en
med brede Teender forsynet Kamm. Hovedet og Brystet ere sorte. Overlivet fortil
ved Hovedet lyse-graat, ligesom Vingernes ytrre Kant, ellers muse-graat; Vommen

ligeledes muus-graa med lyfe-graa Leder; Vingerne smukt skatterede med hvidt, askegraat, rodt og violet.
Deres merkeligste Tegninger ere et merke - graat og i overste Rand et rodagtigt Tverbaand, med et hvidt strap ovenfor, dernest nederst iVingerne 2 bslgagtige Strimer, indfluttende en anden lys Sirime, saa en morke-graa
Strime , tilsidst en hvid, graa i Kanten, eller i det bageste af Vingen.
I
Spidsen sidder 2 Pletter, en liden og sort, en anden stor og rod, hvoraf den forreste
halve Deel er lys den anden morte-rod.

tZpe Saml. I. B.

.

'
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Det smukkeste asalt, er det
Midten

i
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Midten og i en lyS Grund siddende Hie, der ek fieiel-sort meden arms Ring,

hvorover fte5 en anden halv Ring eller Cirkel,-der er blaa, og nedenfor en enduü
mindre halv Ring eller krum Linie.
De undre Kinger have ct li -esaadant Hie
og for der meste samme Farve. Hunnen sonu ikke fremkom ferend den 17 de Iunir var mere redgraa eller rodagtig overalt, med mindre merke Flammer paa Vinger
ne, havde ingen Tagger paa Følehornene
og sadre gandffe grenne og glend«

sende EgL

,

-

,z

.

Astand-

om det menneskelige Ktes achromatisse Betkaffenhed.
Af

7

K. G. Kratzenstein.
^^vormeget end Anatomici og Naturlcererne t de sidste Aarhundrede have

um åget sig »ned at underrette 06 endog om de mindste af vort Legemes
DeeleS Bygning og Forretninger, faavidt vi med Fvrsterrelsesglaffet kan folge
dem, faa ere-dog endnu mange Hemmeligheder tilbage at udgrunde , endog ved
saadanne Organer, hvor vi kan fee alle Deele med blotte Sine og betragte deres
Forbindelse efter Behag. 'vIeg vil ikke engang anføre her, hvor ffiult Musk

lernes mefani^e Forandring ved det tilheftede Leeds Bevægelse endnu er for os,
om de under deres Forkortning opbkvfe sig, ligesom en Blcrreved den inddrev
ne Fugtighed, eller om de, som Fontanas Toug ved Obeliffens Oprejsning,
blive forkortede af indtrængende siydende Materier, efterdi faa mange flags Red
skaber treede tilsammen til deres Virkning, faafom Nerver, Kiodtrcevler, Puls
og Blodnater, Hvis Virkning paa Hinanden er meget lidet synlig paa et levende
Dyrs blottede Muffel, endog for den messt svede Iagttagere.
Men man. fful
de rimelig troe, at faadanne Redffabers Indretning, der ikke faameget blive
fatte i Bevægelse ved indvortes ubekiendte, fom ved udvortes bekiendte physiffe
Virkninger, ffulde lade sig nsiere forklare: og dog udles Hammeren, Ambol
ten, Stiigbsilen, Snekken og Labyrinten iSret den frugtbareste cartesianffe

Vittigheds Opsindelfeskraft.
Vel ere disse DeeleS almindelige Nytte bekiendt,
men hvorfore et af disse Been just ffulde vcere dannet fom en Stiigboile o. f. v.
for at meddele Trommelhindens b«vendeBevcegelfe, det veed man ikke.
Meget

videre er man kommet i at forklare Sirts Bygning.

Man sinder ikke den mind-
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fle Deel deri, hvis Forretning og Rytte jo kan angives tydelig og temmelig overbevnfende, naar man allene vogter sig, ei at fsge nogen Hemmelighed der,
h^vor ingen er.
Naar den ferste Stiftere af en fornuftig Dioptric, Huge
ri ins, holder for, at Aarfagen hvorfore vi forestille 06 Objecterne oprejste,
hvis Billeder dog afmales os forkeerte i vore Hine, er en Hemmelighed, som
Gud uden Tvivl haver vildet forbeholde sig selv, faa kan man endnu vel tilgive
faadant den forste, der seger at fette en Videnskab i sit rette Lys, og de da vcerende Tiders
Men naar Blanckard lader Billedet ved en opdigtet Reflexion
fra de indvendige Sider i Hiet afmale sig oprejst i Grunden, for at hceve danne

Hemmelighed, saa maae man lee af den Cartesiansse Vittighed
der veed saa
ler ar hielpe sig ud af denne forekommende indbildte Vansselighed; men dog let
lader sig bringe ril Fortvivlelse, naar man viiser den paa et friss Mennessesie,
hvis tykke Hund forsigtig er ssildt fra dets bagcste Deel, at naar man holder et
antcendt Lys for det, faa afmales dets Flamme virkelig forkeert paa Retina.
Siden man haver lcrrt at kiende de achromatiffe Objectivglas, lader det ikke heller
meerö at vccre en Hemmelighed, hvorfor Krystallinfen i Hiet ikke afmaler Btllederne paa Retina omgivne med de falsse Regnbue Farver, ligesom et hvert con
vex Glas, og er dog virkelig en stor Hemmelighed, efterdi det aldeles ikke er
achromatiss af famme Aarfag, som de af 2de Glasarter tilffmmenffdte Objectiver.
Om disse sidste er det afstort, at Huulglaffct med sin forkeerte Straalbrekning, iglen foreener de af det convexe Glas i Farver oplyste Straaler.
Man
kan altfaa lade en hvid Lysftraale falde paa Midten eller ved Randen afet ffadant Glas, ffa gaaer den uforandret hvid derigiennem.
Men ffaledeS er det
ikke bessaffen med vores Hie. , Skal dette ikke afmale lyfe Objecter omgivne med

faksse Farver, ffa maae Pnpillens Aabning forestille en concentriss Cirkel med
Krystallinsens Axe, enten Aabningen er stor eller liden. Men faaffart Lyöstraa»
lerne afmale et Billede paa Retina, allene igiennem den ene Side af Krystal
linsen, bliver det omgivet med falsse Farver. Denne Hiets tilforn gandsse ubekiendte Egenffab haver jeg allerede opdaget for mange Aar'siden ved folgende Lei-^
lighed: Sagfnart Bouguer havde giort sit Heliometer bekiendt, lod jeg
mig ogffa forffrdige ffadant et Instrument af et overssaaret Objectivglas, hvis
begge Halvcirkler bkvegede sig med sine Diametrer lige ud fra hverandre, og ikke
ssiod sig, som man siden har forbedret det, frem og tilbage paa hverandre. Ved
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at bruge dette Heliometer til Maanen og andre lyse Objecter paa Jorden,

merkede jeg, at saasnarr. Glassene kom fra hverandre, blev disse Objecter omgiv'ne med en meget smuk gron Rand, gandsse anderledes end sorn ethvert enkelt
Objectiv ellers pleier at farve Objecterne.
Jeg stuttede alksaa heraf, at Aarsagcn til dette Syn maatt.' væve, at Straalerne af begge de halve Glasstykker
modsatte Rande, ikke som sædvanlig tresse sammen i een Punkt aftBillcdet, og
derved virkelig nogenledes formindsse et heelt Glasses falsse Farver, i det den ro
de Straale fra den ene Side falder paa den blaae Straale fra den anden Side.
Da Euler just samme Tid giorde sig Umage med, af Hiers achromatisse Bessaf-

fenhed imod Dolfond og Neuter s andre Forfægtere ar beviise, at -det endelig
maatte være mueligt, at udfinde forssiællige giennemsigtige Materier, fom, fors
eenede med hverandre, paa samme Maade som Hienvædsserne, vel kunde afmale

Objecterne, uden dog ar omgive dem med falsse Farver, saa gav den omtalte Iagt
tagelse mig Anledning at forsoge, om Hiet og vilde vedblive at være achromatiss,
naar der, ligesom mit Heliometer, ikkun fik Lysstraaler igiennem der halve
Segment af sin Aabning.
Jeg bedekkede alrfaa den.halvePu'pille paa mit ven
stre langsynede Hie (thi kortsynede Hine fkikke sig ikke ril dette Forsog) med et

Kortblad, strax saae jeg Vinduers Rammerne paa begge Sider omgivne med
smalle Regnbue Farver.
Ligesaa forholdt det si<f og om Aftenen med Flammen
af Lyset.
Skiulre jeg den hoire Halvpart af Pupillen, saa var Flammen paa
hoire Side omgiven med en rod og paa venstre Side med en blaae Indfatning, og
sorkeert, naar jeg ssiulte den venstre Halvpart.
Dette kom mig den Gang ikke
saa fremmet for, som siden, da man fik Efterretning om de Dollondsse Objectivers Sammensætning, dg jeg selv havde Lejlighed ar undersoge deres Bessaffenhed. Tilforn bildte jeg mig ind, at naar de af Hr. Euler saa meget anpriiste
achromatisse Objectiver engang ssulde komme til Fuldkommenhed, faa vilde de
paa samme Maade være achromatisse, Hrm Hiet,
Men jeg fandt mig bedraget
i min Formodning og overbemist at der maatte være mere end een Art af stige Ob
jectiver tinte tig.
Dette gav mig Anledning, for nogle Aar i det Kongel.Sæt-

ssab ar bringe denne Sag i Forstag til Priismaterie.
Men det eeneste i denne
Materie indkomne Skrift lærte, at denne Hiets besynderlige Egenssab endnu

maatte være temmelig ubekiendt, efterdi Auctor ikke kiendte andre falsse Farver
i Hiet, end de fom bleve frembragte derudi af de vaade Haar i Hienlaagene.
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Men al -el ikke skal gane mig her, font hine Naturkyndige, der ffreve heelp
Bind af Tingsvidner, S triosffriftev og Prophetier over den formeenre naturlige
Guldtand, fom man faae i Munden paa en Dreng, indtil endelig en klogere
fkildte den ordentlige Tand ved sin konstige Guld Bekladrring; eller fom der gik
den gode Professor Thummig, der umagede sig med at forklare, hvorledes
Bondedrengen kunde fee igrennem Nceftn, esterat han havde mistet Dynene, da
Historien dog kom fra en Skribent, der var rug paa Opdigtelser, saa maae jeg
endnu legge ril, at denne Iagttagelse ikke just er et Syn for mine Dine allene,
Men atog andre, fom jeg haver underrettet derom, have iagttaget dette famme.
Enhver kan og ved egen Erfaring overbevist' sig herom.
For et kortsynet Hie er
det nok, at man trakker et Kort med et svoertet Knappenaalshnll udi frem 05 til
bage for det, for at see disse Farver.
Dog maae man ikke vente at fee dem fa a
brede som Regnbuen paa Himmelen.
Er Halmstraaes Brede kan vcrre kiendelige nok.
Paa det at ingen fikal falde paa den Indvending, om ikke maaffeedisse
.Farver komme fra en Slags Inflexion af Lysstraalerne ved Randen af.det forecholdte Blad eller Hul, faa behager man ot iagttage at Ordenen i Farverne for
andrer sig og bliver endelig forkeert, naar man fe rer Hullet fra Pupillens hsire
.Rand til den venstre, hvilket ikke kunde have Sted hos de ved Inflexion frem5
bragde Farver.
Til disses Frembringelfe udsordres desuden en sikarp glat Rand
.af er fast Legeme f. E. en Knivs-Egg, men den butte og fvcertede Rand af et Kort
blad vil man ingenlunde finde Mkket dertil.
Endelig kan man og vcere sikker, at
naar et Die, hvis Pupille ved et Tilstelde' f. E. Star-Operation er blevet

bragt noget af sin rette Stilling, fa a at Den ikke langer er concentrisk med Kryi
^stallinfens Axe, maae forestille Objecterne omgivne tu eb falss'e Farver.
Hvo
fom haver Lyst at efter fee alle de Iagttagelser,- fom man haver om Dienfygdomme, vil formodentlig og treffe Cafiis af denne.
Jeg formoder og at Taylor
ti haver glemt den iblant sine 365 Dyenfygdomme.
Men nu bliver det et Spsrsmaal: hvorledes qaaer det til, at den hvide
LySstraale eller Objectets naturlige Farve kan i Diets Grund igien blive frembragt
ved disse 2de FarvekredferS Sammenblandelfe, fom komme fra de modsatte ss'icrve J Fiber af Krystallinftn.
Jeg holder dette, Spsrsmaals Besvarelse for meget
ru- gt og vilde heller overlade det en Euler eller Lambert, end paatage mig det

ftlv,
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selv, dersom den sidste endnu levede, og jeg kunde vente, at den ferste havde Lyst
til at give sig af med denne Sags Undersogelse.
Men i Mangel af dette Haak
vil jeg forfrge at give en Forklaring, mere i den Hensigt, derved at give andre
Naturkyndige Anledning til ar udfinde en fuldstændigere, end at ville angive mitt

for fyldestgørende.
Jeg agter herved ar gaae frem paa samme Maade, som
Algebraisterne, der bringe, er Par bekiendte Srorrelfer i ALqvatsoner og deraf be
stemme andre ubekiendte Srorrelfer.
Mine bekiendte Forfaßer ere folgende:
1) at alle prismati^e Farver foreenede med hverandre frembringe igien der hvide

/

Lys.
Denne Foreening kan ikke allene (Fee paa en hvid Grund ved Hielp af er
convex Glas, men endog ved disse 7 Farvers hastige Fart forbi Hiet. . Naar
man nemlig belegger en Top paa dens overste Side med smalle Triangler af Klæde
afde forfficllige Farver, som forestille de 7 prismariffe Farver eller og allene de
3 Hovedfarver, redt, guulr og blaat og dreyer den hastig om, faa vi! denne
spraglede Overflade vise sig hvid for Hier, meer eller mindre fuldkommen ligesom
de derril brugte Farver meer eller mindre nærme sig til de prismatijFe i Reenhed
og Klarhed.
Belegger man Brikken med gule og blaae Striber, saa vil den

under hastig Bevægelse synes at være gron; blaae og rode Strimler vil forekom
me os violet etter purpur.
Aarfagen lader sig meget let angive.
Enhver Far
ve setter Nervetrævlerne af Retina i en oscillerende Bevægelse, hvis Hastighed
giver os et Begreb om enhver Farve,

ligesom Horelsenervens Oscillations Ha-

-stighed underretter os om Tonen.
Gier denne 120 Sving, ligesom Claverstrængen, i en Sekunde, saa kiende vi Tonen ar være C i Bassen.
Slaaer man 0
og G an tillige, saa antager de storre Omgange af den igiennem Snækken fordeelede Nerve de langsommere Sving af 120 Gange og de mindre Omgange de hasti

gere Sving af 180 Gange, og Blandingen af begge disse Sving vil indprente os
et Begreb om Qvinten. Ligeledes forholder det sig med Hienerven, Med sam

me Vished, som ved Tonerne, kan man vel ikko angive Nervetrævlernes Oscil
lationers Hastighed af Retina under Felelsen af enhver Farve.
Imidlertid kan
man af en SæbeblæxeS overmaade ringe Tykkelse, naar den begynder at give
Farver fra sig , med temmelig Vished flmte, ar Antallet af Ossillationerne i en
Sekunde maae stige til Millioner for hver Farve, og at der ligefaavel gives Ociaver, O,vinter og Tertzer.ved Farverne, som ved Tonerne, naar Forholdet

imellem de as Farverne frembragte Sving bliver der samme.

Det vilde være for
vidt-

iz6
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vidtloftig, om jeg her vilde beviise disse Saher udforlig.

i

Folgende Erfaringer

kan undervise os tydelig herom.
Naar Blodet alt for meget drives til Hovedet
og i Besynderlighed til Hretö Pulsaares Grecne, saa bliver Horelsenerven der

ved mere spcrndte end sædvanlig, foler Pulsaarens Slag, som ellers ikke'pleier
at stkce, ^og meddeeler os ved den deraf foraarfagede Bevcegelse et Begreb om en
susende Lyd, som vi i Begyndelsen troe at veere uden for os, indtil vi endelig lcere

af Erfarenhed at Aarjagen dertil er i os felv.
Ligesaa er det og beffaffen med
Hiet.
Bliver Hienerven enten sat i Bevægelse ved et udvortes Sted , eller
driver man Blodet mere end scedvanlig op i Hovedet, enten ved at holde sin
Aande eller at sammentrcekke Bugmuftlerne, eller forhindrer man Bloders fri
Lob igiennem Halsblodaarerne ved Hoveders hastige Tilbygedreyning, da disse
blive sammentrykte ved Halsmufflernes Virkning, saa synes i alle disse Tilftrlde
Gnister at fare ud afHinene, i Besynderlighed hos fuldblodige Personer, da dog
ingen uden den Lidende kan see dem.
Jeg haver allerede ved en andesr Leilighed
viist, at man kan vcere temmelig vis, at de Lynild, som Halley og Lou ville
Aaret 1715 saae i Maanen ved en total Soelformorkelse, var ikke andet end
saadanne Hiengnister, foraarsaget af den besværlige Kneysen med Hovedet, som

var nedvendig for at fee igiennem Kikerten ved denne ForMorkelse.
2. Fremde
les leerer Erfarenhc^ at lyse Billeders Indtryk vedblive nogen Tid i Hiet, men
efterhaanden seer man dem med andre Farver end Originalen havde, ffiondt den
ne ikke mere virker i Hiet.

Ved Delirantere, hvis Delirium var periodiff, haver jeg nogle Gan- "
ge bemerket, at naar Anfaldet begyndte, forekom dem alting redt som Skarla
gen, derpaa troede de at see Huse og Folk i Flamme, og i det samme vare de fra
dem selv.
Af alle disse Tilfalde er det efter mine Tanker klart, at en heftig og
Uordentlig bcevende Bevcegelse i Hienerven,> saaledeö som den kan foraarsages af
et Stod, kan frembringe et klart ufarvet LyS, efterdi i nogle af dens Grene opvekkes en sterre, i andre en mindre Heftighed.
Men er Lysets Virkning paa
Nervegrenene j«vn, faaledes, fom den kan blive frembragt af et. lyst Legeme,
hvis Farve er reen, faa lcerer den 2den Erfaring, at der vedbliver en ncesten een
Minute vedvarende Bevcegelse, efterab Indvirkningen er forbi, som forst fore

stiller den originale Farve og derpaa ved aftagende Hastighed en heel Octav af Far-

■ - -
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ver efter hverandre.
Ved meget misbrugte ogsvcekkedeHine kan en saadan Bevcegclse vedvare hele Dage, hvorpaa Groev Buffbn har havt en Prove paa

sig selv.

Dette Forsog anstilles best med gode Hine i et merkt Kammer, hvor-

udi man kan indlade en Soelstraale.
Antage vi altsaa i Felge denne Erfaring
som afgiort, at enhver Farve, som virker paa Hyenerven, meddeeler den en ofcii

lerende Bevcegelse af en vis Hastighed, saa kunde vi og deraf indste Grunden til
et andet rmndre bekiendt Syn, som endnu ingen haver forsogt at forklare, og
„ hvis Kundskab er nodvendig til mit Problems Oplosning. Naar man leggcr en
Strimmel Skarlagen eller en Stang rod Lak paa hvid Papiir, stiller sig dermed

for et lyst Vindue og seer stift derpaa i i Minute,

saa vil man see det omgiven

med een en liden Finger bred gren Indfatning.
Holder man da Hiene stive og
tager dette rode Legeme bort, saa seer man i dets'Sted et grønt Billede deraf.

Men forstorret ved den forrige Indfatning.
En guul Strimmel ferner en blaae
Indfatning, den blaae en red, og den grønne en violet, og den borttagne Strim
mels efterladte Billede beholder altid samme Farve, som Indfatningen.
Groev
Buffbn var den forste, som bragte disse Farvegespenster i Orden, endskiont de

dog tildeels vare tilforn bemerkede af nogle Opticis, men han bragte tillige ved
alt for vidt drevne Forseg, sine Hine i desto større Uorden, og haver maa^ee afFortredelighed derover et engang forsogt at angive Aarsagen dertil.

Folgende For

klaring derover synes mig at stemme neie overeens med den forhen anforte Erfa
ring.
Man kan ikke tvivle, at de Nervetrcevler af Hienettet, som ved det far
vede Billede umiddelbar ere satte t Bevcegelse jo meddeeler endeel af denne Be-

vcegelst de tilgrendsende Grene.

Men da denne meddelte Bevcegelse stedse maae

blive ringere, jo videre den udbreder sig fra den forsteVevcegelseS Kilde, ligesom
Luftens Bevcegelse ved Lyden, saa foles formedelst denne langsommere Oscillation
ved det farvede Billedes Rand i Hiet de i Ordenen felgende prismatiffe Farver,

sikiondr ikke adffilte, men blandede formedelst der lidet Rum i hvilket denne Be
vcegelse udbreder sig.
Naar altsaa Hovedbilledet er redt, og foraarsager f. E.
1000 Oscillationer i Nerven i i Sekunde, saa vil de ncermcste i Bevcegelse sadte
Grene udi samme Tiid giore 900,800, 700 0. s. v. Oscillationer og derved i Or
denen lade fele den gute grønne og blaae Farve, hvilke sammenblandede udgiore
det rode BtlledeS grønne Indfatning.
Bliver det rode Legeme borttaget, saa
bliver Nervernes vedvarende Bevcegelse stedse ringere og svagere og maae att*
Nye Saml. I. B. '

S

saa

.
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saa forestille et grent Syn af det rede Legeme.

Er Hovedbilledet gult, saa fel-

> ger afden omtalte langsommere Bevcrgelfe ved dets Sider en Blanding af grent,
blaat og violet, fom rilveiebringer en blaae Indfatning.
Et blaat Billede vil
faac sin Indfatning ved en Blanding af den folgende violet og den rede og gnle af
den felgende Farve Octave o. s. v.
Efter al Anseelse ere allene de 3 narste Far
vers Oscillationer, afden prismatiske Farveorden folelig for -Oiet.
Man beho

ver altsaa kunat bestemme hvad for en Farve der kommer af Blandingen af de 3
nceste for at angive Farven af Indfatningen.
Betragter-man paa den angivne
Maade en hvid Strimmel Papiir paa en sort Grund, faa bliver Billedets Ind
fatning sortere end Grunden og ligesaa vil hele Pletten see ud, naar Papiirstriln-

melon er taget bort.
Ved dette meget lyse hvide Billede bliver nemlig de under
liggende Rerver sat i en heftig og deres Feelsomhed meget svcckkende blandet Bevcegelse, fom meddeelt Sidegrenene, gier dem mindre felende end deü ovrige
Deel afHienetket, i Henseende til de svage Lysstraalor som dcn sorte Grund dog
»ltid kaster tilbage.
Altsaa maae den sorte Grund ncer ved Papiirstrimmelen al
tid lade sortere, end den evrige Deel af Grunden.
Den mindre Nervernes
Følsomhed, som det blandende hvide Billede haver foraarsaget, maae altsaa giere
De faa fra den sorte Grund rilbagcka stede LySstraalcr endnu mindre folelige, efter
år Papiirstrimmelen er borttaget, end paa den evrige Deel afBetina, altsaa
maae den heele Plet lade sortere end Grunden.
Legger man cn sort Strimmel
paa hvid Grund, saa vil Folgen blive tvertimod, og det af modsatte Aarfager.

Formedelst Nervernes sterre Felsomhcd der, hvor den sorte Strimmels Billede
falder, bliver dets Gromdser, faavelfom dets Eftcrfelgere feet hvidere end Grun
den.
Et maadelig got -Aie kan uden al Fare anstille disse Forseg, naar man
ikke vedbliver faa lccnge, og haardnakket., som Gr. Buffon.
Men Svagsyne
de giere bedre ei at befatte sig med disse Forseg.
Af disse AienettetS anferke Egenskaber, at antage en harmonisk Oscilla

tion for enhver derpaa'virkende Farve, at udbrede den til Siderne med en fopinindsket Hastighed og derved ar forestille Bi-Farver, vil jeg nu angive Oplos

ningen, saa g or fbm mueligr ved der forste Forfog, tik mit anfopte Problem: hvor
for Kiet vcd Pupillens sædvanlige koncentriske Äabning er achromatrsk, men ved

en Sideaabning bekla-der Objekterne med fatffe Farver.

Forarvcere desto kortere,

..

vil
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vil jeg kun antage 3 Hovedfarver, rebf, guult og blaat, af hvis Blanding baade den hvide og enhver enkelt prismatis Mellemfarve haver siir Oprindelse. Man
forestille sig alrfaa en klar, hvid og finnende Punkt, som afmaler sig paa Hie-

nettet f. E. en liden med Papjir bedekket Aabning t et merkt Kawm r, hvorSoelen kan skinne paa Papiiret.
Kan de derfra kommende Straaler kun falde igiennem Pupillen^ halve Segment i Hiet, naar man haver Mulet den anden halve
Deel, jaa vil denne lille hvide Cirkel blive udbredet til et langagtigt rundt med

alle Regnbuefarverne omgivet Billede igiennem den ene Rand af Krystallinsen
efterdi dens forreste og bageste Overstader giere en Mcrv Vinkel med hverandre.
Denne EgersiVab haver den tilfcelles med alle enkelte giennemsigtige Materier,
hvis Sider staae skiceve imod hverandre, og Aarfagen hertil er alt for bekiendt for

her at blive erindret.
Lad os satte, at Pupillen er heel aaben, og concentril"k med Hiets Axe, faa blive vel de fra den hvide Eirkul paa hver Punkt af Pu
pillens Rand faldende Straaler, ligesom tilforn adssildte i Farver.

Men ved

det at disse Straaler mede hverandre paa Hienettet, foreene de mellemste gule
Farver af Billedet sig med hverandre, og da de ere de klareste, udgiore de Ho
vedbilledet, som stråledes paa denne Maade vilde sees guult, hvis ikke Hienettets

anden forhen beMevne Egenskab virkede tilligemed.
Foruden denne gule Plet
bliver den fra enhver Punkt afKrystallinfens Rand kommende rdde Farve omkring
den blandet med en blaae , som kommer fra den modsatte Punkt i Randerr, og af
denne Blanding vilde ogsaa den gule Plet faae en violet Indfatnings
Men da

den violette Farve faaer en guul Rand ved Sideostillationerne, saa knnde man
formode, at den svage violette Indfatning, fom her er indfluttet i et lidet Rum,

oz omgivet paa begge Sider med Oscillationer af den gule Farve, maatte herved
faae en Blandings af Oscillationerne for alle 3 Hovedfarver, felgelig for den
hvide.
I sig selv er og den violette Farve den svageste af alle, endog naar den

i et merkt Varrelse ved et Prisma er afsondret fra Soelstraalen, -og man kunde
derfor gierne paastaae, at den ved ikke meget klare Objecter falder reent bort, da
den rede og blaae hver for sig falder sterk i Hinene, jeg haver ikke heller nogen
Tid kunder see den violette Farve omkring Lyseflammen med halv rildcrkket Pupille,

men allene den blaae og rede ved begge Randene.
Endfkient nu denne var den
korteste Vei til at oplese vorep Problem, saa tilstaaer jeg dog, ar den forekom
mer mig ikke tilstrekkelig, efterdi man maatte kunde see denne violette Cirkel om-

>
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kring et klart Object, om ikke just ved Dagens LyS, faa dog i et merkt Vcerelfe,
Hvis den virkelig var tilstcede paa Hienettet. Jeg troer meget meere at Hievccdsikerne maae foraarfage en Art af Farvens Adspredelse, hvorved denne farvede
Kreds reent bliver forvandlet tit et hvidt Lys.
Af Pater Bofcovichs Forseg
med sit Vitrometer seer man, at enhver giennenrsigtig Materie, forvandlet til

et Prisma adspreder Farverne efter en besynderlig Regel.

Paa den ene Maade
bliver den rede, paa en anden den gule o. s. v. i Forhold til de andre mere udbre
det.
Udi et Prisma afBergkrystal blive Lysstraalerne efter dens forffiellige
Lavs Gange, spaltede i 2 Rader af Regnbuefarver, hvoraf Begyridelsen til den
anden Rad igiennem den ene Side af Prisma falder paa den grenne af den forste
Rad, og igiennem den anden Side paa den blaae, og igiennem den gdie Side
paa den violette af den forste Rad.
Men hvorledes HienvcrdMrnes Farvead-

spredelse virkelig er beskaffen, kan jeg afmeqet-gode Grunde ikke angive elker an
vende til min Nytte, forst efterdi ingen endnu haver anstillet Forftg dermed, og
dernerst efterdi det er meget vanMligt at foretage disse Forsog, da Hinene sted
vanlig efter Doven blive dunkle og ugiennemsigtige, og et levende Menneske vil
Imidlertid kunde det maaskee dog gaae an
med Hiet af et pludseligt drcebt Menneske, naar Experimentator strax var ved

de neppe overlade sine Hine hertil.

Haanden med sit Tilbehor til Ferfogene.

Ved Leilighed afdenne Materie haaber jeg det ikke vil vcrre uangenemt, ak
jeg af de forhen angivne Hiets Egenskaber forklarer 2de Syn, fom have saaledeS
forvirret nogle Observatores ved Observationen af Veneris sidste Gang forbi Soe
ben, at de felv ikke have vidst, hvilke Hieblik de Mtlde angive for de egentlige
sande indvendige Berorelser. Man efterlåse kun Hr. Abbé Hells Observation
i Wcrrdoe.
Det folger nemlig af de i Hienettet til Siderne udvidede Bevægel
ser ved et lyst Billede, at et lyst Legeme allerider maae forekomme Hiet storre, end
dens sande Srorrelse og Frastand forer med sig.
Folgelig maae ogsaa en mork
Plet fer Solens Overflade f.
Venus eller Merkur synes mindre, end denffulde, efterdi Felelfen afSoellystt udbreder sig noget over Planetens sorte Billede.
Man faaer altstta ek gandffe urigtig Maal paa denne Planets Diameter, naar
man maaler den for Soeken, og dog troede nogle, at denne var den fordeekagtigsie Stilling dertil.
S aa snart derfsre som Planetens fande Rand treeder til
■2

-
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Soelens Rand, saaledes at inter Lys mere kan skimte forbi den, saa herer Plattes-

lens Formindskelse op paa denne Side af Randen.

Den sorte Planet synes paa

dette Sted at faae en Knude eller Udvcext, indtil endelig og den forminskede
Diameter kommer til Soelens Rand og Planeten igien synes rund.
Man
indseer altsaa let, at Hieblikket, da denne Knude bliver til, bor ansees for
Tiden af den sande indvendige Berorelfe.
At de fleste have udgivet dette Syn
"for Soelstraalernes Inflexion ved Randen af Venus, er neppe værd at aufore,
da ingen Inflexion kan Have Sted ved et fern skrumpent og ujævnt Legeme,

en Planet kan være.

som
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Sammenligning
imellem

de 1671. af Hr. Picard og de nyere i Skaane giorte Observa
tioner 09 Opmalinger,

for at bestemme paa det noieste de 3 Punk

ters: Uraniborgs, Runde Taarns og Lunds Observatories
Situation imod hinanden.

1

Ved

K. Lous.

.

er den Danske saa meget som nogen Soesarende Natron angelegen at
kjende Farvandet (Kattegattet kaldet), og at eie gode Kaarter derover.
x

Ikke desmindre havevi dog indtil for nogle faa Aar stden maattet lade os noiemed
de hollandske Kattegat-Kaarter, fom grundede sig .allene paa usikkre Seiladser,

• og som i den lange Mellemtid, siden de udgaves , ved Misvisningens Foran
dring fra fejlagtige vare blevne aldeles falske og forvildende.
Hoistbetydelig for
Seefarten er derfor saavel den Soe-Opmaaling, som Hans Kongel. Majestet
af hoipriselig Omhue for stne handlende og stylende Undersaatters Beste befaledo

i en 8 Aars Tid af kyndige Soe-Ofstcerer at forrettes langs ds Danffe Kyster fra
Gilleleleye forbi Gisser-Rev indtil Sydhukken af Langeland, fom den Land-Opmaaling, der neesten paa samme Tid af Hr. Professor Schenmark forrettedes

over de SvenM Kyster fra Falsterboe til Farveri Norge.

De See-Kaarter,

fom jeg har udgivet, saavel det retvisende i Aaret 1772, som de tvende misvi
sende i Aarene 1776 og 77 grunde sig paa disse, og skulde uden dem umuelig
havt den Rigtighed, som daglig Erfaring beviser, de frem for de gamle have.
Hr. Schenmurks Opmaaling, hvorpaa Kattegat -Kaarretö Anlarg egentlig be-

• - >

roer,
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koer, ter anfeeö som er vigtigt Document i Styrmandskonsten, og det er vel,
ar Ver ved ar have fcmet Sted i de Kongl. Svenske Vet. Handlinger for A. 1774.
er bevaret fra Undergang.
Ved den er Course» igiennem dette faa farlige Far
mand nu bestemt og sikker, og skal ikke ved Misvisningens Forandring i Tiden
komme i Forglemmelse.
Ingen Umag bor ansees for megen, som anvendes
paa ar giore denne Opmaalings Beregning klar, rigtig og sikker.
Jeg smigrer
mig verfor, at saavel dette Kongelige Selskab, som den beremte Autor deraf selv,
gierne vil fee, at jeg ogsaa her fremlcrgger min Udregning over samme Opmaar
ting, hvilken, da den paa en forskiellig Maade er udfort end den paa forbemeldte Sled i Handlingerne allerede indforte Beregning, og dog med samme fan noie
overeenöstemmer i Udflaget, beviser, at man nu tilfulde tiender Stationernes
i Henseende til Brede og Larngde rigtige Beliggenhed.

§. I.
De tvende Hovedpunkter, hvorfra hele Triangel-Kiceden begynder, saa
vel Nord fom Synder paa, ere det runde Taarn i Kiobenhavn, en Plads i det
gamle Uraniborg og Midten af Lunds Observatorie.
Disse bor forst i Henseende
ril Pol r Heide og Lcengde bestemmes.
Vi besidde saa mange Opmaalinger inte^
lem dem giorte saavel af Picürd, som her og i Sverrig igienragne, at disse tre
Punkter paa der noiagtigste imellem sig selv kunne astcegges.
Men da det derom
bekiendte sindes adfpreedt p'aa adskillige Steder, og noget lidet i Beregningerne
kunde vcrre at tillcegge, skal jeg begynde med i dette Stykke, som jeg har den TEre
at forelcegge Selskabet, at samle og foreene alt, hvad der hidtil i denne Sag er

Udrettet, for paa det noiagtigste at faae bekiendt disse tre Punkters Situation.

y

§- 2.

' '

.

Det bliver tjl den Ende i Forveien fornedent at fastscette den rette Forhold
imellem Dansk, Svensk og Fransk Fodmaal.
Forholde« imellem den Danske
og den Franske amager jeg, som Hr. Professor Btlgge hat befunden den (see

det Danske Vid. Selskabs Skrifter 12te Deel pag. 76.) for iqooo; 10353, og
Forholde» imellem den Svenske og Franske sW Professor Celsius har fastsat den
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(fee tet Svenste Vet. AceademieS Handlinger for 1740. peg. 208.) for 10000:

10943.
Folgelig bliver Forholden imellem den Danste og Svenste Fod som
iöööoo: 94608»

§- Z.
Hr. Picard var den ferste, som ncest Tycho giorde Maalinger i denne
Egn, dog med langt lykkeligere Neiagrighed end hans store Forgicenger, efterdi
Kikkerter iPicardsTidferst bleve applicerede til geographisteMaalings-Inslru?
menter, da fer den Tid Tycho og alle andre havde allene brugt Kryds eller Sig
ter.
Der |Tn( vise sig i del felgende, at stien^derine Franske Lcerde var med de
forste, som betiente sig af Qvadranter med Tuber, har han dog vidst at bringe
dem endog i Inventionens Barndom til en sårdeles Fuldkommenhed.

S- 4De Maalinger af Vinkler og Distanser, som han fra Uraniborg og Ruin
de Taarn giorde for at bestemme de tre bencrvnte Punkters tette L«ge, ere fol

gende:

Ved cn opmaalt Basis paa Huen af 4760 Toifer fandt han Distansen
■ 13494 Toiftr.

(Fig.

13971 Danste Favne.
14766 Svenste Favne.
114' 9" af en stor Cirkul.

-g ved denne igien -

- OL f 19937 Toiser.
I 20641 Danste Favne,
j 21817 SveryVe Favne.
(20' §4" af en stor Cirkul.

Syd U 'O fandt han
NordOU" -

-

i6°46'
i6°39'45

; Lcengde-Forstiel imellem U" og O 7' 15" eller i Tid 23"
OUL
7^ 54' 55"
U OL
•
s
- 69° 191 ro"

§• 5-

L. Observatories Situation imod hinanden.
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Hvor rigtig hans Maaling har varet, og hvor tilforladelige hansJnstrUnienter, Ml jeg prove ved at antage Uraniborgs Brede, Di stansen U"O og
Huk Syd U O for rigtige, og deraf at finite ril < Nord OU, rjl LorugdeForgViellen imellem U "og O og ril Vreden af O, hvilke fidfie tre Ting , om de fin-

DeSovereenSstemmendemed hvad han vedMaaling for dem harfunden, Slutningen
bliver ntvivlagtig, at Ur am borgs Brede maae paa faa Sekonder ncer veere tilfor
ladelig^ efterdä han har brugt en faa fiurig Maade at Aberration, Nuration
og Mfrartion i Stiernernes Hoidemaaliug er komme i Betragtning, men dl
Zeit, (omder er nogen,) Mene maa reife sig afhcms Instrument og Observation.

§- 6.
Brede-Forskiel imellenr Uraniborgs og Parises Observatorier fandt han

da 7°4-'5v/.

Parises Observatories Pol - Horde er frem for noget Steds

i Verden ueiagtigen bestemt at vare 4'8° 50* ta".
(nemlig i)erz hvor Picard stod^) 550 54717".

/

Derfor bliver Uraniborgs

■

§.-7-

.

En Meridian Grad amager jeg paa 55*40' Brede 59258 Danffe Favne
stor efter den Supposition, (som stemmer hest overeens med de giorre Maalinger) at Meridian Graderne, fra den forste af at regne, voxe i den Forhold fomQva-

Drato-O.vadrarerne af Brevernes Sinuser, og Herefter bliver U'Oy som var
maalt 13971 Danske Favne stor, lig 14' 9-" as en stor CirUtl.

§.

8.

V

Nu haves da I « den fphcrriske Triangel,, PU'O, hvori, (fom i disse
folgende Triangler,) P er Polen, U" Picards Station vedUrambvrg og O run
de Ta arm
I denne Triangel ere bekiendte: (Fig .L)

Nye Saml. 1.25.

T

x

0-

/
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i.

~

PU/Z (Complement af
340 5' 43^
OU' P (Supplement af Syd U O) - - 163° 14 o
U O Distanfen imellem O og U' - - f 13971 Danffe Favne.
I 14' 9" af en stor Cirkus.
derved fibres ved Regning.

'

, /
v

*,

■

<OPUZ/ fora ud. Lcrngde imellem O sg U"

o° 7' 14 "

<POU^faanreger firm 01/ afviger
til Hster fra O" Meridian

16° 4c/ 25"

-

og PO Complement af Runde Taarns 'Brede 3.40 49' I§" 52"*
s. Derncrff udi den retlmiffe Triangel UOL (Fig. 2.)

lad <OU L v«re bekiendr for
<U OL
og U O
. -

--

70° 55' 7“
69° 19 5
13 971 Danffe Favne.

Derved findes ved Regning

■; '

cU'LO at vcrre
OL
Uz/L
-

-

-

-

'

-

.

-

-

39° 45*53//
20642 Danffe Favne.
* 20436 Danffe Favne.

3. Udi den ffhariffe Triangel POL». (Fig. 4.)

~
er PO Csmpl.af OBrede
34° 19^ 15"
< POL Sum men af N ord UO + UOL 85° 59'30"

v

sg OL

1

-

-

-

20642 Danffe Favne.

Derved findes ved Regning

< OPL förand.-Lcrirgde hnelfem O og L - o° 37' o**
<Syd?LO ßM er AfvtznKlgen afLO fra Lunds Domkirkes Meridian 86^ 30' o**
, sgPLCompl. ajLuuds Dsmkirkes Brede 34,° 17' 53"' 40".^

■z .

x„

’

■ >

.

. ■

4.Ubi

(
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4» Udi den sph«rifke Triangel PU L er bekiendt (Fig. 3.)
< PLU' Suppl. af Syd ID -pOLU" 530 43' 37"
PL Compl. af Lunds Donrkirkes Brede 340 17*53"40'"
UL
' ' 20436 Danffe Favne.

Derved findes ved Regning

< U' PLforand. LcengdeimellemÄ3" og L - o° 29* 46"
Syd Uz/L som er Asvigmngen af U L
ril sAster fra Uramborgs Meridian 54° 91 7^
sg PU// £ompL afD'b Brede (fom fastsat) 340 § 43
'

§■ 9-

Efterår jeg fa aledes ikke uden megen Proven havde bragtDwards Maalinger ril Sammenhæng, saa nt de af ham opmaalte Linier og Vinkler stemme
overeens paa nogle Sekonder nrer med de modsvarende i ven heroven staaende Be
regning, stod det endnu tilbage ar sammenligne dette Udkomne med Udstaget af
Hr. Prof. Schrnmarks og Hr.Zcgoststroms Maalingersraden Skaanjle Sider

thi i disse sidste ere just de Linier og Vinkler fom i Hr. Pwards fattedes, op
maalte, faa ar i denne Triangel-Samling intet kan mangle ril ar faae dens rette
Lcege bekiendt.
Paa begge Sider er anvendt faa megen Flid og brugt saa gode
Instrumenter, nt lidet til Sagens ste-rre Oplysning vilde vindes ved at igien eftermaale deres engang forrettede Arbeide, Da det lader, ar ve i Vinklerne ei have
feilet stort over 30 Sekonder, en Feil, som ingen Landmaaler endnu faa let kan
sige sig frie for.
Meu mere vil man vinde til at udbringe Triangelens reu^ Fi
gur imellem de tre brncevnte Stcrder, naar man paffer Maalingerne, fom fra
begge Sider aktere giovte, faaledes, at de Udbringe en sammenbunden Ki«de,
hvori intet sig selv eller bekiendte Ting modstridende yttrer sig.
Thi derv^> vil
Sikkerheden af Trianglens rette Lage vist rndstramkes inden nogle faa Sekonder.
Det er dette, som jeg har giortmig megen Umag for, og det har, Ment efter
nok Proven og Passen tilsidst lykkeds mig, nt bringe, som jeg haaber, disse fra
tvende Sider forrettede Maalinger til en overeensstemmende Sammenhorng.

T 2

§.9.
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-

■' -

Figur 5, viferOpmcrakingen ftaden Skaanske Side^, hvori w forestil

ler en med.megen Flrd opmaaker Bast's imellem krmd og Malmoe, fom befandtes
4870 Svenske eller 4607,4r Dan^Ve Favne stor,

Fra. Venne Basts ere sekgen-

Le Triangler opmaatre, nemlig r

x. Ubi
> ere ved Masting fundne
31* 3'9* 30"?
se&zM 114° 19 3011 derved ved Regning ftmden LM7A67. z D.Fa.
o t
æMw 33° 4z

s. Ubi Å $•<£! M
ved Masting

se--CM 61® 13*

3. UdiLOEM
? vevMaaling

DSM 38'33'30" 1
OM-C-‘ 130° 20 30 J

4.

** ”^9 SSL SS} ®'$aw/

umaMW-C
ved Masking

s.

:1

MW£ zB° 37f 20"

j;

»GML

W-CM 95^19 40

■ ■

J

■

. i" - ■

5T, Udi
A-
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5. IfoiaMWV

ved Maaling
VWM 99° 58* o"
VMW 22° 40 30
MVW 570
30

ved Regning VW 82,09» 5 D. Favne.

6, UK aQVW

ved Maalmg

■X

,

QVW 86° L8' O" '
QWV 46° 38 30 ved Regning QW ±z 11222,9 D. Favne.
VQW 4^° 54 40

7. Adi ArneUWQ og UWM

,

ere opmaalte ,

QU W 89° 56' o"}
lU'WM 98*43' 9"
WUM 59° 57 o
[LT'W,£ -27° 20 -9
QWM146° 36 30
? herved findes for
og for ved Regning
j U'MV -1° 19 51
medelst Regning.
U W - <7535.3 1_ fundne
QW 11222.9
UM = - 20476
WMi793I
J

8. Mi aU'W-C
(WU£35e35'i7i"
W£U 17” 4 131
LUM -4° 21 43
I U'.ßM 78” 15 ' 27
t UE 20408.4 D. Fav.

er bekiendr
<U'W43127’20' 29"]
u'w - - 7535.3 I

W-C=

- 14938.7 J

-,T 3

9- 2
X
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9.

SaOU'M
:<•

er bekiendr

OU M
U'MQ
- U'M
U M <■

46° 48' 01
42°r57/4°'y. ved Regning OM 14926. §
- 20476 - -,
-

10. Udi^OM-L
er bekiendt
OM=ß 120° 20* 30"

O£M 38° 33'3°" ved Regning OE—20667.

OM - - 14926,6
)

§.

II.

Udi § 8 - Z er OL Distansen imellem Runde Taarn og Midten af Lunds
Domkirke ved Picurds Maalinger funden at være 20642 Da«Ee Favne, og
i §. 10-3 er O<£ Distanftn imellem Runde Taarn og Lunds Observatorie ved
Hr. Zegollstroms- opmaalte Basts funden at være 20633 Dausse Favne.

Med

Situationen imellem Lunds Domkirke sg Observatorie, som nyeligen er bleven
ung meddcelt, stemme disse'tvende Maal overmande vel overeensHvorved Rig
tigheden af Hr.- Picards, saavelsom af Hr. ZcgollftroMs Basis fuldkommen

stadfæstes.

Dette skal nu vifts

•

§. 12.
Udi A <QL S (Fig. 6.) er £S ved Maaking funden 53.93 Sveuffe Favne.
LS

*

-

-

-

38. zzSvenffe Favne.

<8 er en ret Vinkel.

Derved

Observatories Situation imod hin a ud en.

i

i

Derved findes ved Regning

<LßS at vcepe 350 24' 41“
<42LS ' 54°35 19
-C L - 66. r6 Svende Favne.
eller 62.Danffe Favne. >

lti)izlO»CL (Fig. 7.) cr Syd LO for fanden g6ö 30' o"

Nord LO dens Suppl. ,93° 30 o 1 ,,
NordlJS »
350 24 37j ad '

OL C er derfor

1230 54' 37"
20642)

5

62*59 J

D. Favne-

Derved findes ved Regning

<COL at vare x o° 8' s*1
O43L 50° 57 23
042 - 20632 Danffe Favne.
Altfaa bliver Dlfianfen imellem Runde Ta arn og Lunds Observators flutter fra
Picards Maalinger, 20632 Danffe Favne; og sanrme Distans, flutter fra
Hr. Zegollftroms Basts ved ds trendeTnangler æ« M, Mt £ ojMOÆ

(F'ig. 5.) 20683- Danffe Favne.

Ddn ringe Fortiet,

foin er kmren Favn,

beviser Rigtigheden as begge Maalinger. .
§. I4*

Men dersom man bruger den hele Triangel- Kicrde r font er art forti §.10,
findes for famme Di stans imellem Runde Taarn og Lunds Obftrvatorre 20667'
Danffe Favne, fom er 16 Favne mindre end der burde.
Denne Feil kim letten
lig have indsneget sig i rwgen as Trianglerne.
En Irring af
Minut i de tven-
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De Vinkler QU W og WU M vilde give i U W en Feil af 6 Favne, font igien
skulde frembringe i

denne af i6 Favnen . M derfor midt i Triangel-Sui

ten maae vcerei Viukekniaalingen indloden denne liden Irrmg, amager jeg for
sandt, og finter, at U'j£ ber vcrre 20623 isteden for 20608.4 Danjke Favne,

og «aar delte allene tilstaaes, skal jeg i mm Underssgniug g aar videre.

§. 15*

Tycho siger (Voyage d’Uranibourg par Picard) at Vold »Muren
omkring Uraniborg var 300 Fod i Fiirkaut.
Paa dennes fydre Side Havde Hr.
Prof. Schenmark sin Station i Linien imellem Runde Taarn og Picards Observawrie, hvilket var paa den venstre Side af Det gamle Uramborgs Rridera.
Jeg antager Distausen imellem Hr. Picards og Schenmarks Stationer for
35 Favne, og i Linie med Runde Taarn, og med Denne Supposition, der ikke
kanvcere langt fta Sandhed, stal det vise sig,

at Hr. Schenmarks Maalin-

ger stemme vel overeer^ med de Picard ske. -

§. 16.'

-

Udi A U"U/lv(Fig. 7.) er < UU,ZL funden ar vcere yo° 55' 7" (§.8.)

UL
U'U"

-

-

-

-

20436 D. Favne.

-

ZA D. Favne.

710

0'424

Derved findes ved Regning

<

< OU L UULT

-

^ogUL

4

--

s

o° 5'34"

5/ 20424.5 D. Fav.

§» I ?•
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WWl
§. 175
Og udi AU 'L£ «U"LO
‘ U'LU
....... ' “
-

U LO
Syd LO
"

39® 45'53"i
o° .5' 34"

39° 4°' 19"

-

86° 30' o"
126° io' 19

>

hvis Snppl.
Nord L.Z3

ULZ2

530 49'41
35° 24' 37

U'L .*■

. < 89° 14' i8z/
>
20424» 5 l

LL -

5

5i. Z9 j

Derved sindes ved Regning

90° 35z

LUX

.
X

»g vE

-

-

-

.

j_5

§. 18-

. ;» *■;uk■ ■.;>
U'-CL er da 90° 35'

6"

5 ■ o°ioz 367
' 20423 Danske Favn ez som der
-»
bsrvcrre (§. 14.)

6

.50° 57'23

;———
125° 59' 47«

39° 37' 43

l

u £o - 39° 37' 43"

Syd^60
0£M

86° 22'

4"

38° 33'3°"

Syd »CM. 47° 48" 34"

Denne

Viükel har Hr. Schenmark ved etMcdium af flere Obser
varioner pmdeu 470 49' 27", som er kuns 53^ meere.
STye Saml. I. B
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§• 19__

•

<

2

.V

*f

* .

7'

a,

Rnude TaarnS Pok - Heide og det§ Meritzkans Beliggenhed nrod 'SJHtfett
sf Lunds Domkirke eg Malm-eesKirke--Spir, fv'm red disse Beregninger ereud-

tzragte , stemmer eg tiet overeens med der for disse wende Vinkler af Hr. Prof.

Bngge pas Smtkandffe Grunden udfn'nDne.

(See derKongk. Videnff. Selr
Thi ban befandt, at Vinklen, fbm OL

ffabs Skrifter, 12te Deel pag- 78-).

gier med Runde Taar-ns Meridian, er 85° 4^ 46",

fönt er knns 44" mindre

cut) den heroven for.fastsatte, eg at Vinklen Nord OM er iq6° 57^1“, font
er 24." mindre.
Og" La Roskilde DowkirkeS sydlige Spir efter den geographiske
Opmaaking af S nr Land kigger 2" 15" sydligere- end Rnnde Taarn, udkommer,
suaardrsse 2" 1Z" wcrkkes fra 550 40* 44p", föm her er funden fer Runde Taarns
Brede,)AF" 2^"ssor RoffikdeDonEirkes Pol-Heide, fom er kun i* Se-

kond meere.^rd Hr^Bttgge ved F Observationer paa Soeten ogSliernerne der
for har hesuntzen.
(Ser n y stue ld te Skrift pag. go.
V

. .

■

'7

. .

»

F. 20.

j

>7

-

"

;

l

;

Sagledes ere dg disse farssieklige M a a linge rktgnede imellem hinanden og for
bundne til en’sammenhL'nger'.de'Kkcrtze akleneDed nogle faa oa meget ringe Foran
dringer -'Vinklerne, stm Log ingensteds ere ancagne sterre end nt de med Le beste
geographiffe Instrumenter kunde begckaes.
Det kan Lerfor ikke wivles, at jo
kcengde- sg Brede-Forssiellen imellem de omrene Stationer .paa det umagtigste'
erbekiendr, og det kommer nu kun an pag ak finde til fuldkommen Vished Bre-den og LoengSeu af een afPtadferue, Lg de andres wed samme Visheds strax der
fra kan stntkes^
" ;

.

-

■ 7

.
■

J

§- 2L

Imidlertid naar PfcartzK Observation afAraniborgs Pot-Holde antages

fer rigtig, föm der er den stor sie Formodning, nt den et meyer afviger fra det
Mtd,--siden tzen nnpaa nye Ad Hr. Prof. Brrgges Observationer (§^19.) fdas

megch- cr stadftestet / LLver Psl-HoMn vgLsugde- Forssiellen fra Runde Taarn
sor felgends Stedeer
.
■

- V

-'

...

Steder k

r

Obseevatotres SLtuaüoil jmod-hmandem

Nordre ' - Lcengde -Forskiel Aften :
for Runde Taarn.
B r ede

Steder.

i Grader !
Munde Taarn

-
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-L '

-

55°4^W^ o0

Picards Station paailranibsrg. §5° 54^7"

o°

o'

i Tid

0" 0 T, O, 0"

7' 14" O T. -o' 29^

Mitten af Lunds Domkirke. "- - . 55° 42^ 6^' o° 37'

Ov/ 0 T. 2/ 28"

o° 37v

4" .oT.2'28^:

Mitten af Lunds Observarorie. -

55O42Z 7"

Dersom Pol - Herden af nogen af disse Steder t Fremtiden med storreInstrumen-

rer, -end hidtil ere brugte, . skulde inden ro a 12 De k ond er blive bestemt, kan de
andre Steders Breder Aden nogens Forandring i Stedernes Lcengde^ i Vinklerne
eller iheele Figurens Stilling Dg Sanunenhamg derefter rettes ■.
LNcerk: Efterat dette Dar skrevet, er nyeligen paa Kisbenhavns Runde Taarn in ed
-en fortreffelig ra Fods
mange Observationer giorte paa Stiernerne
Dmkring Zenith/ hvilke endnu fortsattes og indenkort Tid vil paa det noieste
r
bestemme dette Observatories Pol-Hst)de. Skolde dm da bestndes/som det
Lader/ meget Wr 5^^ 41/ o1'., saa maatte de andre Stationers Breder ogscia bleve 15 -a 16 Sekonder nordligere end her er anrageN; men heele Figu
rens Samnrenha'ng dg Stilling blev ikke desMindre uforandret i DinÄer, Drftanser- forand. Breder og Llrngder den samme7 fom her er fastsat.

C* Dok Norffe Vaabens Opkomst og Forandringer re.

r;6

Det Norffe Mähens 'Opkomst og Forandringer be
stemte og dets Skioldemerke forktaretved Sigillers,

Mynters, gamle Breves og historiffe Efter?

retningers Hielp.

P

",

' Ved

/

Geheimeraad Karstens.
. /.

Forehavenjeg agter at frembringe en, i mine Tanker, meget rimelig,
deom ikke ur in odsi «selig Udtydning af det Norske Vaabens
*
Skioldemerke / og mit Bevises Styrke for en stor Deel berocr paa
dette Merkes forste Bestaffenhed og Udseende, saa bliver det fornodent, at jeg begynder med, at give entikforlgsfliss og nygek stdforlig
i

s
/

Beretning om depMorste Vaabens Opkomst og de Forandringer,

... ,
fom der Tid hefter anden har undergaaet, indtil det sik og beholdte sin
pr;.«♦<! ncervcvrende. Gkikkejse^, Hvor usuldstcendigt o^, hp'ad, jeg kan sige

- : '

herom, nodvendig maae blive, uagtet dsn betydelige,Hielp jeg har
fundet hos enfold af dette Selstabs veerdig^ Medlemmer , og andre

lcerde og kyndige Velyndere, saa ril dog min Forklaring over det
Norste Skioldemerke saa naturlige» flyde af disse ufuldkomne Efter
retninger, og derhos bestyrfes.ved saa mange sammenstemmende Beviisligheder, at jegøer haabe af oplyste Dommere, ar de, ak over^
lagt, vil sinde Sagen saa gLL. stM'afDrt.

§.

IL

Hvad EfterDen ferste Efterretning , som man har meent at kunde heNferetningHaves vc5 til det Norste Vaabens Historie, falder i Kong Oluf TryggessnS
Kongers^
Da denne Konge i hans yngre Aar opholdt sig i Saxen, siges

Vchßbe» og

han ar have faaet af den bekiendte Prcest Thangbranfo et Skiold, hvis
.
■ L ■ '
1
Merke

.
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Merke var et Crucifix og som var bleven forceret bemeldte Prcest til VaabenmerMindegave af Biffop Hubert i Canterbury a)\
fiden, da han
korend ve
ved en Landgang paa de Danffe Kyster allevegne var omringet af opkom.
3
Fjenderne, ffal han have bedekket fig med et Skiold, som var merket

-med Korsets Tegn, og derved ligesom forblindet dem, saa at han
lykkelig undkom Z>).
Men begge Tildragelser bcere sikre Kiendxmerker äf en blot Munkedigt, og ffulde desuden have hcendt fig, fsrend
Oluf Tryggefen kom paa Tronen.
Det er og merkeligt, at Snorre i hans Beretning om Seeflaget med Kongerne i Dannemark og

Sverrig og Erik Jarl c) figer aleene, at Kong Oluf Havde et

forgyldt Skiold og Hjelm, uden at tale om noget Vaabentegn.
Vel kunde det synes mere Opmerkfomhed vcerd, at Biffop Sigurd,
for i en paakommeN Storm at forffaffe Tranen, Kongens nylig
kygte Skib, en sikker Fart igiennem Bolgerne, lod, blank flere
Ceremonier, oprette et rodt Kors (etteren saaledes merket Ban

ner)' i Forstavnen d).
Men ogsaa denne- Omstcendighed falder
bort.
Ordet hos Snorre betyder ikke et rodt Kors, som den Svenffe Oversetter uret fortolker det, men et Biffed -Kors eller
Crucifix.
Om Oluf TryggesonS Eftermand, Kong Oluf den Hel- >
lige vide vi, at han i Slaget paa Stikkelstad, som ved hans blodige
Endeligt er, bleven saa bekiendt, ferre et guult Kors i et hvidt
Skiold e). - Dog maae vi ikke glemme, at i dette Tilfcelde Korsets
Tegn ikke saa Meget har vceret et besynderligt Merke for ham, som et
almindeligt Andagts-Tegn, han havde tilfælles med sin Har; thi

;

11 3

de

«) ,See Tillcrggene til Hernrskringla Tom. II. pag. 465. og dette StedS
Gvenste og latinste Oversektelse, etter rettere korte Begreb, T. I.
pag. 233. J den sidste er Skioldet bleven ti.l amiculum eximium,
cui crucis imago intexta erat; ventelig fordi Heringski^ld fandt det
mere rimeligt, at B i stop Albert havde fomret Thangbrand en
Mestekaabe.
'
Torf. HifL Norv. P. II' p. 33g. ex cod. Flat.
.e) HeimskrinLla T. I. p. 361.
HeimskriNgla T. I. p. 303.
0 Sammesteds p- 776.
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da Han lavede sig til sit omtalte sidste Slag, lod Han sine Strids-

-

-mand drage Korsets Tegn med BleegHvidt paa Leres Hielme vg
Skiolde, og gav Lem til Losnet: Frmn, fram , Christsmcend,,
KorSwcend, KongSmantd I/). Allerede tilforn iSeetrefmngen ved
Ncesiene Havde sterste Delen af Hans Folk Hvide Skiolde med guult
Kors udi , og Ma sommes Skiolde var Korset redt eller blaat; Han

lod og Vrage Kors med Bleghvidt for Paa alle Deres Hielme^). Med
faa Ord, det guule Kors i St. Olufs Skiold viftr.aleene Haus over-.

iroifke Tillid til Korsets Tegn; intet andet har Han vist nok mcent
Dermed.
Men Des ncermere synes Det at hore til min Hensigt , at
i den just uu Lemeldte Soetrefning Kong Olufs Banner, var Hvid og
Havde til Merke en Orm eller Drages).
Uden Tvivl var Det den

samme eller en ligefaa merket Fane, Der bares for Ham i Slaget paa
Stikkelstad og for Hans Sen Magnus den Gode i det store Slag
mod Venderne paa Li)rfkovs Hede, vg siden giem tes somen Hellig
dom i TronLHieins Domkirke, Hvor den endnu var til Aar 1177.JO9
viueligt lamge derefter i\- I Denne Tanke bestyrkes jeg iscer Derved,
at i en gammel Vag-Malning udi Filmskrrke i Sverrig, som fore
stiller Rigets SktMhelgen,, Kong Erik Iedvardson, og vor Norffe
Oluf, Delt sidsteø ^kiendelig nok ved Apen i Hans Ha and,) Har et
Skiold staaende for ved Fodderne, i hvilket tydeligen sees en viyget
og tobenet Drage #)»
Ak Dette Merke skulde vcere taget af een en<
kelt Linie Hos Snorre Sturleson (thi i St. Olufs Saga paa Svenjlke

Miim sindes intet.derom) bliver neppe troligt; en faa neragkig Lås
ning var noget siert paa De Tider. . Anledningen Dertil maae Da vel
fsges i en almindelig Krmdstab om St. Olufs'Fane, som mange

Svenffe
/) Sammesteds p. 764.
.
7 56 Sammesteds p.424.
< )>) Heimskringia paa samme Side.

- vv '• • - "

, ;

r

r) T heo do ri e. Mon. Chroru de Regg. "Norv. p. 41.52. HeiMskr.'R. I.
P-776. Toif. R.jiL p. 591. Schönings Beskrivelse over Don»kirken i Trondhiem, x. 175,
•A) See l)0s Scheffer de veris regni. Syeda infigmbus Koberstikket
tilp. ZIZ.og 314. '
...
.
'

*

..

C? Det Norste VaabeuS Opkomst og Forandrlstger te.

15$>

Svenske havde sect ved Deres fæfcwnfi^e PilegriMS-Reiser tit hans
Hvilested i Trondhiem og hvis Be staffenhed var Almuen i Everrkg
faa bekiendt, at Ven, tillige med Sk. Eriks Fane,lod sig tilsyne fok
den Svenske Befcetning i Viborg, da Rufferne Uar 1495«. stormede paa denne Skad /).
Denne Sk. Olufs Fane eg Merket deri har
Vel og tlldeels givet Anledning til, ak han i Breviario NidrofienS
siddende, og paa een af Erkebistop Erik Valkendorfs Mynter,-fa a
og i et gammelt Trcesnit siaaende, har en kronet Drage under Fovderne ni).
Om Oluf den Helliges Sen, Kong Magnus den Gode,
er mig intet videre forekommet, end ar han, four tilforn er sagt, lod
* bare sin Faders Banner for sig i det store Slag, han vandt mod
Venderne. ^Sluttelig var det ei lcenge derefter at denne Banned
kom til Trondhrem, for der at giemnreS hos Kong Okufs Skrin; thr

om Harald Hardvraade, Magnus den G od-es Eftermand, haves den
Efterretning, at han i alle sine Fektsiage betiente sig af en anden Ban
ner, hvis Ravn var EüttdNdK (Laudets Hdelcrggetfe,) men hvis
Merke er nbekiendt n)*

§. IIL
■ Efter disfe faa og svage Glimt sinde vi oS igien paa nogen Tid Dm det siden
omgivne med det tykkeste Morke.
Dog vor paalidelige Veiviser^^^«^
(hvem ellers end den larerige Snorre kan jeg mene?) lader os ikke bens-Opkomsi
lange blive i denne Tilstand, men teender os, forend det kurrde W d^ts Bsventes, et i denne Tidsalder ufcedvanligt og des mere kieerkomment
e

Lys.
.

I hans Fortcelling om Kong Magnus Barfods sidste ulykkei- •
’•
' lige
-

Z) Efter den af Hadorph udgivne ffsn'e Svenffe Krsnike paa Riim,

p. 544.

. j

ni) Afbildning-n i Breviar. Nid’ros.. kan efter fees i dette Selskabs Skrift
ter vi. Deel p, 42. Mynten med St- Olufs Billed paa den ene
og de Dalkendorffers Daaben paa den anden Side glemmes i Hr.
Geheimeraad Hlelmstiernes og Hr. Kammerherre Suhms Sam
linger, og Træsnittet findes beskrevet hernedenfor mod Enden af
Tilllrgget, i den anden ANmerkning.
») Heimskringla D H'p.^8.162.167. 17z.

i6o
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lige Tog til Irland, hvor denne tapre Konge (Aar 1103) ftlv sat-r

te Livet til, moder os en noiagtig Beftrivelse over Klcededragten og
den hele Rustning, han var stort den Dag, da han blev stagen. Til
min Hensigt bliver dette nok, at han forte e^rodt Skiold og derudi en
guulLove, og havde over sin Plantser-Skiorte en rod Silke-Kior- ,
tel, paa hvilken en Leve var syet for og bag med guul Silke 0). Her
have vi den forsis Efterretning om det nu brugelige Norske Vaaben,
og den allerede saa noiggtig, at baade SkioldetS og Skioldemerkets
Farver ere bestemte, (just saa, som de nu ere,) og intet savnes uden
eleene Lovens Stilling, Kronen paa dens Hoved og Hellebarden i
dens Kloer.
Overvejer man dette saa synes det meget rimeligt,
et de felgende Konger i samme Aarhundrede, som alle stammede ned
fra Magnus Barfod, har beholdt etter nogen af dem paa ny antagetdenne krigffe og navnkundige Herres Skioldetegn, og dette.
faaledes har faaet Sted, font de Norfte Kongers bestandige,Vaabenmcrrke, forst i Skiolde og Bannere, og derefter ligefaa i Indfeigle
og paa Mynter.
At vor Historieskriver er saa noie underretter om.
en for lange sidrn afdod Konges Dragt, vil ingen undre paa, naar
han kommer ihu, at just Noiagtighed i smaa Omstændigheder udmerker de Tiders Skrivemaade, og Snorre ligefaa i Magnus Erlingsons Historie fortæller om Niels Sigurdson, ar han, daBirkebenene drcebte ham, havde et rodt Skiold, bestroet med Stierner,
og en vis Vilhelms Belte om Libet
at Magnus Barfods Skald
kan have beskrevet hans Dragt i sine Sange; at Snorre har benyt
tet sig af «ldre historiske Arbejder, og at hans Fosterfader, den
lcerde Jon Loptsen, havde til Moder Thora, en naturlig Dotter af be-

- .

meldte

Hekmskringla T. II. p. 227.
/) Hvilken af Delene, bliver uvist. Hos Snorre findes ingen videre
Efterretning end at Sigurd Slembe (een af Magnus Barfods
Conner / som drarbte sin Broder Harald Gylle og derpaa antog
Kongenqvn,) havde et redt Skiold, og at Kong Sigurd Harald»
sons Skiold var forgyldt. Heimskr. T. II. x. 332. 357.
'f) Heimskringla T. II. p. 448.

)
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Og fikulde nogen vcrre^saa mistroisk, at han

endda blev ved at tvile, saa maatte han alligevel tilstaae, at i
Snorres Tid, (Han kom ril Verden J178* og drcebtes 1247,) en
guul eller gylden Love i rodt Felt allerede var de Norffe Kongers
stedvanlige Vaaben og Merke; thi havde Snorre felv vceret Vidntil dette Vaabens forste Opkomst, saa var Han vist aldrig falden paa
attillorggr det en Konge, der Havde endt sit Liv over HalvfierdsindStive Aar fsrend han blev fedt.- Hermed kommer ei aleene overeens,
ar Kong Sverre (Hvis Dodöaar er 1202.) Har brugt et Seigl, Hvori
Han, ikke uden kiendelig Hensigt rU Hans Vaaben, lianedes med en
Love j), og at Kong Inge Baardfons Broder, Hertng Skule, hpis

Paatale ril Riget under Haagen Haagensen den 2Eldre og derved
forvoldte ynkelige Dsd er saa bekiendt,. Har fert i sit Iudseigl t) en
opreist Leve (uden Hxe), som uden Tvil var hans moderne Vaaben,
optaget af Moderen efter sin Fader, Kong Sigurd Munner; men
Sagen bliver og upaarvivlelig derved, at den Norske Love viser sig,
endog allerede med en Axe i Kloerne, paa ro smaa Solvmynter, der
synligen ere .meget gamle, og uden Tvil, om ikke af König Sverre,
dog neppe yngre end Kong Inge Baardson.
De findes Herved
i Kober stukne og beskrevne r > tilligemed en noget yngre, hvor Loven
ogseeSmedenHxeogsomsynesatvcerestagen'afenErkebiskopiTrondHiem i der sildigste henved 1250*

,1

(See den forste Koberravle Fig. 1.

'2 0g
r) Ser Hr. Iustitsraad Schönings Fortale til hans nye Udgave af
SnorreSturleson, pag. III. XI. XII.
O Guil. Neubrigens. de Reb. AngL III. Dog. 6 Cap. fortæller adstilligt
om K vug Sverre, som han var jevnalvret med. Det hele Sted
lirses, i Torf. Hift Horv. P. IV, pr.22-24. Men til vort Oiemeed hore kun disse faa Ord: Titulus autem tigilli ejus talis eflc

dicitur; Suetus Rex Magnus, ferta iit leo, mitis ut agnus.
r) Det findes paa Universitetets Bibliothek, neden for ,et Brev,
som Skule Jarl (thi den Tid var han ikke Hertug endnu) har
udstedt Aar 1225. og hvoraf en latinst Oversettelse er at tofe t An
hanget til Hr- Iustitsraad Schönings Bestrivelse over Trondh.
7 Domkirke p- 29.
. • ,
'

XTye Saml. I . B.

X '

<
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i og g» med Forklaringen'.)

>Den Tid, da disse MerkvKrdige Styk«
-er udpreegedes,l var Loven'med Aren vist nok i'suld Brug endog

i Kongernes Sigiller; thi paa Mynter pleiede Vaabentegnene aller
sidst at fettes.
De ko ferstes Alder forudsat, kan da'ei paatvivles,
dr jo i det mindste Kong Inge Baardson allerede har betienr sig af

dette SkioldeMerke i'sine Indsergle, og ah ligesaa i Hans Vaaben,
som ovenmeldte Hertug Skule kod udhugge og pryde med sine

-

Farver paa hanS-i-Trondhiems Domkirke oprejste prcrgtige Gravn
minder-/), en Stridoxe har .vcecer at fee i Levens Fedder.
Denne
E lukning venter man uden Tvil 'at finde he^estyrket med Sigiller,
fom tilhore Kong Haagen Haagenfsn, Inge Baardfons Estevmand^
Men Hverken efter ham eller hans SonNer, Kong HaageN)
fbm Hanoverlevede, og KongMagnus Lagabeter, der blev hans Efterfolger paaTronen,er noget afdenneBeftaffenhedlilovers; i det mind- ste Har jeg erkundet overkomme noget siigr, uagtet den forbindtlige Be
redvillighed, hvormed baadeHr. Iustitöraad Schöning og Hr. Pro
fessor Kall har lader mig forevise alt hvad afNorsse Kongers Indfeigle
-eller Tegninger af famme> er at finde i det Kongelige Geheime Archiv og
<blant Arnce Magncri Brevffaber paa Universitetets Bibliothek, og
-uagtetden besynderlige Godhed, hvormed mingamleVen ogVelynder,
Hr. Domprovst og Syndicus Dreyer i. Lybek, efter der Hmvife
- Raads gunstige og dets bero mm e lige NidAerhed foralt^ hvad angaaer

Videnssabernes Forfremmelse, noksom bevidnede Tilladelse, er
kommer mig tik Hielp, ved at meddele mig kil Seiglencg Aftegning
! de'celdste af Norske Konger" udstedte Breve, fom giemmeS i Let Lyb

ske Archiv. As den hosftiWe Efterretning om de Norsse Kon. gers aldste Jydseigle fta Haagen Haagensons til Haägen
Magnusson den DEldresTid, i Anledning afden anden og
tredie Kobertavle, sier man nar mere og med alle Onlstcendighe;

i

. der, at Kong Haagen Haagensons og hans Senners Indfeigle,som
' jeg tiender og har have for Hine, aleene bestaae i folgende Stykker:
•v

«■■■;..

...

«) Torf. P. IV. p. I2K,

;

J? G

.

-

■

■

r

'
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i.)': Et Seigl af Kong Haaqen selv, som findes ved ct Brev

üden Aarstal paa Universiteters Bibliothek, men ril Uheld t den
Tilsiand, at just den Deel, fom stulde vise oö Kongens Vaabey-

merke, savnes.

,

•/

?.

r

2. ) Et Seigl af hans Ssn^ Kong Haagen den yngre , som
bevares i det Lybste Archiv hangende neden for et Brev af Aar 1250
og hvori vel paa Bagsiden , som forestiller Kongen ril Hest, hans
Skioldemart'e er at see, men saa forsiidr og ukiendeligt, at Man, kun
nogenlunde forvisses om , ar en oprejst Love Har staaet i Skjolder, ikke

i Midlen, men fremtradende fra den ene Side, og af denne Stillisig kan putte sig til, at han formodentlig har havt en Oxe i Fedder
ne.
(See Tab. IL Fig. I.)

3.). Et Seigl af Kong Magnus Lagabeter ved et Brev af Aar
1265 paa-Universitetets. Bibliothek, hvor i det Skiold,. fvm Kon
gen til Hest har over den venstre Arm, tydelig sees en opreist Love
Uden Krone, men som ingen Hxe synes at have eller i sin ligesom op-

klavrende Stilling ret vel a-r kunne havr;
4.) Et andet Seigl af samme Konge neden for et Brev af

Aar 1278. i det Lydste Archiv , hvor Loven i Skiokdet over hans
Arm, stiont ikke faa Uendelig fom i forbemeldte Seigl, lader sig
rilsyne i samme Stilling og ligeledes uden Tegn til nogen -Sxe.
(See Tab. II. Fig. 2.)
Ved intet af disse Seigl erlange vi. nogen tilstrcekkelig Oplys

ning i den Post, hvorom det gielder/.og de to sidste give endog ei li
den Anledning til at tanke, at i Kong Magnus Lagabeters Indfeig«
le, og folgelig ligesaa i hans Formands, ingen Hxe fandtes endnu.

Men da denne Mening, ikke kan foreenes med de vvenmeldte gamle
Mynter, da, lige fra Magnus Lagabeters Dsdsaar af^ HxenS

Brug, som strax stal vises, har varet saa bestandig og almindelig;

X 2

saa
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faa er jeg mere tilbeielig til at tror, at enten i Forstningen saa me
get af Hxen, fom Rummer og 'Levens Stilling tidobe, har voeret
*t seer hans omtalte tvende Seigl§ eller og Stempelstikkerne ei havetro

'

et sig tilrttfaae Hxen anbragt i dem med nogen Tydelighed, og derfor efter
Le Tiders Begreb, da Skioldemerker ei ansaaes med samme Hine
som nu omstunder- ingen Betankning have giort sig om, ar lade den
blive borte.
At tale med mere Tillid herom, tilstcrder Trangen for
Hielpemidler ikke.
Dog efter Magnus Lagabeters Tid falder denne
Trang og den deraf siydende Uvished og Forlegenhed paa eengang
' bort. ' Om hans Senner og Eftermcend i Regieringen- Erik Pr«stehader og Haagen Magnusien, giver ikke allene den allerede anferce Efterretning om de Norske Kongers crldste Jndseigle,
faa og den tredie Kobertavle, noksom tilkiende, at i deresSeigl den
Norjke Love bestandig Havde en Hxe i Kloerne; men at det samme

og med tilstrcekkekig Grund kan siges om deres Mynter, viser den
ferste Kobertavle, hvor Fig. 4. 5. og 6. tilhorer Kong Erik og

Fig. 7. hans Broder Kong Haagen.
Hvad de paafulgte Konger
ringaaer, kan Sagen endnu mindre fettes i Tvik, og til.Overflod
forekommer adskilligt derom i det folgende,
Det bliver faaledeö en
afgiort og unegtelig Sandhed, at faavel Erik Prcestehader og hans
Broder Haagen, som deres Eftermand paa den Norske!Trone, har
' stedse givet Loven i deres Baaben en Hxe i Fodderne, endskiont med
megen Ustadighed i henseende til sammes Stilling, og Dannelse.

WW

Zkt opregne alle smaa Forandringer i denne Post, blev en ligedensellerSp^ «ndvcerlig som kiedsommelig Neiagrighed; jeg vil allene anføre
ens Forn?og det 'fornemste.
I Begyndelsen^ og i der mindste indtil Midten af
Forandriu-

Stilling, inb-"t)c£ siortende Aarhundrede, var Hxens l^kaft, (at domme efter de
faaet^ o/ be-forekomne Alderdommens Levninger)
bestandig lige; og

omstisnt

x) Om tilforladelige taler jeg; thi udi tsfe eller idetMndsie upaalidelige Tegninger og Koberstik baade afSeigl og Mynter- der hsre
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omsikisnt man siden begyndte at give der en Krumning, faa vedblev holdt sin n«rdog det lige Skaft tillige med det krumme, endog under de ferjte ^***»<>*<3^
Konger af den Oldenborgske Stamme, til det efterhaanden ganske
gik af Brug.
Men herved er at mcrrke, at den kigeskaftede Hxe har.
varet meget foranderlig , sårdeles i henseende til sin Skilling, som
Stempelskicererne vare ligesom forlegne med, og at den findes anbragt
paa/sire adffillige Maader:

1. ) I Lovens ene eller begge Fremfedder, som holde samme
oploftet og paa Skraa, saa at Bladet oven til og Skaftet kil Siden

naaer Skioldets Otani)r og Skaftet ligesom overskiares af Ven,
naar Lsven holder sin Hxe i den ene Fremfod aleene og just derfor de
mere paa Skraa.

2. ) I begge Fremfodderne saaledes, at Loven holder Axen

(hvis Skaft gemeenligen er kort og som afstumpet) lige for sig eller
kun lidt paa Skraa.
v
Z.) I Levens Fremfedder og ene Bagfod, faa at han staaer
aleene paa det sierde Been.
4.) I alle fire Fedder., saa at Leven synes ligesom at klavre
op ad sin Hxe.
'

.Den fsrste Maade seer man brugt paa Erik PrcesiehaderS
tvendehosfoiedeSelvmynter (1ab. I. Fig. Z.og6.) ogi samme Kon

gens Seigl som hcenger ved hans Breve af 1292.1297. og 1298. og ligesaa her ftemlcegges (Tab. III. Fig. I.)
Den sindes og anbragt
36 3

i hans

til trettende Aarhundrede, moder os tit nok det krummeSxesiaft. See
f E' om Resens og Wesiphalens-Afbildninger afKong Erik Prasteha^

ders og hans Broders, Hertug Haagens, Jndseigle, Efterretningen
til den hosfoiede anden og tredie Kober tavle (LV. og V. Afdeling)
Vist nok maae alt saadant holdes ,for uefterretteligt, helst da intet
fligt af folgende Aarhundrede til 1350 forekommet, undtagen
den hernedenforiNoteH til dennes ommeldte Tegning af et ved ^Her
tuginde Ingeborg Erikdotters Brev af Slår 1336- hängende Seigl.

.
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i hans Broders Kong Haagens Seigl af Aar 1322.

(See Estere
retningen til den anden og tredie Kobertavle, dens femte Afdeling)
og ligeledes har den sidstes Dotter, den bekiendte Prindfesse Inge-.'
borg, ferst Gemal til Hertug Erik i Sverrig og siden gift med Knud

Porse, Hertug i Halland og Samsoe, bettent sig af den i et Seigl,
Hvoraf Peringffiold ('ÄLttartal pag. 22.) har givet os en Afbildning.
Denne Stilling, som viser Loven i fcerde med at hugge til, var ellers
heldig nok udtcenkt, 02 falder bedre i Sinene , end nogen af de an
dre; men ikke desmindre synes den snart at vare gaaet af Brug.
Den anden Maade at anbringe den ligeffaftede Hxe paa,
blev meget mere vedtagen.
Den stilles herhos for Aine paa den

gamle Mynt Tab. I. Fig. I. og paa en yngre, fom horer Kong
Haagen, Erik Prcesiehaders Brodér og Eftermand, til, fammest.
Fig. 7. faa og paa Bagsiden af et Seigl, han har betient sig af

i. Aarene 1192. og 1293. mene han var Hertug endnu Tab. IIL
Fig* 2.
Ligefaa holder og Loven sin Oxe i to andre Seigl, der
sindes brugte af ham som Konge, det ene, paa. hvis Bagside dette
Vaabenmerke sees i et stort Skiold, i Aarene '1308. og 1313. og
det ander, hvor samme viser sig i et mindre Seigl, trykt bag paa
det sterre, i Aarene 1321-1313. (see Efterretningen til den anden
-

eg lredie Kobertavle, dens sidste Afdeling); saa og i et Indseigl
Hos Peringfkiold ('2Ettart. pag. 22), som tilhorer hans Broders
Kong Eriks Dotter Ingeborg, Gemal til Hertug Valdemar i Sver
rig, og paa Bagsiden af det Seigl, hans Dotterfon og Efterfolger
Kong MagnusSmek har brugt, som Konge i Norges), ril sineBre-

'

ve

JÖ Z en Bevilgnmg til Hansestwderne af Aar 1343. som lases i Hr.
Domprovst Dreyer's Specim. Jur. kubi. Lub. fiftente pacht & pri
vilegia circa jus naufragii pag. CIV. og i Torf. Hift. Norv. P. IV.
p- 459. (endstiont hos denne under det efter hans egen Advarsel
urigtige Aarstal 1393) kalder Kong Magnus dette Seigl figillum
no ft rum regni Norvegie, for at stille samme fra det til hans Svem
ste Breve bestemte Seigl.

C. Det Novste Vaabens Opkomst og Forandringer tc>
ve af 1325.1327. 1333. 1AZ8.1339-1343*
T349* W stere, hvor
af .en god Deel ligger paa. Universiteters Bibliothek.
Den ved
sal.Langebek beft.rgede Aftegning kan ventes t Kober stukken i.Dania
diplomatica, med alle andre, fom af hans Samlinger til be
meldte Vcerk i dette Skrift anftres.
Imidlertid er et Trcesnit af
dette Seigl at fte i Nertelblatts historisch-diplomatische Abhand

lung von dem Ursprünge der.Stadt Rostock Gerechtsame
%) neden for et Brev, som intet Damm har, men henfores af Ud
giveren til Aaret 1351; thi at denne Afbildning, Forsiden saavelsom Bagsiden, stal vcere just det samme Seigl, som Kong Magnus

brugte i de foregaaende Aar 1325 — 1349. er jeg ved noiagtig
Sammenligning bleven forvisset om.
I saadan Skikkelse moder
den med -Axen bevcrbnede Love os igicn i Dronning Margretes Seigl,
som sal. Langebek har funder brugt af hende i Aarene 1375 og 1376.
just det, hvoraf en los og i henseende til det Norste Skioldemcrrke
, ganste uefterrettelig Afbildning med hosfoiet Aarstal 1377. findes
paa Reftns anden Kobertavle bag ved Kong Frederik den andens
Krenike.. Endnu i Iemtelands Seigl, hvis Bevaring vi stylde
det Danste Magazine), sees Loven og Hxen i famme Skikkelse; og
hvor lcrnge man udenlands har forestillet sig der Norste Vaabenmi?rke
saaledes, vifer den bekiendte Franstmands Vulfon de la Colombiere 1644. Udkomne Science heroique , hvor han giver den
Norste Love en ligestaftet Äxe, lidt paa strå a , i Fremfodderne
aleene, og intet af den krumme Hellebard vecd at sige £)♦
Den tredie Maade (at Loven, staaende paa een Fod, Holder
Kxen i de tre andre) haves for Øine paa de to gamle Mynter Tab. L

'
r,) In Append. Documentor. p. XLIV,
a)

Fig.

'

VI. Bind p- 235.
See Kobersiikket p. 23$. Beffrivelftn paa foregaaende^ide er den

ne: Le Roy au me de Nofvegue, de gueules atJ ly.on d’orcouronné
de mes me, tenant en fes pattes line bacbedanoife d’argent,
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Fig. 3. og 4» af hvilke den yngre er Kong Erik PrcestehaderS, og
kigesaa paa Forsiden af hans Broders, Hertug Haagens Seigl af
1292 og 1293. (Tab. III. Fig. 2.)
Samme Maade finder- jeg
fremdeles brugt af den ovenmeldte Hertuginde Ingeborg, Kong
Haagen Magnussen den Mldres Dotter, i to forffiellige Jndftigle,
detene (besiaaende af tre i en Triangel sammenstillede Skiolde, hvert
med sit Merke,) neden for et til St. ^lgnetce Kloster iRostild udstedt
Brev af 1336 c); det andet (fire i en Qvadrat sammenstillede fir
kantede Skiolde med deres Merker, et Hoved i Midten) under
irende Breve, eet af 1340 paa Universitetets Bibliothek og de to
andre (af 1346. og 1352.) i det Kongelige Geheime Archiv;

Af de to sidste Konger for Len Calmarste Forbening , Haagen
og Oluf, Faderen t hans miltdrs Seigl eller Secreto og i det mind
ste eller saa kaldte Signeto, og Sonnen i Hans Majestets-Seigl;

Af Dronning Margrets l hendes Seigl til Norste Sager,
Hvorom mere bliver at sige hernedenfor, og endelig

Af Kong Erik af Pommern i et Jndfeigl af Aar 1398, af. teglet til Dania diplomatica, og i et andet af 1403, Hvoraf Resen
har meddeelt et Koberstik paa hans tredje Tavle med de Danste Kon
gers Vaabner.
Den sterde Maade ,

som Oxen med lige Skaft findes an

bragt paa, (den nyeste af alle, som det synes, og vist nok den mindst
naturlige,) har man for Oine paa tre Norste Mynter, Hvorafto,
sster Paastriften, tilhore Kong Hans, og den tredie, en Bracteat,
vel

♦) Af dette Seigl findes to forskiellige Tegninger i det Geheime Archiv- I den ene, som er besorget ved sal. Klevenfeldt, har Loven en '
krum Hellebard i alle fire Fodder, men i den anden er Axeskaftet
lige og holdes af Loven-t tre Fodder. Jeg folger denne, -da jeg ei
kan negte, at den krumme Heüebard i <t Seigl af Aar 1336. er
mig noget mistænkelig.
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vel og er flagen af ham eller maaskee af hans Fader Kong Christians.

(See Tab. I. Fig. 8. 9 og 13. med Forklaringen). Denne Positur
forekommer og i et Seigl, som hans Broder Kong Frederik I. har
betient sig af, forend han kom paa Tronen, og endnu som udvalt
Konge til er Brev af 1524.

Al denne Forskellighed i den ligefkastede Hxes Stilling angaaer det Norffe Vaabens Skioldemerke.
Oven paa Hielmen
var Lovens halve Krop kun tilsyns, strå det blev en Fornodenhed at
give ham sinStridoxe i Fxemfodderne eller den eneFremfod d). Det
samme gielder og om Overdelen af vor Norske Love, som i Erik
Prcestehaders og hans Broders Haagens Andfeigle, der forestille
dem ridende, er anbragt paa begge Sider af Rytterens opstaden
de Krave og ventelig paa Hastens Hovcdsmykke; og ffient i disse
Indseigle Lovene for og bag paa Hastedakket vise sig gansse, saa
holde de dog ligeledes deres Hxer i Fremfodderne alcene. (See de to
sidste Afdelinger i Efterretningen til den anden og tredie Kobertavle,
og den tredie Tavle selv.)
Saaledes have vi noksom betragtet den ligestaftede Hxe og dens,

forfikiellige Stilling. Ät den krnmstaftede er meget yngre, er alle
rede anfsrt.
Det forste tilforladelige Epempel paa dens Brug,
som jeg hidtil har fundet, falder i Kong Haagen MagnussenS, den sid
stes, Tid. Efter denne Herre er et Stykke af et Seigl tilovers, som sal.
Langebek £ar ladet aftegne og hvor man i et Skiold, heldende til
Siden og bedcekket med en kronet Hielm og dens Hielmdcrkke, bliver
den Norske Love vaer med en noget krum Stridoxe i alle sire Fodder.
'
Ligesaa
2) See i Hertuginde Ingeborg Erikdotters ovenmeldte Seigl hos
Perlngstiold p. 20. det Norste Vaabens Hielm, med sitHielmtegn, ved hendes Fodder. Samme Hielmtegn (ikke at regne nogen
Forstiel i Smaating) findes og i Kong Haagens, den sidstes af dette
Navn, herovenfor omtalte mindre Seigb(8ecieto); hvorimod
i hans mindste ©cigt (Signeto) ingen Fitrrduste sees, og kun
Loven med Äxen viser sig oven paa den kronedeHielm.

Nye Saml. I. 25.
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Ligeså ahar i Dronning Philips's Seigl neden for et Brev af 1420,

i Droftning Dorotheas ved hendes Breve af 1448* 1470. og
1492, og i Kong Karl Knudsons, brugt 1452» og 1456. e) Hxen i

Norges Vaabemnerke et krumt Skaft-

Og det famme gie Wer

om alle Kong Christian den istcs og hans Efterfolgeres Seigl
og Mynter (de faa ovenmewte undtagen); faa at den krumme
Hellebardes Brug just fra den Oldenborgske Stammes Tid er
bkeven aunmdckigDog var t Begyndelsen, og endnu jevnligen
under de forste Konger af dette Huus, Hrestaftet kun lidt boiet

eller krummet, faa at Loven ei, fom nu, stod opreist paa dets ne
dre Deel og holdt den ovre i Freinfodderne, men syntes ligesom at
gane eller klavre op ad det..
Saatedes er dette Skaft at see i Kong
Hansis, hans Dronnings Christines og deres Ssnners Francisii og
Christian den Andens Vaa bener, font ved Resinii Udgave af sidst' bemeldte K«tgeS geistti-ge og verdslige Lov findes t Kober stukken efter
disse hsie Per foners Monumenter i Graabrodre- eller St. Albani
Kirke t Odeusi, hvor deres Levninger hvileEndnu paa tvende
Sokvinynter af Kong Christian den Illdre, udproegede 1546. (den
«re en Species eller paa den Tid faa kaldet Guldengrvfchen og den
anden en Trediepeet Species, begge i Hr. Iustitsraad KollesSamKng af Norste Mynter) er Hellebarden lige fa a bestaffen; og kan det
derhos ansies forø, noget besynderligt ved deur, at Loven ikke hol
der fin Hellebard med begge Fremsedderne, men den horre kun er
tuer ved at bersre fammes sverste Spids paa den storre Mynt, og
paa den mindre virkelig corer ved dem

§. v.
Vaabentts,
sierdekesHeF
lebardensM-

Saa meget har jeg kundet udfinde om det Norsse Vaabens
Opkomst og fvrssiellrge Bestaffenhed i celdre og uyere Tider.

e) HosSOeffer^elleAn58vec.Inll§nidus1gK. C,Fig. XlI. titx-9i.hvvr
Lsveu hTldende ftem over holder det krumme Skaft i Frerøfsdderne
aleene, og rkke naaer detmedBag fooderne. J denne sikre Positur fees
han og i Kong Christian den Andens Seigl sammest. FiZ. XIII.x
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Jeg kommer nu til mit Hovedmaal, til dette Vaabens Oplysning og tydning. M
Udtydning ned Historiste Hielpemidler.
Loven behover jeg ikke at
opholde mig ved.
De sieeste Europceiste Konger har optaget dette Bxeflnttesaf
modige Dyr i deres Baaben, uden Tv il for'at tilkiendegive dermed, dens foxste

1?

Ut De lignede det i Styrke og Tapperhed.

Ferus ut leo, Hedder
det om Kong Sverre i hans Herovenfor auferte Seigl.
Men Hel- mere i) med
lebarden? — Det er sirst den, Hvorved den Norste Love stiller sig de forrige Tifra alle andre og Hvis Forklaring det gielder om.
Dog er Verenge Skyts^

allerede banet os dertil, ved det vi Have seet, at den nu krunnue Hel- helgenes Billebard l Ferstmugen Har Havt og siden lange beholdt en anden Daneller
nelse, og forestillet en ordentlig Strid -Axe saaledes som den brug- /'Dråbener,
tesi gamle Dage.
Ved denne Omstændighed vil enhver, som har Indser g le,
en mere end almindelig LceSning i Fædrenelandets Historie, naar Eannere rc.

Han tanker sig noget om, let fsres paa den Tanke, at Hellebarden

vel kan betyde Kong Oluf den Helliges Sz'e og ixrre ind
lemmet i det Norffe Vaaben denne Nordmandenes Apostel
f) og Patron og Nordens forste og ypperste Martyr til
Mre.
Jeg sinder og virkelig, at den lerede Bistvp Jens Bircherod i Hans- Utrykte Diflert. de Daniæ Inlignibus allerede, og just
i famme Anledning, er falden paa denne Mening.
Bipennis qvidem (faa striver Han i det 4de Capitel) ut plurimum Leoni Norvagico in Inlignibus jungi folet, qvando qve tamen ejus loco femrim huic Reges Norvegiæ {in memoriam forfitem S. Olai) appofuiffe ex luperftitibus qvorundam figiliis iiqvet. Det kommer da
aleenean paa ar bevise det, som Bircherod kun formoder, og faae
det bragt til en Slags Vished. I de fremfar 11 e Tider var det ikke
aleene en almindelig Vedtcegt, at anbringe Frelserens Navn, Bil
lede, Hoved «ller sigmlige Lignelse g), og fornemmelig Korset,

Y 2

hans

f) Doflor, prædicatorSt ApoftoliisNoricorum, hedderhan Hos Matthxo
Weftmonaft. ad a. 1030.

g) Helst fom en Agnus Dei eller pafchalis, det er, et Lam, med eller
uden Straale --Glands om Hovedet, der holder, til Opstandelsens
_
Tegn,

/
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hans Lidelses og den christelige Troes Tegn, overalt hvor det med
nogen Rimelighed kunde stee, i sier paa Mynter, i Sigiller, Ban
nere og Vaabener; men da hvert et Rige, og som oftest hver Provints, Stad, Flek, Laug, Gilde eller Slcegt, (ikke at tale om
Kirker og Klostre og deres Prcelater og Dom -Capiteler) havde givet
\ sig under Maria, Christi Moders, Johannes den Doberes, en
Apostels, Evangelistes eller-anden Helgens sirrdeles Bestiermelfe,
faa var den samme symbolists Dyrkelses Maade ogj meget sirdvan, lig i henseende til disse Skytshelgens.
Exempler derpaa mede os
allevegne; jeg vil indstrcrnke mig til dem, som komme -min Hen
sigt ncrrmest, eller og angaae vor hordens gamle Brug i dette Tikfcelde.
Stvrfyrstendommet Moscov blev af faadan hellig Enfoldig
hed betegnet ved St. Isrgen til Hest med Dragen under ham; som
endnu fees af der saaledes merkede Sfiold paa Aknens Bryst i det
Keiserlige Russiste Vaaben.
I Venedig, som fra Arilds Tid Har
havt Evangelisten Marcus til Patron, er Stadens og Republikens
Skioldemerke den ham tilegnede vingede Love, med en Bestraaling
om Hovedet og en aaben Bog, hvori de Ord: Pax tibi Marce, Evan?
gelifta meus, i Fremlabbene.
Over det Franste Vaaben styveret
Baand, fcestet til den med Lilier bestroede Kongelige Banner, og
Merket med de Franstes gamle Feltstrig: Mont joye; St. Denys;
(thi paa Rigets Banner, den faa bersmte Oriflamme, som ellers og
kaldtes
Tegn, en Seiers-Fane merket med et Kors. Et saadant Lam
(uven Bestraaling) fatte Kong Ludevig den Hellige i Frankerig og
hans Efterfslgere paa visse fordum meget gicrngse Guldmynter,
som derfor kaldtes Aignels eller Moutons d’or. Le Blanc des Monnoyes. de France p. 168 -iyo. 216. it. Prolegom. p. IV7. At dette
Lam og findes i Bispedommers, <Jt<rders og adelige Vaabener, vise
Exemplerne i Speners Op. Herald. Part. I. p, 250. Hos o.s er
Guds-Lammet i Vesieraas Bispedoms Vaaben bekiendt af det
Dansse Mag. T. VI. p. 257. og det, fom "Assens Bye har til sit
Merke, af den Dansse Atlas Tom. Hl. og hvo af vore Lande
kiender irke det Gullandsse og Visbysse Lam af Mynterne,
h^orpaa det sees, eller i det mindste af det fnldstcrndige Kongel.
Dansse Vaaben, som det var brugeligt i forlige Lider?

\
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kaldtes Banniére de St. Denys og gienueS i Klosteret afsamme Navn,
vil jeg ikke beraabe mig, da det var uden Merke og aleene af brandguul Farve).
De fra det Kongelige Franste Huns nedstammende
mcegtige Hertuger af Burgundien havde Apostelen Andreas til Pa
tron , og ligesom deres Feltstrig vav: Mom joyc, St. An dried, fa a
viiste sig og i det Burgundiste Banner et saadant Kors, fom
man stal have fcestet Apostelen til Z>); og derfor kaldes Sk. Andr.easeller Skraa- Korset i heraldiste Beger ogsaa det Burgundiste.
Samme Kors var i de borgersige Krige under den strebelige Konge
Carl den VI. det Burgundiste Parties Kiendemerke.
Endog Pra;stene bare dette Tegn, og naar nogen af dem havde et Barn at debe,
viiste han sig fom en cegte Bourguignon, ved at korse det paa straa.
Skotlsenderne dyrkede den samme Apostel som deres Bestytter, ut
Deum tutelarem, siger Buchananus /); og omstisnt vi ikke just kan
lide paa den celdste Skotste Historie- Skriver Hektor Boethius, naar
han fortcelleros^), a!i Anledning afen Seier, som de veh/ApostelenS
Hielp vandt over Engellcenderne i en Konge HungyS Tid , de Skot
ste og Pietists Wdelinge giorde det Lofte, at de og deres Efterkom
mere vilde bruge et St. Andreas-Kors til Banner, faa tit de dro

-

ge i Ledingsfcerd; faa bliver det dog en paalidelig Sandhed, ar det
Skotste Riges Banner var saaledes merket dets Patron til 2Ere.
Vel sinder jog i Andersons prcegtige Vcerk: Seledus Diplomatum
& Numismatum Scotiæ tdelaurus, intet Merke i de Bannere, som
de Skotste Konger Duncan, Alexander den I., David den I.-,
Malcolm den IV. og Wilhelm fore i Haanden 7 paa Bagsiden af
deres Jnbseigle, og i de senere Kongers Sigiller indtil Dron
ning Maria er ei nogen Banner at see /). . Men,uden Tvil har man

P 3
giort
6) Efter Dlondels'-^llerk. Geneål. Franc. T. I. fol. LXVIL 2. Vni< det
rodt, og blev derefter optaget af Kongerne i Spanien, som sta»m
mede ned fra det'Burg'.r-rdisse Huns paa Qvinde Siden-

'

,) Buebanan. Hift. Scot. Lib. VII. pag. in. 220.
7i) Booth. Hift. Scot. Lib. X. fol. 190.
I) See l deftne- Theiåuro IV. VIII. XII. XXII. XXIV. XXVl< og
XXVIII. Kober-tavle.
'■
— < - .
:
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Hiort Forstiel imellem Kongens og Rigeis Banner i Skotland ligeA saavel fom i Fpankerig, og til min Hensigt kan det vcere nok, at udi
og efter bencevnte Dronmngs Tid den Skotste Banner, merket med

et Sk Andreas-Kors, forst med en Krone paa Midten og derefter
Aden samme, viser sigi alle Kongers Ivdsergle lige indtil det Skot
aste Riges Forening med det Engelste under Dronning Anne
End meere: Allerede mod Enden af det trettende Aarhundrede belienre sig de sex Skotste Herrer- som foreftode Riget efter Kong
Alexander den llldies Ded, af folgende l^ejgl: Paa Forsiden den
opreiste Skotste Love med scedv a ulig I nd fatni n go g denne Omstrift:

SIGILLVM SCOTIE DEPVTATVM REGIMINI REGNI.
Paa Bagsiden Sr. Andreas scestet til sit Skraa- Kors og i Randen:

ANDREAS SCOTIS DUX EST ET COMPATRIOTIS «).
Saa findes og under Roberterne , som regierede i det fiorteude Aarhu udrede- og derefter indtil den Starsforandring, hvorved Prinds
Wilhelm af Oranien kom paa Tronen, Apostelen paa sit Kors, eller
meddeti Haanden, men som oftest, og efter Jacob den Ildens Tid

bestandig, Korset aleene, snart med on Krone paa Midten, snart
uden samme, paa mangfoldige Skotste Mputer og Skuepenger o);~
ikke at tale om Tidsel- eller- Sr. Andreas Ordenens Tegn, som
ogsaa oar og endnu er den korsfcestede Apostel.
I Sverrig (thi vi
'maae tm ogsaa komme tit vor Norden) brugte Kong Albert et Sigill,
Hvori man seer ved Siderne af Vaabenet tvende Hoveder, (uden
Tvivl Erik Iedvavdsens og Bistop Henriks, SverrigeS og Finlands
Patroners); p) og i det MajestcetS - Seigl eller faa kaldte Rigers
Klemme

«i) SannnestedsTsd.LXXXVHI. xS'-XClX. SeeogTab. CLVII. hvor
denne Banner ligesaa findes paa een af Jacob den VItes Skuepenger.
*) Ogsaa dette Srigi er afbildet i Andersons Merk paa den XXXVill.
Kober tavle.
e) J sammeThdåuroCLII- CLVI. CLX. CLXI. CEXIVogCLXXIII
Kobertavle. See og om St- Andreas Billede paa en stor GuldMedailleaf Jacob III. Corrigenda Lc Aääen da efter F ortalen.
j>) Scheffer .de Regni Svec. Infignib. Tab. B. Fig. io- ad p. §9* St.
Henrik, Bistop i Üpsal , hialp" Kong Erik til at omvende Finner-

*
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Klemme, som under Kong Erik af Pommern og alle hans Efterø
mcend t Uniones Tid örugtes til deres Snenske Breve, staaerpaa
Bagsiden bemeldte Konge Erik Jedvardftn, med de Ord i Randenr

Santivs ericvs svevorvm gotliorvm rex, Sigillvrø regni Svede qj.
Den samme -Konge saaes i Rigets Hovedbanner , fom bevnredes

i Upfal og. kaldtes Sk. Eriks Banner. Saa findes og hans Navn
og Billed, eller een af Dcelene, paa mangfoldige af Stauderne ester
Karl Knudsens Dsd og siden af Steen Sture den Mldr'e, Kong

Hans, Svante Sture, Steen Sture den Pugre, Kong Gustav
Vafa og hans Ssnner Erik XVL og Johan derr Hide , eller i de
res Tid af Stokholms Stad og anyre Svenske Kisbsteder flagne
Penge, som derfor kaldtes Patron-Mynter f); og endnu har
Stokholm St. Eriks Hoved t sir Seigl 5).
Blant Sverriges
Dronninger har Heilvig, Gemak til Magnus Ladekaas, i sit
Seigl ladet sig afbilde pan Kune for Maria med Barnet/-)
og
i fa mure Skikkelse ere de Danffe Dronninger, Mechtild, Kong .
Abels , Margrete, Kong Ehristopher den Istes og Agnes, Kong
Erik Glippings Efterleverske, forestillede i deres Indstigle, hvis
Aftegninger glemmes blåne Sigillerne ril Dania diplomatics
■' [ ■■■
s

'J ■

' >

ne, og dræbtes nogle Aar fsr ham Hans Navnstaaer omkring
de tre Kroner paa enMynt, flagen i Abo, hys Brenner Thefaur.

Nu mm. S veo go cb. Tab. XII.
q) Scheffer. i bid, p,85-87- cum Tab.B.-Fig, g- Permgsswlds ZEttavtak
; ‘
p. 55' og fornemmelig hans blonnmo U Iler ak. p. 55, hvor ogsaa
paa den fslgeude'Side udfsrligen handles om S-Eriks Banner.

?■) Scheffer p, 152. 164. 172. cum Tab, G- Fig. 31. 33. & 1 abv H.
Frg. 40. Brenner p. 34 - 57» paffnn,, med tilhsrende Kobertavler, fan og pv 80 og 105.. Berchs Bestristling sfwer Swenffa
Mynt p. 31 - 35- 37- 39- 47- 5i' 53. u
j) Dalin Swea Rikes Hist- II.Delen p. 117- Cz)
Et faadant Setgk
gf 1421. har sal. Langebek ladet aftegne;; og ligesaa Skeninge
Stads tvende Indseigle, hvori Marin med Barnet,, og toWadsiena Stads Sigiller , hvori den hellige Brigittat) Peringstiolds ZEttartalp. 75.
«) I samme Stilling sees og Sophie, den Slesvigffe Prindses Ertks
Gemal, i hendes Seigl hos Hojer aff Contin, Alb. Stad. p. 107.

X
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I denne Samllng er og Kong Christian den IstetP storpSeigs at fin

de, hvori man feer over den fidde^e Monark Maria med.Barnet
i Midten og en Konge paa hver Side, den ene, (fom det synes,)
med et Sverd i den hoire Haand, og den anden med en Palmegreen,

eller maaffee en Lilie paa en lang Stilk, i den venstre. . Og fte vi
hen til enkelte Stader, Landffaber, Herreder og Distrikter i Dan
mark Dg Holsteen, saa finde sig Exempler nok paa Vaabenmerker
antagne og brugte Steders eller Egnens Skytshelgen til Mre. For

'

at undgaae Vidtleftighed, vil jeg i henseende til Hertugdommene hen
vise til Westphalens Monumentis Ineditis oc), og, hvad Kongeri
get angaaer, holde mig aleene til Kiobstederne.
Blant dem havde
Ribe, Sabye og Tistcd under Pavedommet Maria med Barnet
i deres Indseigle; Holstebroe St. Jörgen? Hisrning St. Cathrine;
Ringsted St. Knud Hertug, og Odense St. Knud, Konge i Dan
mark; og alle, Ribe undtagen, fore samme Vaaben endnu)/).
Odenses tvende Stadsseigl fortiene i far vor Agtsom hed.
I det
storre har Kong Knud en Fane med en Lilie udi, ,i den hsire Haand

vg kigesaa imellem Fodderne; i det mindre viser Lilien sig aleene,
med tydelig Hensigt til Stadens Patron, som og tillige var Stiftets,
og derfor saavel paa Bispernes som Stadens Mynter findes betegnet
ved en Lilje.
Saaledes feer man og i Nestveds gamle Stadsvaaben
tvende Nogler paa Kors;, et Merke, der vist nok sigter til St. PeDer, Indvaanernes Patron, som deres stsrste og aldste Kirke var
tilegnet 2).
Og paa samme Maade blev Risten i Skagens Byes
Vaaben antagen til. at bemerke Indbyggernes Tillid til St. Lauren
tius, 'Steders og Kirkens Skytshelgen #); ligesom og denne andagtige

x) Sardeles Tom. I. Tab. C. og E. Tom. HI. Tab. U. ad p. 550.
Tab. Y. ad. p. 559. Tom. IV. Tab. 27.
~
Ribes fordum brugelige Seigl sindes hos Terpager Rip. Cimbr,
p- 593- og ve svrige her benawnte Danste Kisbsteders Indseigle
paa S obertoolene t Atlas Dani$, som forestille deres Grundtegninger.
«) See Danste Magazin. T. VI. p. i6i. ;ogj
jAtl. Dan.

» a)
X

T. III. p. 98.
Atl. Dan. T. V. p. 212.

■
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dorgtige Overtros harvcrret Aarsag i, at Erkebisperne i Lund, hvis

Domkirke bar samme Helgens Navn,

lode fette en Rist paa deres

og at Lundens Flek i Dyrmersten har taget den til Vaabenmerke.
Var det nu i hine VankundighedS Dage en f^a vedta
gen Dkik, at giere Merkerne i Vaabener og Bannere til Tegn paa
den andcegtige Hengivenhed og Tillid, man meenre at'stylde Landets
etter Steders Skytshelgen, hvi stutde da de Norste Konger ikke ret

Mynter,

~

tet sig heri efter andre Fyrsters og Herrers Exempel? Hvi stulde
Hxen i deres Vaaben ikke ligesaa vel hentydes til St. Oluf, Rigers
Patron", paa hvis Trone de fadde og hvis Slcegtninge de giorde sig
en TEre af ar voere Æ), som Skraa-Korset i den Norste Banner

unegtelig sigtvr til Skotlcendernes Bestytter, Apostelen Andreas?
At Loven har faaet den hellige Hxe i Kloerne, er uden Tvivl steet,

fordi denne Maade at forege Vaabenet paa syntes den nemmeste og
noget noer den eneste paa en Tid, da man endnu intet vedste af fammenfoiede Skiolde eller flere Qvartere i eet Skiold, ei heller af
Hielmtegn eller Skildtholdere. Endog i senere Tider har man saaledes givet den gothiste Love over den store Rigs-Sals Trappe paa
Stokholms Slot en Fane, med 6tant Kors udi, at holde i den ene
Fremfsd c); og naar Loven moder os iVaabenbsqer nu med en Kalk,
nu med en Nogle, nu med en Munkehette over Hovedet, faa kan vi
neppe tvivle, at jo disse Skioldemerkers Oprindelse maae henfsres
til nogen geistlig og audcegtig Hensigt.

§. VI.

*

-

7

'

Dog vi vil komme Maalet ncrrmere, og vende os til de Grun- 2) Med Ex-

de og Beviisligheder, Hvorved den fremsatte Menings Rigtighed
paa en mere fserdeles og tilforladelig Maade stadfæstes.

St. Olufs som" angE
Navn

t) -Beati Oliivi confanguinei noftri, patroni Lc defenforis Regni Norvegie rpetialis, hedder det udi Stang Haagen Magnussens Brev af
Aar rzro. ide af Hr- Thorkelin udgivne AnalefL ad JusPubi.

& Feud. Norveg. p. i i i.
#) Scheffer de Regni Svec. Infignib. p. 21g. cum. Fig. Lit. L.
røve Saml. I B.
'
3

.
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G.Olufifær, Navn og Billede paa Trondhiems Erkebiffoppers Mynrer og i anmed^Oren i
gejstlige Stiftes inden og uden Norge og deres Prælaters IndLrondhieinS fergle, kan vi for Kortheds ffyld gaae forbi.
Noget mere gier det
KirkeLogEr^ nl Sagen, at ikke aleene i Trondhiems fordum brugelige StadS^pedoms Seigl Kongen med en Vegt-Skaal vist nok ffal være St. Oluf d)v
v

'

men at han og fees med en Hxe, hans sikre Kiendemerke, i Haan

den, i den.Skaanffe Kiebsteds Skanors 8ecyLro, som det er brugt
•

-

rit ef Brev af Aaret 1410. og i to aridre Svenffe Byers, Norkspings og ThorSærgeS, gamle Stadsfeigl, det fsrfte af 146^ det an

det af 1438 e).
Dog ogsaa dette vil vi ikke opholde os ved, for
faa meget'snarere at komme til Hovedposten, som bestaaer deri, at
' Okufden Helliges-Oxe ogsaa undertiden findes aleene og uden hans

Billede^ faavel i Vaabener og Sigiller fom paa Mynter, og i disse
Tilfælde unegtelig har sigtet til hans Dyrkelse og '2Ere.
Et tydeligt
Beviis derpaa giver eet af de Indseigle, som hænge under et Brev
af 1344, hvorved Kiobstederne og menige Almue i Norge samtyk
kede, at Kong Magnus Smeks yngre Son, Haagen, ffulde
vcere Norges Konge efter ham.
I dette Seigl feer man udi et
Skiold to -Axer paa Kors med en Krone over, og i Randerr er at
let fe: S. CONVIVARVM. BEATI. OLAVI. DE HONAREI/).
Saa ligger og paa Universitetes Bibliothek etiTrondhiem Aar 1333.
udstedt Brev, hvortil en Endrid, Ptæst i Bakke Kloster næt ved
samme Stad, har brugt et Seigl, hvis Merke er en Arm, (uden

Tvivl
*0 See derom den forsie Anmerkning mod Enden af det hosfsiede
Tillæg. .
'
. ...
..
O Disse tre Indseigle, aftegnede ved sal. Langebeks Omsorg , glemmes
idetKongeligeArchiv, ogmeddemSt.OlufsGildesSeigliThsrsærqe, hvor Kong Oluf ligesaa er at see, med disse Ord i Randen:

S. CONVIVII. SCI. OLAVI. I. THORSARG.
/) -Hvad Sted i Norge ttONARLI (eller, som Langebek læste, NONAREI eller NORARLI) stal bemerke, kan jeg ikke udfinde. Geiglet er det sidste i Ordenen under Brevet, og svarer saaledes til
Hordelalide Almue, som nævnes sidst i samme. Mueligt har den
betient sig af dette Seigl i Mangel asset eget. Er det saa, da
uiaae Stedet ffges i Hordeland eller nær derved.
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Tvil St. Olufs,) som udrekkeö nf en Skye og holder en Hxe lige ..
for sig.
Men meest merkvardigt og til vor Hensigt'magfpaatiggend< er Trondhiems Domkirkes og ErkebifpedommeS Vaaben, hvorpaa ikke ateene Hr. Iustitsraad Schomng har givet en Afbildning

i hans Bessrivelfe over bemeldte Kirke, men som og, er at see paa en
god Deel .Mynter, flagne i det Tidsrum fra i§i6. til'1537. af de
tvende Erkebisper Erik Valkendorf og Oluf Lunge / hvoraf to her

fremleggeS i Kober ((See Tab. I. Fig. ioogn.); ligesom og
samme Vaaben i Breviario Nidrofienfi, som ester den forstcö Foran
staltning udkom i Trykken Aar 1.519, sindes anbragt til Zirat i endeel
Begyndelses - Bogstaver.
Her have vi et stort Kors, saaledes be

fat med tvende Hxer, at Eggene vende fra hinanden; og det er upaatvivleligt, at ligesom Korset horer vor Frelser ril, og synes at svare
til domkirkens aldre og egentlige Navn Christkirke, saa derimod
den, for Symmetriens ssyld, paa begge Sider anbragte Hxe har
faaet Sted i dette Vaaben med Hensigt til St. Oluf, Kirkens og
Stiftets Patron, hvis Legeme, med flere af hans Levninger,
giemies fom en stor Helligdom i denne Kirke, fom og omsider af denne

Aarfag jevnligen kaldtes St. Olufs Kirke og forekommer undep
dette Navn allerede i det trettende Aarhundrede g). I et cirkelrundt
Sigill, som Gauto, Erkebissop i Nidros og det pavelige Scr--

des Legatus, har brugt Aar 1489. og 1493, er bemeldte Vaaben
noget anderledes indrettet.
I dette Seigl, hvis Omssrift er:

S. GAVTOIS. ARCHIEPISCOPI. NIDROSIENS. sidder Kong
Oluf i en Kirke- eller Chor-Der, hvis begge Fleie ere opflagne,
med sin Hxe i den herre Haand og et Rigsceble i den venstre, og paa

Kirke-Muren neden for er et Skiold anbragt, hvori man feer en
Stav, stillet lige op, dannet som et Kors paa den evre Ende, oz
befar med de tvende Hxer paa Kors.
I et aldre Seigl af 1458*
som
g) See Trondh. Domkirkes Bessr. ved Schsning i Anhanget p. 89.
saa og Omstriften til Trondhiems Eapitels Seigl hernedenforiTik»
z' krgget og der i fsrsie Anmerknmg.

\

Igo

C. Det Norske Daabens Opkomst og Forandringer rc.
....

fom er den til Erkebiskop udvalgte Oluf Tronde's og, ligesom det for
rige, cirkelrundt, er intet Kors og kun een Axe at finde.
Hvad
man bliver vaer deri erM aria, med barnet imellem to Helgene eg

undet hende et Skiold, hviö Merke er en Hxe, der staaer lige op^
saa at Eggenvender til den venstreSideog Skaftet oven og neden bers- rer Skjoldets Rand.
I Omkredsen l«ses: S. Ohvi. trøndm
<IeF. nidr.
I et Indseigl, som heenger under en «ldre Erkebiskop
Okufs Brev, udstedt i Bergen XII. KaL Sept. 1352. (ét stort
Oval-Seigk af redt Vox) viser sig igien Kong Oluf med sin Oxe,

siddende i en Kirke eller et Kapell uden Dorre; mett da den nedre
Deel af dette Seigk er borte, saa kan jeg ikke sige, om noget Vaaben og hvilket har vceret at see deri.
B^ant Trondhtems Erkebispecs Sigiller- som ellers ere at finde i det Kongelige Archiv og paa
Universitetets Bibliothek, cr intet forekommet mtg, hvori man seer
Hxen aleene, og kun ro med St. Olufs Billede uden tilfeiet Vaabenmerke; det ene (under etBrevafigZZ.) Erkebiskop Aslaks, og
Det andet (brugt i Aar 1387*) Erkebiskop Vinolds.
Men derimod
mode os atter de to Hxer med fravendte Egge (dog, Ligesom den em
kelte i Erkebifikop Oluf Trender's Seigl, uden Kors) paa den alle
rede omtalte gamle Selvchynt (Tab. I. Fig. 3.), fom vist nok til

horer nogen af Trondhiems Erkebisper i Det trettende Aarhundrede,
eg saakedes, efter alt Anfeende, viser os Stiftsvaabenet i sin ferste
og celdste Skikkelse.
Er nu. den i Erkebispedommets Vaaben snart
dobbelt, snart enkelt anbragte Hxe^nncgtelig St. Olufs, og var
han, som hvermand veed. Rigets Skytshelgen saavel som Stiftets,
hvi fieulde Axen i Kongernes da brugelige Vaaben et og fa a hol

des for dette ham egne Merke, fom den har en saa fuldkommen
Lighed med? Sårdeles vcrrd at agtes paa_er det herved, at just paa
samme Maade Andreas-Korset, som vi herovcnfor har fundet iden
Skotske Banner, ogsaa forekommer i de af Anderfon fa) meddeelre
'
'
IndSee den hundrede Kobertavle i hans Thefovto Dipi. fy Numism.
Scoti».
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Jndstiqle, ■ fom i de «ldre Tider ere brugt# ved Domkirke« og Stiftet

i St. Andreas; en Stad, dber fordum har varet det fsrste og for

nemste Vifpe- og siden Erkebifpe-Soeve i Skotland, ligesom Trond-

hiem i Norge.
ii

Tik ydermere at bestyrke denne Slutning, oz gansi^e at af- z) Med K.
giere en Sag, font nu allerede hax fan meget for sig, blives det kuns Oluf Haanodigr endnu > at kalde de Alderdoms-Levninger til Hielpssssom vise Mynt^l v^r»
i sier, hvor hellig og hcrderlig St. Olufs -Øjre har vieret i de frem- paaHxen sees
farne Norske KsNgers Hine. - To Stykker kan jeg til Den Ende kun a l e e n e, o g
anfere,' men de ere og faa beffafne, at deretz Bekydenhed endog vil Margretes $
overgase mine Låferes Forventning.
Den ene er en liden Nor^Geigl til
Selvmynt, vist nok af Kong Oluf, Dronning Margrctes Son, Norste Sapaa hvis ene Side fees et kronet 0, med Omffrift: SANTVS ^Vber to»1?

OLAVVS, og paa den anden i et Skiold enHxepaa tvcrrs, medHaanden.
disse Ord: MONETA NORWEL
Dette Stykke, .som findes
herved afbildet (See Tab. I. Fig. 12.) er en ypperlig Atttiqvitet i sir Slags.
Ei aleene er det den «ldste Norske Mynt,
man hidindtil veed af, hvorpaa den hellige Olufs Navn er at
finde; thi de andre Mynter med dette Navn, baade Kdngelige og
Trondhiems Erkebifpers, (Tabi L Fig. id. n. 13 og 14. med
Forklaringen) ere flagne ndi eller henved den Oldenborgfike Stammes
Tid.
Men, hvad os er meest magtpaaliggende, den er og den ene
ste -hidtil.bekiendte Kongelige Mynt, hvorpaa Hxen viser sig aleene.
At Kongen felv har ladet den staae, og Hxen saaledes maae vrere
tagen af Rigets Vaaben, sees klarkigen af Paaffristen : MONE'f'A.

NORWEI. fom losses omkring Hxen og giprde denne Mynt gyldig
og gangbar over det hele Rige.

'Man veed desuden, at Fyrster og

Herrer kode sig i forrige Tider ofte noie dermed, ak anbringe en Deel

afderes Vaaben paade til almindelig Brug bestemte Penge, helst paa
de mindre eller faa kaldte Skille - Mynter.
Saa findes fevnligen

paa de Engelske Kongers,

Henrik den Vtes og Vires, i Frankerig
3

1

i

,

)
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Lilie og een Leopard, i steden
for de. tre Franffe Lilier og tre Engelffe Leoparder /).
Sä
er og hos os selv en liden, Eslvmynt af Kong Hanfes Tid be-

rig udmyntede Penge kun een

ktendr, fom efter Omskriften paa Forsiden: MON. MALMOIENSer flagen i Malmoe, og , paa hvis Bagside, hvor de Ord:
NOVA. REGNI, DACIE. tøfes i Randen, man seer en gaaen-

de Leopard,. Med Krone paa og over Ryggen boiet Hale, om
hvilken ikke kan paatvivles, at den jo horer til det Kongelige Vaaben fom en Deel til det Hele Æ).
Ligefaa unegteligt det da er, at
• / Hxen paa Kong Oluf HaagenfonS Mynt, er ingen anden end den

.

-

Norske Loves Hxe, faa sikkert flutteS og af Ordene: SANTVS.
OLAVVS; omfviiig hans Navn, ar den samme Axe maae vcere St.

7'

.

'

Olufs, i det mindste jit man har holdt den derfor allerede, i denne
Konges Tid.
Jeg tilsiaaer at jeg ikke seer, hvad herimod, med no. gen Grund kunde indvendes.
Nu tit det andet Stykke, som jeg
.
har lovet.ar anfore.
I sal, EonferentSraad Klevenfeld's Samling
ef gamle Breve, som Kongen har ladet kiebe efter hansDed og henx legge i det Geheime Archiv, - findes en Aftegning afDronning Margretes Norffe'Seigl til Sager, som hcrnger under et Brev i samme
Archiv, udgivet af hende til Benedict Nielftn paa Aggerhuus,
'
Fredagen ncest for Midfaste Sondag, det fsrste Aar, hun var anraget til Norges Riges Bestyrelse (iz88.)
Denne Tegning (thi
af Seiglet selv savnes nu den ovre Deel) viser Dronningen, siddende
paa

i) Le Blanc des Monfiöyeß de France, Kobertavlktt til 244. Side.
K) Det viser ri aleenr denne'Leopards fuldkomne Lighed med de«
i det kongelige Daaben , og Myntens Omffrift, hvorefter den var
Rigets, ikke Stadens, anen det bestyrkes ydermere derved, ati Malmses Byes fire forstiellige Indseigle af 1421. 1498- 150805*1552., som sal. Langebek hap ladet aftegne, ingen Leopard eller
Love er at finde. Hvad Mynten felv gngaaer, gicmmes den i det
Hielmsiiernste Kabinet. - Bagsiden er herovenfor noksom bestreven- Paa Forsiden sees et Skiold>, og over samme og det Hele
' et KorS med brede Ender, fciQi* patée,) inuttem hvilke lafes:
MOX MAL MOI ENS.

\
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paa 'sin Kongestoel,

med Krone paa Hovedet og,

som det sy-.

neS, er Sloer om det»
I den hsire Haand, som ligger i Skisdet,
holder hun en Hxe; den venstre Arm rekker hun op ad, saa at en Deel
deraf med Haanden bedekkes af el Skiold, hvori den Norste Love er
ot see, med en ligestaftet Axe i tre Fodder.
Omstriften er:

/S. MARGARETE. DEI. GRACIA. REGINE,: NORVEGIE.
ET. SVECIE. AD. CAVSAS. — En Hxe i Norges regierende
Dronnings Haand'. Hvem ellersend den Hellige Konge og Martyr,
hvis Merke var saa horderkigt og saa bequemt til at betegne baade
hans og Dronningens straffende Retfcerdighed, fon 'ben sigte til?
Uden Tvil har allerede under nogen af de forrige Norste Konger
Seiglet til Sager (det Canceleren betroede Seigl til de i Riget fore
faldende Justits-Forretninger) havt det samme Merke; thi neppe
var et Fruentimmer forft falden paa at lade sig stråledes afbilde.
Ellers kunde og St. Oluf selv ikke vel faae Sted i diffe Seigl; stal
de noget Billede vise sig i dem, saa maatte det helst vstre den regien
rende Konges.
Derimod er jeg tilboielig til at troe, at det ikke varuscedvanligt, at anbringe St. Oluf med sin Äxe i Laugtinges dg Un
derretters eller ved dem bestikkede Dommeres Indseigle.
Saa findes Finbog Ionsen, Laugmand i Island, at have i de Aar 1497 -1503".
betient sig af et Seigl, hvori man seer Kong Oluf siddende, med

Krone, Hxe og RigScrble, og de Ordft Randen : figillum: finbotgi: iohannis: legis:* (i sieden foræld gifte, formedelst Mangel pa«
Rum.)
Under Stolen staaer ivalo, det bagvendte:Ord piavi;/ ert
Feil, som maäe tilstrives Stempclstiarreren /). Man seer da af alt
V.ette, at hver Omstoindighed hielper til at overbevise oö om, ot Hel
lebardens Udtydning, scm i ncrrvrrrende Skrift fremsetres, er den
rette; og storre Vished i en Sag som denne vil neppe nogen vente

eller paasiaae.

,

- '/

O Dette Seigl findes afbildet blant Arntr Magmri Optegmlser paa
Universitetets Bibliothek, i et Bundt om merkvtN'dige Moend af
den verdstige Stand i Island/'og deres Sigitttr. '
v
" *
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§. VIII.

v

Naar og i.
_ Ventelig vil man spsrge eydnu, til hvilken Ti-Kg i hvgd befcbrting S " synderlig Anledning St. Olufs Øjcc er kommen i det Norffe Vaa-

OlufS Axe er ben.
Saa naturlig denne NySgicrrighed rr hos mine Lasere, saa
kommen i det fEutbe jeg dog ikke paatage mig at tilfredsstille den, men ligefrem rilNorffe
min Uvidenheds dersom jeg ikke troede mig i Stand til at give
en saa rimelig Forklaring herom, ar den ncesten kan gielde for et nyt
Beviis paa min Hovedsats.
Da Erling Skakke, efter Kong In
ge Haraldssns Dsd, havde faaer sin umyndige Son Magnus ud

valgt, til Konge,, uagtet der vare' fodre Kongesonner til og han kun
var Sigurd Iorfalafars Daartersen, maatte Faderen, som Sonnens
Vcerqe og Rigers Forstander, for at fette ham fast paa Tronen, for
nemmelig hcrlde sig til den da vcerende Erkebiffop i Trondhiem Eystein

v

eller Augustinus, vg den snedige Prcrlar vedste mesterlig at benytte
ssg af denne Leiligbed, tit at svcekke Kongernes Magt og Rettigheder
sg tilveiebringesig og Erkebispeftkdet dehetydeligste Fyrdele.; Saa dyre
solgte han Aar 1164. sit Samtykke til ar salve og krone den unge Kon-

ze, og derved giore hans Rer til Riger upaarvivleligt i Folkets Hine;
Hg uden Tvivl var der i Folge af de Lofter, som Erling Jarl paa den
Tid gjorde Erkebift'oppen, ar Kong Magnus ti Aar derefter (da hen
ved 'atten Aar gammel) maarte give ham en Haapdfestning, ud'

stedt i Sacristiet ved Trondhiems Domkirke Paajkedagen 1174. og
x stilrt til Erkebifpen og med ham til Bisperne og alt Clerisiet og Folket

i Norge, hvorved han, (her at forbigase andre vigtige Poster) over
gav sig og sit Rige i den herliggiorte Martyrs Kong Olufs bestandige
Vold og Varetcrgt, og overdrog ham Norges Rige saaledes, at vet
skulde vcere hans Arv vg Eiendont, og han, Kong Magnus, forr-

staae der under samme herliggiorte Martyrs Herredomme, som
hans Statholder og den, der havde Riget af ham (tanqvani
funs vicarius & ab co tenens.) Til BeviiS paa saadan stedsevaren
de Underdanighed tilstod han og, for sig og Me sine Efterkommere,
Trondhiems Kirke og Stift det Privilegium, ar, efter hans Borrkatdelst, hans Kongelige Krone, (som han, til dette Loftes Sradft-

_•-

1

'

stels-.
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stelse, paa samme Dag ofrede til det hellige Alter,) saaveljvm alle
hans EftermorndS, skulde overgives bemeldte Kirke7/z).
Og dette
Privilegium blev, uden Tvivl under Kong Magnus selv og efter Ey
steins Tilstyndelse, endogsaa feiet ril Kong Haagen AdelsteenS GuletingS Lov med disse Ord: "Og stal den afdode Konges Krone der
fhoS den hellige Oluf, det er, i Trondhiems Domkirke) ofres fdr
hans Siel og hcenge der evindeligen Gud og den hellige Konge Oluf
ti! 2Ere, eftersom Kong Magnus, den fsrste kronede Konge i Nor
ge, lovede og samtykkede rø).
Jeg tvivler og ikke om, at jo den
Krone, som Kong Magnus Erlingsen var kronet med, virkelig siden
blev henlagt i Trondhiems Kirke, og derefter, under Navn af St»
Olufs Krone, (thi hans var den, da den var hans Kirke tilegnet,)
stedse er brugt til Kongernes Kroning, saa det er denne Krone, om
hvilken Hamelmanns o) Beretning, at Kong Christiani, blev
kroner til Konge i Norge med St. Olufs Krone paa St. Olufs
Dag 1450, ber forstaaeö.
Ved denne strrdeles merkvcerdige Til
dragelse, betragtet i Sammenhceng med alt hvad herovenfor er frem
bragt om Hellebardens Betydning i der Norste Vaaben, ledes vi
lige til den Tanke, at en saa listig og underfundig Mand, som Erkebifp Eystein, har, just i samme Anledning, formaaet Kong
Magnus til at optage St. Olufs Axe i sit Vaaben, for ogfaa der

ved
rø) See Torf. P.
567. og fornemmelig Hr. Justitsraad Schsning om Erkebistop Eystein, i Forssgene til Forbedringer i den
gamle Danste og Norste Historie, hvor og p. 428 & fqq- Haandfoestningen selv findes indfort og dens rette Äarstal fastsat. Be
gyndelsen: Quoniam - — dominatum & diadema Regni huius-----

ve (træ manus impofitione, reverende pater Augultine, de manu
Domini tuleepirnus, bestyrker mig i den Tanke, - at Sagen i For
vejen var afgjort med Erling Jarl den Tid, da Kroningen steede,
og kun den formelige Fuldbyrdelse vleven opsat til den umyndige
Konge selv kunde udstede Forpligtelses-Brevet. Dog kan det gier
ne virre, at eet og andet er lagt til ved denne Lejlighed.
«) Paus Saml, af gamle Norste Love, 1 Part p. 3.
0) Hamelm. Old. Chron. p. 159.
.
Nye Saml. I. 25.
A a
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ved offentlig ar bevidne sin tillidsfulde Hengivenhed til den hellige
Martyr.
Og hvor neie kommer ikke hver hidtil bekiendr Omstcendighed overecns hermed! Af Herrug Skules Skioldemerke (hvorom
herovenfor
III,) simles ikke rettere, end at hans Morfader Kong
Sigurd Munner, een aftMagnus Erlingfons net (te Form« nd i Regieringen, endnu forte en Love uden-§>xe, og paa de gamle Solvmynter (Tab. I. Fig. r. og 2.), fom ventelig « ere flagne lornge
efter den sidi'ies Tid, er Hxen allerede at see.
Skulde endog her

efter opdages, eller var der Aarsag nok til at holde sig forvisset om,
ar Kong Magnus Erlingsens Seigl har vctret uden Vclabenmerke,
faa kunde han dog derfor gierne have fort den med en Hxe bevcebnede
Love i sit Skiold og Banner. - Vel er det troligt, at Kong Sverre,
Magnus Erlingsons Medbeiler om Tronen og Eftermand paa den,
da han omtrent Aar 1191. lod sig krone afBifpen i Vigen, i Erkehiffop Eriks Fraværelse og imod Pavens Forbudp)fn har igiemaget
sin Formands Forpligtelse, men kun i Almindelighed stadfæstet Geistlighedens Friheder og Rettigheder, og at hans Efterfslger Kong
Inge Baardson, just for den Tvistigheds skyld, som reiste sig af den
ne forncermelige Haandfcestning, ikke har ladt sig salve eller krone;
kigejom det om de paafulgte Konger er bekiendt, at Haagen Haagenfen bragte det saa vidt, at ved hans Kroning, som en pavelig Legat
forrettede paa St. Olufs Dag 1247. og ligesaa, da han siden Aar 1261.
kod krone sin Son og Eftermand Magnus Lagabeter, ErkcbispekS og
de andre Bispers Begiorring,- at faae Kong Magnus Erlingsons
Forpligtelse med Eed bekraftet, blev sat kil Side q), og at omsider
Kong Magnus Lagabetxr selv afgiorde den hele Trette til Kongehusets
og Kronens Fordeel, ved et endeligt Forliig, oprettet med Erkebibissop Ion eller Johannes Aar 1273 r).
Men, uagtet alt dette,
Har Kong Sverre og hans Eftermand ventelig anseet det for uffade-

ligt,
f) Schsning om Eystein, i Noten til p. 448.

'

s) Torf. P. IV. p. 243/247. 289.
r) Sammest. p. 353 - 357. hvor Forliget selv er at l«ft.
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ligt, at beholde i deres Skiold er Wrestegn for St. Oluf, oplagt
ril at modtage hver Fortolkning, man vilde give det, og til hvis
Indlemmelse i det Kongelige Vaaben det kunde synes Grund og An
ledning nok, at han var-Rigets Skytshelgen, Kongernes Blods: forvandt og ncrsten en Gud i Folkets og deres Hine.
Jeg finder
desforuden et Sted i Magnus Erlingftns Haandfcestning, som kan
bringe os paa den Tanke, at Hxen i hans Skioldemcrke ikke saa lige
har Mldet betegne det mistænkelige Stadtholderffab under St. Oluf,
men at Erkebiftop Eystein har vidst at give Sagen en noget foran
dret Vending og Anseende.
Efter ar Kongen har underkastet sig
og sit Rige den hellige Martyr og overgivet ham dene i Arv og Eie,
sigev han videre, eller rettere lader den trcrdfte Pr«lat ham sige, "at
"han, efter bemeldte Martyrs E,rempel, for at haandhceve
"Lov og Ret og forsvare Fædrenelander som Su Oluss Eiendom,^vil kiirkt gaae frem i Kamp under hans Anforelse, som hans
" Stridsmand og den, der fagter i hans Hcrr (ipfo produce»
tanquam ejus miles & in fuis caftris pugnaturus.)
Mon ikke Ey
stein kunde have bragt ham til at fette Kong Olufs Hxe i sit Vaaben
font et Mindestegn paa dette Lofte, saa at Loven med Hxen forestil
lede han som St. Olufs Stridsmand? Dette forudsat, havde
Kong Sverre endnu mindre Aarfag til at giere sig nogen. Betænk
ning om bemeldte Hxe.
Han findes selv at have givet sit Krigsfolk

M Lesnet: Fram, fram, Christsmoend, Korsmcrnd, Olufsmand
og vist nok var hans Mening ikke, at undtage sig selv fra nogen
afdisse Benævnelser.
Kort sagt, man maac betragte Sagen fra
hvilken Side man vil, saa bliver det altid meget rimeligt, at Kong
Magnus Erlingssn i ovenmeldte Anledning forst har givet den Norstke Love en Hxe i Fodderne.

:

-

§. ix.

Ferend jeg flutter denne Afhandling, nti le jeg endnu melde >Om Helle,
noget vm en Post, som herer til min Materie, men indtil nu
FNd
'^-d-nSx',
A a 2

,) Torf. p. IV. p. 56. Det samme Losnet har o- hans Sonnefs« Kong
Haagen brugt, fom p- 2304 viser.
'r-
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St- Oluf fik Flid er gaaer forbi, for ikke ar vige fra Hovedsagen og derved at ssamed^euÄaUs^e wit Bevises Tydelighed.' To Hxer har man i gamle Dage tit«
egen Axe kal- lagr S. Oluf, fom begge agtedes for sårdeles hellige.
Den ene
der H«1.
er den, han blev hugger med i Halsen, (fom man troede af Kalf
Arnefen,) og derved fik sit Banesagr.
Med Snorres Vid
nesbyrd herom stemmer og
Olufs Saga paa Svenske Riim overeens /); og ligefaa sikriver Matthoeus af Westmynster ved Aaret
I2ZO. at han omkom, a Noricis percufl'us nimis truculenter qva'
dam fecuri. Med denne Hxe i Haanden fees Kong Oluf overalt af
bildet, baade i Indfeigle, Passionaler, Breviarier og Missaler og
paa .Mynter, Helligdomsgiemmer og gamle Kirkemure; ligesom

Sk. Andreas med sit Skraakors, (faa tit han ikke forestilles fcrstet
til det,) Sr. Laurentius med siuRist, (naar han ei, som i Lunde
Capitels Seigl af 1502 ligger paa den,) St. Catharina med sir Hiul,
og andre Helgene med Redskabet til deres Dod og Martyrdom. Ved
samme Axe betegnedes fordum Sk. Olufs Dag paa Runesta. vene, efter Rudbeks Anmerkning i hans Atlantica w), og siden ligefaa i CalcNdere, som een i sal. EtatSraad TemlerS Eie bevidner.
Den anden -Øye havde rilhort St. Oluf felv, som hans fcedvanlige
Vcrrge, (endffiont han ikke betiente sig af den, men aleene af sir
Svcerd , i Slaget ved Stikkelstad.)
Den kaldtes Hasseller Dod,
og i Morkinffinna fortcelles, ar inter var tik som den jo giennemtroengte x\
Der er den, som, |efter Munkens Theodorici

og Snorres Beretning, Kong Magnus den Gode, Oluf
den Helliges Son og noget ncer en Helgen fefoy), forte i Haan
den i det store Slag, han vandt mod Venderne, og hvorom
den forste melder, ar den der blev fonderbrudt og endnu i hans Tid
hen
>) Heimsknngla T. I. p. 796. T. I1. x. 19.
p- 6 7.76V
*) Rudb. Atii T. II. p. 630.

St. Olufs Saga

x) Torf. P. III. p. 250.

» See om hans Iertegn Torst sammefi. p. 286. og st
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Der»

hrugtes og siden, med St. Olufs ovrige Helligdom, til Kongerne«
Hyldning, og navnes udtrykkelig iblant de Stykker , som Hertug
Skule tog med Voldudaf bemeldte Domkirke, da han Aar 1239
lod sig hylde til Konge a). Een af disse tvende Hxer maae vare den,
fom har saaet Sted i det Norske Vaaben,

og begge synes at have

starke Grunde for sig.
Var den fsrste farver med faa stor en Mar
tyrs Blod, saa havde hans ei mindre hellige Sveed mangen gang
vcrdet den sidste.
Var denne ril endnu, og, med St. Olufs Liig
og ovrige Helllgdom, et bestandigt Formaal for Nordmandenes saa
vel som Naboe-Folkenes Dyrkelse, saa kan for hin anforeS, ar den,
efter de fremfarne Tiders Maade at afbilde Helgene paa, ^var han«
scedvanlige og ham egne Merke, og saaledes mere beqvem end den
anden til kiendeligen at betegne ham, og fettes, ham til 2Ere, i Ri
gers Vaaben, ligesom vi forhen har seer, at Skrå akorset i de Skor
pe og Burgundiske Bannere sigtede til St. Andreas, og Risten paa

Lunds Erkebiskoppers Mynter, saa og i Skagens Byes og Lundens
Fleks Seigl, ril fet. Laurentius.
Dog, alt vel overvejet, troer
jeg ikke at rage Feil,

naar jeg holder Axen, kaldet Hcrl, forden,

som under Magnus Erlingssn blev feiet ril de Norske Kongers Skioldemerke; uden derfor at negte, at man jo i senere Tider, ubekymret
om at tage feggen fra sin Oprindelse, kan ofte have nnseet Kong
Olufs Hxe i Rigers Vaaben for den, han fik sit Banefaar med.
Om Hxen Hcel vide vi vist, at den i Kong Magnus Erlingsoys Tid
endnu var til og giemtes i Trondhiem ved St. Olufs Liig; hvorimod

det ikke er saa afgiort om den anden, ar man allerede paa den Tid
pleiede at afbilde Kong Oluf med den i Haanden.
I hans celdste
Billeder, som ere tilovers, (jecj mener dem i Trondhiems Capjtels Seigl af 1225 og 1281, hvorom i den fsrste Anmerkning mod
Enden as Tillcegget,) seer man ingen Hxe, og Munken Theodoricus,

Aa Z

som

a) Theodoric. Mon. cap. 24. p. 52. HeiMskr. T. II. p. 34. 35.
H Torf. p. iv. p. 213. I den fordanskede Norske Kronike p. 691.
gaaes Axen forbi.

/

f
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font levede i Kong Magnu« ErlingssnS Tid, siger et, Hvad Vcerge

den hellige Mgrtyr drcebtes med, ja ter end ikke bestemme, hvo dtp
lagde Haand paa ham, og om han fik eet eller flere Saar. Desuden
fortiener der at lorgges Mcrrke til, ar den tilforn fremsatte meger ri*
melige Formodning, hvorefter Loven med Hxen i bemeldte Konges

Vaaben ss'ulde betegne hans Lofte, at vise sig i hvert Tilfalde som
St. Olufs Stridsmand, passer sig bedst ril -Oxen Ha-l,
hvilken baade Kong Oluf selv og hans Son ester ham havde brugt
i deres Krigstoge, og hvormed denne endog, ledsaget og styrket af
hans herliggiorre Fader, havde vundet strå stok en Seier over et he
densk Folk.
Dertil kommer at den -Axe, som i Trondhiems Kir

kes og Erkebispedoms Vaaben viser sig snart enkelt, snart dobbelt,
og forst aleene, men siden tillige med et KorS, ssal uden Tvivl betyde
-Hxen Hcrl, som een af Kirkens fornemste Helligdomme; ligesom Kor
set vist nok er der Solvkors, der og bcvaredes i samme Kirke og hold
tes for den sterste Kostbarhed, den eiede^ fordi en Spaan af det hel
lige KorseS Tree derudi var indfluttet.
(See den rredie Anmcrrkning i Tillcegqet.)
Oafaa denne Grund vil ventelig tillcegges nogen
V«gt, helst da Axen (fordobler aleene for Ziirligheds ssyld)'allerede

er tilfyne paa den meget gamle Erkebifpelige Mynt Tab. L Fig. 3.
sg stråledes maae veere kommen f Kirkens og Stiftets Vaaben ikke
lamge ester at den havde fattet Sted i Kongernes.
>
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Tillib g
til Kobertavlenes cg andre inerkvcrrdige Omstcrndigheders
Oplysning.

L
Forklaring over de i den forste Kobertavle afbildede
Norste Mynter.

.

--

No. i. En Selvmynt, siet og grovk arbeidet, forestiller paa Forsiden
et kronet Hoved med Hals og Skuldre; paa Bagsiden i et Skjold den oprejste
Norste Love med opbsiet enkelt Hale, uden Krone, holdent en fordum bruge
lig Strid-Axe i Fremfedderne, og staaende paa den hoire Bagfod, imens den
venstre nærmer sig Axestafret.
Om ikke af Kong Sverre, dog neppe yngre end
Kong Inge Baardsin., Giemmes i Hans Excel. Hr. Geheimeraad HielmstierneS

Kabinet.
No.. 2. En Selvmynt noget mindre, sgfaa siet arbeidet, i Hr. Justirsraad Kelle's Samling af Norste Mynter.
Forsiden fom No> r.
Paa Bag
siden i et Skiold, hvoraf kun en Deel er at fee, den opreiste og, fom der fynes,
kronede Norste Love med aabent Gab og opboiet enkelt Hale, staaende paa een
Fod og holdende en gammeldags Strid - Axe i de tre andre, eller og i Fremfed

derne aleene.

Af famme Alder fom den forrige.

No. Z. En Selvmynt, dgfaa Hr. Justirsraad Kell?s, visir paa den
ene Side den oprejste Norste Leve med aabent Gab, Uden kiendekig Krone,
staaende paa een Fod, i det han holder en Hxe med tang og lige Skaft i de tre
andre.
Paa den anden Side sier man to Hxer, fom staae lige op med fra

vendte
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vendte Egge^. Er af fttnt Selv og vikl ei meget yngre end No. i og 2. ventelig
stagen af en Erkebistop i Trondhiem i der sildigste henved 1250.

No. 4. En Solvmynt af Kong Erik' Prcestehader, ligesaa JustitSraadKolle's.
-/'
Forsiden: Den Norste Love, kronet, ftaaende üdi et Skiold i samme
Stilling som paa Np. 3» med denne Omstrift: ERIC. MAGN. REX.
NORVE.

Bagsiden: Et Kors med en Lilie paa hver Ende og een i hver Huk, og t
Randen imellem Korsets sire Ender: CRVX. SCA. IHV. XPI.
Det Ord: MAGN. som paa Forsiden tildeels er udfletret, kceses tydelig
paa de ro folgende Mynter, og skal bemerke der Tilnavn Magnus, Erik Pr«pehader havde faaer s Daaben. See Torsi Hift. Norv. P. IV. p. 395..

No. 5. En Solvmynt, ligesaa af Kong Erik Prarstehader, tilhorer

Hr. Justirsraad Schöning.

Forsiden: Den oprejste Norste Love i et Skiold, kronet, med en ligestaftet Hxe i Fremfoddcrne; holder samme paa straa, faa ar Bladet oven til og
Skaftet ril Siden naaer SkioldetS Rand.
MAGN1: REX: NORVEG.

I Omkredsen staaer:

ERIC*

Bagsiden somNo. 4.

No. 6. En sårdeles fiint og smukt arbeidet liden Solvmynt, ogsaa af Kong Erik Preestehader, i Hr. Geheimeraad Hielmstiernes og Hr. ^nstitSraad
Kolle's Samlinger.
Forsiden: Den oprejste Leve, kronet, med Axen i den herre Fremfsd
aleene; han holder den oploftet og paa straa
faa ar Bladet naaer Skjolders
overste Rand og Skafter ligesom overskireres af den hsire.
Omstrist:
ERICMAGN. REX. NORVEG.

Bagsiden som No. 4, tig
::

■

V

NB. '

C. Forks, over de Norffe Mynter L den forste Adbertavle.
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NB. En anden Selvmynt af samme Konge, som fuldkommen ligner denne og
kuner nogetsiorre, rier ligesaa IustitSraad Kolle.
No. 7. En Selvmynt, i Hr. Ipstirsraad Koste's Samling; uden
Tvivl af Kong Haagen, Erik Prcestehaders Broder og Eftermand.

Forsiden: Den opret fte og kronede Leve i et Sktold, holdende en kortskaf
tet Hxe lige for sig i begge Frewfodderne.
I Randen låses: HLAJQNVSi

REX; NORVEG1E:
Bagsiden: Et Kors med en Lilie paa hver Ende og en Rose i hver Huk.

CRVX, SCA. IHV. XPI.
No. 8- En Selvmynt af Kong Hans, ogsaa Hr. IustitSraad Kolle's.

Forsiden: Et kronet H.
I Omkredsen: HANS BG* R’ NORWEI.
At BG skal betyde Dei Gratia og det saaledes er en Feil, at her staaer B i sieden
for D, indseer man let.

Bagsiden: Et Kors over det Heele; midt paa santme i en puneteret Cir

kel den Norffe Leve, som holder en ligeffaftet Axe i alle fire Fedder.

I Ran

den imellem Korsets Ender: MON ETA NOR WEL

NB. To andre Mynter af samme Konge, kun lidt sorffiellige fra denne, eier
Hr. Kammerherre Suhm.

No. 9. En Huulmynt eller Bracteat af Selv, 'hvorpaa den Norffe
Leve i samme Skikkelse som paa No. 7. nemlig med en ligeffaftet Hxe i alle
fire Fodder.

."

;

Findes i Hr. Geheim er aad Hielmstierues Kabinet,-og kan efter sal. Langebeks Tanker, som Myntens Lighed med dem No. 8 oq 13. k HxenS Skab
ning og Maaden, samme er anbragt paa, synes at bestyrke,, gierne vare stagen

i Norge af Kong Hans eller hane Fader Christian I.

C. Det Norske Vaaöens Opkomst og Forandringer rc.

194

Kio. io. En Selvmynk af Erik Valkendorf, Erkebiffop i Trondhicm.

Paa den ene Side: Et
ben, et Korslned Klevsrblad
(croix treflée) *
),
besat med
OLAWS: REX: NORVEG’:

Skiold, hvori Trondhiems Erkebispedoms Vaapaa hver Ende, eller faa kaldet Klever - Kors
to fravendte Hxer.
I Randen: SANCTVS:
og imellem denne Skrifts Begyndelse og Ende,

lige over Skioldet, en BftEopö-Hue.

Paa den anden Side: Et Kleverkors over det Hele; midt paa samme et

Skiold, hvori de Valkendorfers Vaabenmerke, tre Vinges og i Midten en
Rose.

I Omkredsen ftaaer imellem Korsets fire Ender:

ERICVS DELGRA

ARCEPS’ NID'SEN.
NB. Endnu tre andre Solvmynter af Erik Valkendorf, ligefaa med Stiftets
Vaaben og vor Helgens Navn paa den ene Side og hüns eget Navn og
Vaaben paa den anden , findes jevnligen i Mynte ^Samlinger.

Paa een

af dem staaer i Randen omkring Stiftets Vaaben: SANCTVS. OLAWE.. R. NORVEG. 1518. paa den anden: SANCTVS. OLAWS. R.
NORVEG. .1519. og paa den tredie omkring de Valkendorfers Vaaben:
ERICVS. VALKEND’P. ARC’EP’S. N.

No. ii. En Selvmynt af Oluf Engelbrechtfen Lunge, Erik Valkcndorfs
Eftermand paa Trondhiems Erkebispestoel.
'
" ■
'
9
a

Paa den ene Side: Erkebispernes Vaaben og oven for en Biffops-Hue,

som forhen No. 10.

Omffrift:

SANCTVS OLAWS REX NORVGE.

Paa den anden Side: Et Kors med Fadder paa Enderne over det Hele;
midt paa samme et Skiold, hvori de Lungers **
)
Vaabenmerke, tre Lttier, to
oven
*) Sao er dette Kors belassene paa alle Erik Vatkendorfs og Oluf Lunges Mynter;
men i Trondhiems Donrkirkes Vaaben, som Hr. Iustiksraad Schöning har ladt
i Kode, forestille, og. man ligesaa finder anbragt til Prydelse i begge Dele af
Breviario Nidrofienfi, har det en Rose paa hver Ende.
**) Forstaae de Gamle Lungers.
De XZye Lunger forte to Vesselhorn. Danffe
Magazin IL Bind, 34 Side.
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oven,

r

een neden, Bagdelene vendte imod en Rose r

der sees i Midten,

OLAWS’ DEIGR ARC’EP' NID’SEN.
NB. Foruden denne Mynt haves tre andre af samme Erkebiskop, alle med
Stiftets og de Lungers Vaaben og med St. Olufs og hans eget Navn
fom denne, men paa Bagsiden med et Kleverkors over det Hele.' Eeu
af dem findes lsfelig afbildet i Joachims Groschen - Kabinet Vil Fach

Tab. XXVII. Nr. 49.

,

No. 12. En Solvmynt af Kong Oluf, Dronning Margretes Sen,
i Geheimeraad Hielmstiernes og Kammerherre Suhms Mynte-Samlinger.

Forsiden:

Et kronet O ,

(den forste Bogstav i Kongens Navn,) og i

Randen: SANGT VS o°o OLAVVS o°o

/ .

Bagsiden: Et Kors over det Hele; paa Midten et Skiold, hvori en
ligeff'aftet Hxe fees paa ffraa fra hoire til venstre Side, saa at Skaftet overfficr-

res af Skjoldets Rand.

I Omkredsen imellem Korsets Ender: MON

ETA

“

NOR WEI.
No. iz.-En Solvmynt af Kong Hans,

Paa den ene Side:

i det Hielmstiernffe Kabinet.

Et kronet H med Omffrift:

SANTVS °o°

OELAVVS °o°
Paa den anden Side: Et Kors over det Hele; midt paa samme i en
puncterel Cirkel den Norske Love med en ligeffaftet Hxe i alle fire Fodder, som
paa No. 8» og i Randen:

IONS DGR NOR WGI.

No. 14. En Solvmynt i samme Kabinet;

som det synes,

Ngesaa af

Kong Hanses Tid.

Paa den ene Side et Kors over det Hele, og midt paa det i en puncteret Cirkel et Skiold, hvis Merke er den Norske Leve med krum Hellebard , som
den nu sees i det Kongelige Vaaben.
Omskrift: SAG' OLA WS REX.

Bb s

Paa

i§6
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Paaden anden Side et N i en pnncteret Cirkel, med disse Ord i Om-

kredsen: MON* NOVA NIDROS’.

II.

Efterretning om de Norffe Kongers crldste Indseigle fra Kong Haagm

Hangensons til Kong Haagen Magnusson den ALldres Tid,
i Anledning af den anden og tredie Kobertavle.
Den udmerkede Gunst, som det Hsianseelige Raad i §yhek har ladet
mig vederfare, ved at tilstede min pålidelige Ven, Hr. Domprovst og Syndi

cus Dreyer, at sende mig til Seiglenes Aftegning under mit Paasyn, de erlö
ste af Norffe Konger udstedte Breve, fom giemmes i Stadens Archiv, kan jeg
ei noksom erkiende og berømme.
Det er denne vist ualmindelige Redebonhed til
alt, hvad kan forfremme den saa nyttige eg tækkelige historiffe Kundffab,■■' som
mine Lcesere ffylde den Forneielfe, at sinde her i Kober afbildede sire merkelige
Indseigle, alle af trettende Aarhundrede, fom i det felgende peiere beskrives og
hvoraf det forste (Tab. IL Fig-,1«) tilhorer Kong Haagen den Pngre, Kong
Haagen Haagenson denMldresSenogMedregenr; det andet (Tab. II. Fig.2.)
Hans Broder, Kong Magnus Lagaberer; der tredie (Tab. III. Fig. i.) hen
nes Son, Kong Erik Prcestehader,/ og det sierde (Tab. III. Fig. 2.) Kong
Eriks Broder, Hertug Haagen, der kom paa Tronen efter ham.
Hvad vore
egne Archiver af Kong Haagen Haagenfen den Pldres og hans bemeldte nceste
EfterfolgereS Indseigle (thi efter hans Formceny er ci noget fligt tilovers) kan
fremvise, faaer herefter Sted i Dania diplojtnjmea> hvortil det allerede, er fam
ler og aftegnet tilligemed de paafulgre Kongers stcrre og mindre Seigl, som vor
utrættelige Laugcbek har knndct overkomme.
Imidlertid vil man, haaber jeg,
ikke ugierne sinde her en nsiagtig Efterretning om alle Kong Haagen Haag^'nfsns,
hans Senners og Scnnefenners Sigiller, ffm jeg i Anledning af minforegaaende Afhandling. har lcerr ar tiende. ;
I.) Eft.r Kong Haagen Haagenssn selv, som var Kong Sverres

Sonnefen og kaldes den ÄEldre for at ffille ham fra hans Son og Medregent

C.
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<if s hu me Navn, er intet efterretteligt i dette Henseende tilovers. Alt hvad vr hid
til have nt opvise er et Stykke af det Seigl, han har ladt hcenge ved et Brev
uden Datum, nu paa Universitetets Bibliothek blant Arnæ Magnæi Documenter.
Dette Seigl er for til grent, men bag til rodt.
Forsiden viser'Kongen
siddende paa sin Stoel, hvis Arm, som er tilbage, er giret med et Levehoved
paa Enden.
Hans venstre Arm, hvori han holder nceften lige op et oven til
»Uendeligt Scepter, ligger i Skisdet; Ven hoire Haand ganer tvert over Bry
stet, ogi Haanden, der sees ved den venstre Skulder, har ham og havt noget,
fem dét synes.
Fodderne, og hvad der kan have været for ved eller neden for
dem, er borte.
Paa Bagsiden har Kongen viist sig til Hest, med et Sværd
i den hoire Haand.
Man feer af Rytteren kun denne fan bevæbnede Haandmed
Armen, og af Hesten aleene dens Bagdeel, som er bar og uden Prydelse, tilligemetket lidet Sadeloække eller Skabrak og en bred Giord dertil.
Om Rytte
ren har havt et Skiold og dette noget Merke, lader saaledes vort Exemplar
uafgiort.

, - IL) Af Kong HaagcnHaagenson den Ingres Seigl haves det allere
de omtalte, herved (Tab. II. Fig. i.) i Kober forestillede Exemplar, som ho

rer til han§ Faders Fredsfordrag med Staden Lybek, udstedt apud Bérgas pridie
Non. OSlob. Anno Domini MCCL. coronationis quarto annoI Origina
len, som jeg tilligemed Seiglet har havt forfine, signe de Ord: Prefentem pa
ginam Sigilli noftri & domini H. filii noftri Iuveriis Regis Sigilli munimine fe
cimus roborari. Det ene af diffe tvende Seigl er til Uheld borte, og da det har
hængt for veddet andet, fan mage det manglende Seigl nedvendig være Fade
rens og det, som her meddeles, Sonnens; thi Læder-Strimmelen, hvorved

dette hænger, er uden Brest og Bræk, saa at ingen Forbytning i nærværende
Tilfælde kan være' indloben.
Seiglet er, lom man feer, af folgende Be
skaffenhed.
Forsiden: Den unge Konges siddende Billede, med et Sværd i den hoi
re Haand og et Scepter, som endes med et ddbbelt eller saa kaldet erkebifpeligt
Kors(*), i den venstre.
Hans Krone er aaben, og har kun sire brede Takker.
B Z
.
' J Ran-

(*) Med et faadant Scepter i Haanden sees ogsaa Keiser Otto bett Fierde (fom do de
21 aret efter Kong Hangen Hangen son den LEldres Tiltrædelse .til Negieringen)
i hans
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SIGILLVM. DOMINI. HACONIS. ILLVSTRIS.
REGIS. NORVVEGIE.

I Rande» flauer:

Bagsiden: Kongen til Hest, i en Sadel med Bue for og bag og med tik
horende lidet Dække.
Han er iført en Pantserstiorte eller Vaabentrøie og en
Kiortel uden Mrmer over den; en Flig af denne hænger ned.
Han har en tillukt.Hjelm over Hovedet, et Sværd i den,hejre Haand og over den venstre Arm
og en Deel af Brystet et Skiold, hvis nceften ,udstettede Merke synes at have
været en o preist Love, som dog ei stod i Midten, men fremkom fra den venstre
Side og efter denne Stilling gierne kan have holdt en $xe i Kloerne.
I Om
kredsen er at læse: REX: HACO: PRECLARVS: PROB VS: ARMIS: PEC
TORE : GNARVS. Og for ved dette Vers staaer et dobbelt Kors, liigt det paa
Enden af den siddende Konges Scepter, i steden for det enkelte, som Ordene

i Randen omkring den siddende Konge og ellers de fleste Paastrifter til gamle
Sigiller og Mynter begynde med.
III.) Af Kong Magnus Lagabeters Indseigle ere tvende rilovees, det

ældre her paa Universitetets Bibliothek og det yngre, fom meddeles i Kober stuk
ket, i det Lybste Archiv.

-

Det celdre, eller egentlig den største Deel deraf, hcenger neden for denne
Konges Brev af Aar 1265. som læses i Anhanget til Schönings Bestrivelse over
Domkirken i Trondhiem p. 64.
Forsiden er i redt, Bagsiden i grønt Vox.
Paa hin sees Kongen, kiendeligen ung og smuk af Ansigt, siddende paa sin Trone.
Kronen paa hans Hoved er ziret med Kleverblade, men ellers aaben som hans
Broders; og i Almindelighed findes den Norste Krone, lige til den Calmarste
Forenings Tid, faa vel i Indseigle som paa Mynter bestandig aaben eller uden
Buer
i hans Seigl hos H-inece. de Sigillis Tab. VIII. No.- 5. og denne formoder
p. 104. m.ed megen Rimelighed, at han havde laant det dobbelteKorsafdeGrædste Keiseres Billeder og Mynter. Mon ikke Kongerne i Norge vare komne til
det paa samme Maade? De Grædstt Keiseres Brug i denne Post kunde de let
have taaet Kundstah om, ved det i deres Tid faa mange Norste ginge til Consiantinopel.

x
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Buer (eintres), stient med ei liden Forstiel i dens Dannelse og i Ziraternes Brstaffcnhed.
I den hoire Haand har han et Sv«rd, og et lidet Mble uden Kors
i den venstre.
Paa samme Side staaer et Herr Scepter med Blomster paa En
den lige op i Tronen.
Det nederste Stykke af Seiglet fattes, faa at man ei kan
sige, om han har havt en Leve under Feddertte eller ikke.
Prra Bagsiden er
Kongen afbildet til Hest, i alt som hans celdre Broder Kong Ha agen idet just nu
bestrevne Seigl (Tab. IL Fig. 1.), kun at her den hoire Arm fynligen er bep^atferet, og det lige opstaaende Skiold ikke bedcrkker noget af Brystet.
I dette
Skiold (egentlig iden fnevreTrekant, som forestiller dens indvortes eller mod
Livet vendte Side) fees tydeligen en opreist Love med opboiet Hale, uden Krone.
Den synes ingen Axe at have; men ganste vist er det ikke, da Skioldet just paa
det Sted, hvor Aren stulde vise sig, er noget forsiidt.
Saa meget bliver man

dog kiendelig vaer, at Lovens ene Frcmfod naaer Skioldets Rand oven til og den
anden naaer det til Siden , saa at i Mellemrummet ikkun et Stykke af Hxens
Skikkelse har kundet anbynges.
Hvad Omstriften angaaer, er paa Forsiden
kun en nogenlunde kiendelig Levning af der sidste Ord NORWAGIE tilbage; men
paa Bagsiden låses tydelig Begyndelsen NO RI.
Det yngre Seigl (Tab. II. Fig. 2.) horer til et af Kong Magnus

i TonSberg Aar 1-178» XV. Kai. Aug. til Hansestcederne udstedt Privilegium,
som sindes indfort i Hr. Domprovst Dreyer's Specim. ^ur. Lubcc. filtente pafta
& privilegia circa lus naufragii p. XCI - XCIII.
Brevet selv og Skriften i sam
me ere usædvanlig store, og denne meget prydelig.
Det vedhcrngende Seigl er,
som Afbildningen viser, saaledes bestaffent.'
Forsiden: Kongen, siddendepaa
sin Trone, holder et Scepter.med Blomster paa Enden i den hoire Haand, og
rorer med den venstre ved Knappen eller Hagen, som hans Kiortel er forstet med
over Brystet.
Neden for ham imellem hans Fodder ligger en Love. f - Af Omfkriften ^re de to sidste Ord: REGIS. NORWAGIE. mestendeels- tilovers.
Bagsiden : Kongen til Heft, i alt gom hans Broder i Seiglet af 1250 og han
selv i det af 1265.
I Skioldet (som her er bredere end i det sidste Seigl-- - dog
riden at bedcekke noget af Brystet, som i det forste) bliver man en opreist Love
paer, ffiont ikke saa kiendelig som i hans meerbemeldtealdre Seigl gsi 1265.
Men ogsaa her er flet intet Tegn til nogen Hxe i dens Klotr at sinde. Z Ran-

too
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den (cefed. NORI (just som i det andet Seigl) og derefter GN, saa at Omskrist
tens to forst e Örd synes at have udgiort Begyndelsen ril en Hexameter, saasom

'N0RIGIE. MAGNVM. etter NQRIGIE. REGNO.

'

IV.) Öm Kong Erik Prcestehader, der kun var tolv Aar gammel,
da hans Fader Aar 1280.'dode fra ham, bevidner hans Skrivelse til Kong
Eduard af Engelland, hvorved han gav ham dette Dodssald tilkiende, dateret
Bergis XVI. Kai. lunir, anno Re^ni primo (*
),
at man i Fsrsiningen og ind^
til der kunde blive giort et Seigl til ham, fvrseiglede hans Breve med Faderens
Seigl. ~

Af hans egne Indfeigle ere hidtil kun. to bekiendte.

*

Det Lkldre sindes paa Universitetets Bibliothek ved et Brev afi28Z. som
er at lcese i Anhanget til Trondh. Domklrkes Beffr. p. 65. Seiglet er af guult
Vox og en Deel derafforkommen.
Forsiden: Kongen paa sin Trone, medet
Rigsceble i den oploftede hoire Haand, og et Scepter med Lilie paa Enden i den
venstre.
Bagsiden: Den Norske Love i et med Roser bestroet trekantet Skiold,
kronet, hans Hale opbsiet, staaendepaaeenFod,medenHxeligeforsig venteligide
tre andre.
Just den Deel af Seiglet, hvor den tredie Fod skulde naae Axeskaftet , fattes; men man seer dog, at den har naaet der, Ä det mindste røret

Enden af samme megetmoer.
AfOmskriften paa begge Sider er intet tilbage,
og ligesaa lidt kan siges, om Kongens siddende Billede har havt noget ved Fodderne, eller ikke.

Det yngre Seigl, .hvoraf her gives et Koberstik (Tab. III. Fig. 1),
hcenger ikke aleene under et fra Lybek meddeelt Bevilgnings-Brev, udstedt i
Tsnsberg A, v. 1292. in craftino Laurentii, som Staden sik af Erik Konge og
" Haagen Hertug i Norge, til Sikkerhed for de reisende Lybske Kiobmcend (mer
catores eiusdem civitatis per caftra Hunals in Hallandia & Hialm transeuntes),
ryed videre, men sindes ligesaa ved tvende Breve paa Universitetets Bibliothek,
det ene'af Aar 1297. (i Anhänger til Trondhiems Domkirkes Beskrivelse p. 14.)

.

det

(*) Denne Skrivelse staaer i 9h>mer5 A&. Publ. Angl. T. II. p. 1075. ed. Lond,
og i Thorkelitts Analeft, ad Jus Publ. & Ecud. Norveg. p. 162 - 164.
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Efter alle tte noiagtigen sammenligne
de Exemplarer er Tegningen giort.
Paa Forsiden seer man Kongen siddende
paa sin Trone; et Scepter med Blomster paa Enden i hans heire Haand og et
Rigsceble i den oplsftede venstre; neden for hans Fodder ligge en Love og en Bisrn
med modvendte Hoveder.
Paa Bagsiden: Kongen til Hest i en Sadel med
Bize for og bag til; klcrdt i en Vaabentroie og en Kiortel uden Mrmer over den;
en tillukt Hielm over Hovedet og oven paa den en Krone; et Svcrrd i hans hsire
Haand, under hvilken man bliver en nisten üdflettet Lilie vaer, og et Skiold
det 'andet af 1298* sammesteds p. 66.)

paa fkraa over den venstre Arm^og en Deel af Brystet.
I Skiolder viser sig
den Norffe Love kronet, med en ttgeffaftet Hxe, som han saaledeS holder i beg
ge Fremfodder, at Bladet ovest til og Skaftet ud til Siden rorer ved SkioldetS
Rand.
Saa har og de kronede Lever, som man seer for og bag paa Hestedcekket, ligeskaftede Hxcr i Fremfodderne; dog med den Forskiel, at den for
ste holder sinHxe host, saa at Bladet kiendelig sees ved Hestens Hoved, men
den anden holder sin lige for sig.
Paa begge Ender af Kongens opstaaende Kra
ve bliver man ganstke tydelig Overdelen afen opreist Love vaer, med en ligestkaftet Hxe i Fremfodderne.
Af Stjernen, fom udgiorde Hestens Hovedsmykke og
Hvorom mere hernedenfor i Anledning af Kong Haagen MagnussenS Seigl af
Aar 1300, ere kun to Odde tilbage.
Omskriften paa begge Sider savnes ganstke.

Om denne Herres Indseigle hos Reftn i Anhanget til Kong Frederik den
Andens Kronike Tab. I. og i Westphalens Monum. ined. T.IV. Tab. ig.adcol.
1257. stkal vcrre eet og samme Seigl og just det her afbildede, eller ikke, er uvist,
endffiont i feer det sidste af dem kommer temmelig overeens med dette.
De ere
ellers begge fkiodeslost aftegnede; besynderlig har Hxeffaftet, som burde vcere
lige, den forst i senere Tider opkomne Skikkelse.

V.) Af Kong Haagen Magnussen den Wldres. Seigl har jeg fem at
anføre; eet, som han har brugt, medens han var Hertug, og fire, hvoraf
han Har betient sig, siden han kom paa Tronen ester sin Broder.
Det forste fremlegges her (Tab. III. Fig. 2.) aftegnet ester tre sammen
lignede Exemplarer, tvende oversendte fra Lybek og det tredie her paa UniversitetTye Saml. I .25.

Ce
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MS Bibliothek.

Det sidste,

hvoraf kun to Stykker'ere tilovers,

er af rodt

Vox og -findes nedenfor et Beffiermelfts Brev. som Hertug Haagen har udstedt
ril Korsbrrdrene (Chorsbredrene, Kannikerne) t Stavanger A. C. 1292. Man-:
dag^n efter Halvarden esse (den 19de May), i sitHertugdommes Xlllde Aar *),
Af de ro Lybske Exemplarer sindes det ene, tilligemed hans Broders Erik Prcrstehaders Seigl, under dennes forbemeldte Privilegium af Aar 1292; det andet
hcenger aleene (thi Kong Eriks Seigl er borte) neden for dennes Stilstandsforliig

med de Vendiffe Srcrder Lybek, Vismar, Rostok, Stralsund og Grifsvald,
Udstedt i Bergen A. D. 1293. proxima fexta feria ante feftum beatorum Viti
Modefti martyrum, anno regni quartodecimo.
Paa Forsiden sees Hertugen
til Hest, kludr og bevubnet som hans Broder, Fader og Faderbroder i deres herovenfor bessrevne Seigl, og i Skioldet over hans venstre.Arm ogenDeelaf
Brystet viser sig en Leve, som holder en Hxe med lige Skaft i tre Fodder, stauen
de paa den fierde.
boverne for og bag paa Hestedcekket og paa begge Ender af
den opstaaende Krave holde deres Hxer ligesom i Broderens KongEnks Seigl
(Tab. III. Fig. 1»)

Omffriften, hvoraf det meeste er at luse, ffalvude:

SIGILLVM. HAQVINI. DEI. GRACIA. DVCIS. NORWEGIE.

Paa

Bagsiden: I et trekantet Skiold, hvis Rand er besat med Stierner, en opreist
Leve uden Krone, som holder en Hxe med kort og lige Skaft lige for sig i Frem-^

Omssriften, som meestendeels er luselig,

sedderne.

sikalvure:

CLIPEVS.

HAQVINI. DEI. GRACIA. DVCIS. NORWEGIE.
Med Hertug Haagens Indftigl hos Resin Tab. I. og Westphalen Mönum. T. IV. Tab. 13. ad col. 1257. (thi det er synligen eet og samme Seigl, og
den sidste Afbildning uden Tvivl stukken efter den forste) har det samme Beffaffenhed fom med dem, de tillægge Kong Erik Prcestehader^
Det er uvist, om de
res Aftikdninger ffal forestille der her meddeelle Seigl, eller eL
Er det faa, da;

tre De meget uefterrektelige; hvis ikke, faa barre de alligevel kiendelige Tegn
af Hastværk, hvortil furdeles der krumme Hxessast paa Forsiden, saavel i SkiolDet som for og bag Paa Hestedækker, et at regne.

Nu ,
*S Med denne Beregning kommer og hans anno Chtifti 1203. Ducw wo

ta. ul

stedte Brev hos Torf. P. IV. p. 385. overerns«
\

-

' •

\?
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Nu til de fire forskiellige Seigl, som sindes brugte af denne Herre, eftse
at han var kommen til Regieringen i sin Broders Sted.
De ere alle at see

blank Arme Magncri Brevskaber paa Unrversircrers Bibliothek, og da dere«
Storrelft er forskiellig, saa begynder jeg med at bedrive de storste.
Det L'ldve
af disse findes under tvende af Kong Haagen udstedte Breve, af hvilke der ene,

som staaer i Anhanget ril Trondhiems DomkirkeS BeMvelft p. 67
*
63. er gi
vet In fe ft o Scholafticæ (19, Febr.) i hans RegierrngS forste Aar (folgeug, da
Erik Pr^stehader dode om Sommeren 1299, A. 1300») og det andet er er af
Chorbredrene i Stavanger udvirket Befkicrmelfts Brev af samme Aar 1300,
nceste Onsdag efter Trinitatis Messe.
Seigler ligner i alt Kong Eriks af 1292.
1297» og 1298. (Tab. III. Fig. 1.) faa ar samme uden Tvivl er giort efter dette.

Lilien under Haanden med Sværdet sees her tydelig.
Saa seer man og i den
til Omskriften bestemte Rand Stiernen, som Hesten ril Prydelse har paa Hovedet,
og i samme Overdelen af en Love, -der synes ar holde en paa firaa oploftet Hxe
i den hoire Fremfod.
,Af Omskriften paa begge Sider er ogsaa noget tilovers.
Paa Forsiden lceftr man endnu Begyndelsen: MGIL, derncrst under den neden
for Kongen liggende Loves Bagfod og Hale RW, og rilsidst GN og, efter tre
eller fire norsten udflcttede Bogstaver, RTI.
I nogle loft Optegnelser om dette
Seigl af Arn« Magnai Haand findes et mere efterretteligt Fragment af bemeldte
Omffrift: SIGIL
...... GIS. NORW . . . . MAGNI. QVARTR
og sluttelig har dens hele Indhold varer: SIGILLVM. HAQVINL DEL
GRACIA. REGIS. NORWEGIE. FILII. REGIS. MAGNI. QVARTI ■ *
)
Paa Bagsiden lorfts nu aleene Begyndelsen: HA og rilsidst LABIO.
Men
efter Arn« Magncei bemeldte Optegnelser maatte denne Skrift have udgiort to

hele Vers, hvoraf der forste begyndte med HAQVINVS. og endtes med
REGNA. GVBERNO.
Mellemrummet har han forfegt at udfylde ved Gis-,
ninger, hvoraf den rimeligste er: HAQVINVS. STERNO. HOSTES. MEA.
REGNA. GVBERNO.' Om det andet Vero lader sig kun saa meget sige, at

-.

Cc 2

det

*) At Kong Magnus Lagabeter har sirrvet sig den Flerds, sees af Torf. Hi ft. Now.
P. IV. p. 337. 343. og Rymers Aa. Publ. Angliæ T. I. p. 857. T.II.p.agi*
T. III. p. 154. ed. Lond. Endnu i Breviar. Nidros. kaldes han saaledes. Torf.
sammest. p. 359.
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det maa have vcrret en Pentamerer, og at LABIO formodentlig har rimet eller
gulder rime til GLADIO.
Derre Seigl er ellers det sidste af dem, hvorpaa
de Norffe Konger sindes ridende; og i det foregaaende have vi feet, at naar de
saaledes vift sig til Hest, de ingen Banner holde i den heire Haand, men stedse

et drager Svcrrd.
Det yngre afKong Haagens store Indftigle er forekommet mig under tre
af ham udstedte Breve, eet af Aar 1-308. og to af 1313.
Paa Forsiden:
Kongen paa sin Stoel med er Scepter i den hoire Haand; intet for ved eller
under hans Fodder.
Paa Bagsiden : I et stort'trekantet Skiold den Norffe
Love, kronet, med en Hxe, hvis Skaft er korr oglige,iFregtfoddernealeene; han hol

der den lidt paa ffraa, faa at Skaftet er vendt ud ad.

Af Omffriften paa beg

ge Sider kan intet uden her og der et enkelt Bogstav udfindes.
Af Kong Haagens to mindre Seigl er det ene en god Deel storre end det
-andet.
Dette, hans faa kaldte Secretum, viser os Arner Magncri Brevsam- ling trykt bag paa hint i de Aar 1301. 130?. 1304. 1308* 1311. og 1.313.
Men ffiont de ei ere modte mig uden saaledes fammcnfoiede, faa maae de dog vist
ogsaa vcere brugte hvert for sig.
Det storre af dem holder jeg for det egentlig faa
kaldte mindre Seigl (Minna Insigli), som i denne Herres Tid var Canceleren

betroet.
S. hans Forordning af Aar 1308. i Thorkelins Anale&is p. 4.
Og ventelig blev hans Secretum, eller, at bruge vore Tiders Sprog, hans
Kabinets-Seigl trykt bag paa samme, naar han var selv tilstede ved Beseiglingen, og naar ellers Sagens Vigtighed syntes ar udfordre der; faa at dette Se
cretum, sat bag paa det Canceleren betroede Seigl, havde noget ncrr den samme
Hensigt og Betydning,, som nuomstunder Kongens egenhændige Underffrift.
I de anforte Exemplarer er det storre af bemeldte tvende Sigiller Hovedseiglet,
og ved ar sammenligne diffe mere eller mindre brostfceldige Aftrykke, har jeg fundetdet
saaledes beffassent: Kongen siddende; et Rigsceblei hans oploftede heire Haand
og et Scepter med Blomster paa Enden i den venstre; intet under Fsdderne.
Paa hver Side en liggende Lilie, vendt ud ad.
Skriften i Nanden har voeret:

SI GILLVM. HAQVINI. DEI. GRACIA. REGIS. NORWEGIE.

Det

andet Seigl, som i de Exemplarer, jeg har ftet, er Contrasigillet, haves
heelt og holdent i disse Aftrykke, og viser tydelig den Norffe Love i et trekantet
Skiold

-

C. Forks, over de Norske Mynter i den ferste Kobertavle.
■

'

.

-
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Skiold, kronet, og ligesom i ovenmeldte store Seigl af 1323. og 131-3* med en
forfc og ligeffastek Ae, lidt paa skrcra, i Fremfodderne. I Omkredsen staaer:

SECRÉTVM. HAQVINI. REGIS. NORWEGIE.
Saameget om de fremfarne Norske Kongers oeldste Seigl.

Til Haagen

Magnussen den Wldres Efterfslgere indtil den Calmarffe Forening strekker sig
min ncervcerende Hensigt ikke.
Dog findes adffilligt om deres Jndfeigle i den
foregaaende Afhandlings IVde §.

III.

•

-

Besynderlige Anmerkninger.
I. Af Trondshiems gamle Stadsfeigl, som i VIte
omtales, ere tre
Exemplarer til, to storre af 1344 og 1439 og et mindre af 1552. " En Tegning
af det celdste findes i det Kongelige Geheime Archiv; det af 1439. har jeg seet paa
Universiteters Bibliothek, og af det yngste meddele der Danske Magasins Udgi
vere et Koberstik i Vte Bind p. 353. med den Underretning, at Manden med
Vegtffaalen synes nt have Krone paa Hovedet, og formodeligen ffal v«re
den hellige Kong Oluf.
Dog da i de to aldre Seigl, idet mindste i det af 1439.
som jeg har havt for Ane, Manden med Vegtffaalen vist er kroner, saa tor
man ikke rvivle om, at han jo skal forestille St. Oluf, endskiont det vilde blive
vanskeligt at bestemme, til hvad Begivenhed eller Iertegn her sigtes. Vel sav
nes Aen i alle rre Exemplarer; men den kunde og ei anbringes tilligemed Vegtskaalen.
Desuden bevidne mangfoldige af Trondhiems Lapitel udstedte Breve
paa Universiteters Bibliothek, at i dets Seigl Kong Olufs siddende Billede ingen
Ae har, men et Scepter med Lilie paa Enden i den hoire Haand og et Rigs«ble i den venstre; thi at det ingen anden er end vor store Helgen, giver Om-

sikriften: SIGILL. CAPITVLL ECCLIE. SCI. OLAWI. REGIS. ÉT.
MARTIRIS, udtrykkelig tilkiende. Et faadant Seigl finder jeg allerede brugt
til et Brev af Aar 12Z1.
Endog i et mindre og en god Deel celdre, hvoraf Capitelet betienre sig Aar 1225, har ligefaa Kong Oluf, siddende, et Scepter med
Lilie paa Enden i den hoire Haand.
Dette Seigl, hvis hele Omskrift med Kon
gens venstre Haand er borte, hanger for ved Skule Jarls, under hAns i Noten

Ce Z
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t) til Illdie §. anførte Brev, og viser os uden Tvivl det celdste Billed af St.
Oluf, som nu er tilovers.

2. Ved Skansrs Byes Seigl, jern cg anføres i Vite §. er den Besyn
derlighed merkvcerdig, at Kong Olufs Hoftebillede med Hxen i den hsire Haan»
har dette Merke:

i den venstre.
En ncesten ligedannet Figur møder os i et St. Oluf forestillende
Trcesnit, fomFndes i den 1578. i Duod. uden Trykningsstedets Navngivelse ud
komne Islands Lovbog (Løgbok Islendiga), og fortiener noget neiagtigen at be
skrives. Kong Oluf, siaaende, har en kronet Drage med Mennefte - Ansigt
under Fødderne.
Han viser sig i en halvnøgen Krigsmands Stikkelse, kronet,
med en Srraaleglands om Hovedet, med dette Merke:

i'ben hsire Haand, og en liden Hxe med langt Skaft, som naaer til Jorden, t

den venstre.
Oven for paa den hsire Side jtaaer: Cj&T og neden for paa
denvenstre Side Aarstallet
faa at enten Træsnittet eller Billedet, hvorefter
det er gidrt, maae vcere af bemeldte Aar.
Jeg mener ikke at tage Feil , naa$^
jeg hentyder begge Merker til et af vor Helgens meest udraabte Jertegn, fom efter
Snorre (Heimskringla T. II. p. 121. 122.) bestod deri, at da en Greve i Danne
mark havde nødt sin Norfte Tienestepige til at varme Ovnen og bage Brsd paa

St. Olufs Hoitidsdag, han et aleene tabte fit Syn, men ogfaa Brodene i Ov
nen fervandledes til Stene.
Afdisse Stene, legger Snorre til, "ere ad" fkillige komne til Kong Olufs Hvilested og langt omkring til andre Steder;, og
“ fra den Tid blev Olufsmesse helligholdt overalt i Dannemark.»
Tre saaledes
til Steen forvandlede Brod har vist nok Kong Olufs Billede i Haanden, baadc

i den Skaanffe Kisbsteds Seigl og i Trcesnittet for ved den Islandske Lovbog.
1

■
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3. Det i IXde §. forekommende Selvkors, som har omsider faaet Sted
i Trondhiems Domkirkes og Erkebifpedoms Vaaben, har uden Tvivl Kong Si«
gurd Iorsalafar ladt giere, for at indsiutte deri den Spaan af det hellige Kor
ses Tree, hvilken han , efter Theod. Mon. cap. 33. p. 63. og Snorre
II*
p. 242. havde faaet af Kong Balduin og (fom den sidste fortcrlley) ved dens Annammelfe med sin og tolv Mcends Eev forsikret, at den jPulde der vcere, hvor Oluf
den Hellige hvilte.
Det bliver vist nok det samme Kors- som Kong Sigurds
Son, Magnus den Blinde, lod bare for sig i et Slag, og derefter i sit Fcrngfet faa standhaftige» fordulgte.
Heimskringla fammest. p.'288. 295. Torf.
P. III. p. 499. 502.
Vel lod Kong Sigurd, imodjden Eed han ffal have giort,
forvare dette hellige Kors i Konghellas Kirke, hvorover det siden ( uden Tvivl
for det,, som sagt er, blev fordulgt af Kong Magnus den Blinde) neer var geraa*

det i Hedningernes Vold.
Heimskr. sammest. p.253. 304- 306. Torf. p. 459..
506. 507.
Men det maae dog omsider vcrre kommet til Trondhiem, eller og
nmnjpee et hemmelige» eftergiort der blevet udgivet for det, da hos Torf. P. IV,
p. 213. ved Aaret 1239. crux, in qua lignum domini, anfores iblant Dom
kirkens Helligdomme.
Etters bevartes og i famme Kirke et andet og ftsrre
Sslvkors, som afGultorm, Kong Olufs Sosterssn- i Anledning afen Seier
han fik ved denne sin Frendes Hielp, skal vare forceret til hans Hvilested,
(Heimskr. fammest. p. 119-121. Breviar. Nidros. in fanfkorali fol. qq 5.
Torf. P. III. p. 306.) Men dette Sslvkors kan ei holdes for det, som vifer sig i Trond- ,
hjems Domkirkes og Stiftes Vaaben, da Snorre udtrykkelig melder om et Billede,
og det faaledes, forudsat at det virkelig var et Kors, maae have vcrret et Crucifix.
Om eet af disse tvende Kors skriver Torstens IV. Deel 201. Side ved Aaret 1234;
Notant annales, pridie fefti prioris S. Olafi crucem fanflam Nidarofia deveclam, fed nihil præterca addunt. Er Korset, han taler om, den Tid ganske
bortkommen, saa maae her forftaaes det stsrre, fom og naturligviis meest eftertragtedes; thi det andet fandtes, fom tilforn er sagt, endnu Aar 1239. i Trond-

*

hiems Domkirke.

4. IlVde §. har jeg formodet, ar^en fsrste Maade ar anbringe Hren
paa, som viser Loven i fcerde med at hugge til, er snart gaaer af Brug. Men, just
da dette Tilloeg eriTrykken,faaerjegi Langebeks Samling af den gamle Svenffr
Konge-

\

1
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Kongestoegts Sigiller Kong Magnus Eriksens store Seigl ar fee, som var bestemt

til hans Svenste Breve, og sinder iSkioldetvcd den siddende Konges venstre Side
den Norste Love i bemeldte Skilling endnu, nemlig med sin Hxe pan str a a i begge
Fremfedder, saa at Bladet oven til og Skaftet til Siden rorer ved Skioldets
Rand.
Dette stionne Seigl viser Aftegningen os heelt og holdent, som det er
brugti de Aar 1343.1348.1352.1360. og 1361; og det bliver ikke ubehageligt,
kortelig at sammenligne det med Kong Magnus Eriksons Norste Seigl, omtalt

i samme §. og Noten y) dertil.
Hans Svenske Majestcrts Seigl. Forsiden: Kongen siddende paa sin
Trone; et RigScrble i den oploftede hoire Haand, og et Scepter med Blomster
paa Enden i den venstre.
Paa hans venstre Side, lige over for Rigsceblet, et
lidet Skiold, som helder til den hoire Side, og i samme Norges Vaabenmerke,

som det just nu er bestrevet.

I Omkredsen: SIGILLVM. MAGNI. DEI/

GRACIA. SWEORVM. GOTORVM. ET. NORVEGIE. REGIS. Bagsi
den: Et stort Skiold og deri den kronede Svenste eller Gothiste Love over tre
paa stak fra hoire til venstre Side gaaende La'gter *) paa en med Hierter eller
Seeblade bestroek Grund. Omstrift: GLIPPE VS. MAGNI. DEI. GRACIA.
SVEORUM. GOTORVMQVE. REGIS. ILLVSTRIS?

Hans Norste Majestcrts Seigl.
Forsiden som i det Svenste, kun
at Skioldet ved Kongens Billede ei helder til nogen af Siderne, og at dets Mer

ke ikke er den Norste Love, men den Svenste eller Gothiste, som den sees paa
Bagsiden af Hans Svenste Seigl.
Omstristen, hvoraf den storste Deel er
tilovers, har vceret: SIGILLV. MAGNE DEI. GRÄ. REGIS. NORVEGIE.
S VE WO R VM. GOTOR’. ILLVSTS. Bagsiden: Et stort Skiold og deri den
kronede Norste-Love, som holder en Hxe med kort og lige Skaft lige for sig i
Fremfodderne. Omstristen er Ord til andet den samm^ som paa Forsiden; en
Scelsomhed i sit Slags, helst da her begge Sider ere lig^ store og efter Seiglets
Bestaffenhed uadstillelige.

Wien
*) Deere for smale til at kalde- Bicrlker; og-Str^mme, som man i nyere Tider har
giort dem til, stal de vist nok ikke forestille.
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Med megen Lighed bliver man her en kiendelig og passende Modsats vaer,..

og merkeligt er det, at Norge ncevneS ferst i det Norste Seigl, men sidst i det
Svenste, faa at may ret med Overl«g har undgaaet, at fette det ene Rige ne
den for det andet.
Samme Forstiel sindes og iagttaget i denne Konges Norste

og Svenste Breve.

5.

Ved famme Leilighed moder mig et andet Seigl, brugt i Aar 1544.

af Kong Magnus Erikfons Dotter Euphemie, hvor den Norste Love ogfaa er at
finde, og holder sin Hxe paa den i IV. §. bestrevne tredie Maade.
Histori
ens Elstere vide, at denne Prindsesse kom i Wgtestab med Albert, Herre til
Meklenborg, der siden (Aar 1348.) blev giort til Hertug af Keiser Carl den Fierde.
I sit Seigl havde hun ladt fire trekantede Skiolde sammenstille i en Qvadrat, medet A imellem tre Roser (den forste Bogstav i hendes Herres Navn)
i Midten.
De to forreste Skioldes Merker ere det Meklenborgste Oxehoved og
den Rostokste Grif, Oxehovedet det ovcrstes, Grifen det nederstes.
Af de
' to bageste Skiolde viser det overste den Svenste eller Gothiste Leve som i Fade
rens Indseigle, og det nederste den Norste med en ligestaftet Hxe i tre Fodder.
I Randen har staaet og lcrses meestendeels endnu: EVFEMIA. DEL GRA.

MAGNOPOLENSIS. STARGARDIE. ET. ROTZSTQK. DOMINA.

Vtye Saml. I ».
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Iernmalmers bedste Anvendelse
for

Kanonstsberier.
zi/^

Af

,

E. Stibolt.

hvad jeg forhen har givet mig den TEreatmeddeele i de tven-

Afhandlinger om Jernet og Kanonernes Gietning, tcenker jeg der ikke vil vcrre unyttig at tilfoie Jernmalmens Tilberedning
og Behandling, forend dens Smeltning,/ stråledes som vi derom
underretteo i andres Skrifter, og saaledes som der er os bekiendt at
stee paa adstillige Stcrder i Kanonsteberierne, med videre den Sag
Roste- og Masse-Ovnene betreffende.
Vi agte og at tilfoie er Par
Ord om Kanonernes Drejning, hvilket stal vare Indholder, af fol
gende Afhandling.

§.

I.

Var Jernmalmen allestcrder eens, og lod sig i henseende til de

fremmede og nmetalliste Deelcs Frastillelse behandle paa een og den
samme Maade, ligesom Jernet i og for sig selv er eet og det samme
naar det er rccnt, og om hvert Land som giver Jern, havde samme
Midler at tilvirke Jernet ved, saa stulde der ikke sindes saamange
forffiellige Maader at tilvirke det paa, som Sadvane og ethvert
Lands Tcrnkemaade imidlertid har giort metre vidtloftigt og sorstielligt end nodvendigt, endstiont Hovedsagen er een, og burde vcere saa.

v
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Det er ikke vores Sag at foredrage de bekiendte Maader at
smelte og tilvirke Jernet paa; mange af dem ere os bekiendte af beroryt.e og erfarne Mand, til hvis Skrifter og Teiqninger jeg henvi
ser for at undgaae Vidtloftighed, ti a av jeg, under at au fore de vigtig
ste og adskillige Maader at tilberede og beqvemgiere Vlalmerne til
Smeltning, i Brug saavel paa Kauonstobcrier, som paa andre
Iernverker, foredrager et eller andet, som Erfarenheden har l«rt

at vare nyttig i vores Tilfalde, og som i Almindelighed af bekiendte
Skrifter er saaledes antaget.

Paa nogle Stad.r roster man Jernmalmen, paa andre, er det
ikke i Brug, uagtet Ertsen narmer sig til samme Slags, da den al
lene vaffes og reengiores, og hvor Nodvendigheden fordrer det, bli
ver den tillige knuset under Pukstempler eller Hammeren.

§.2.
JFrankerig er ikke Rostningen meget i Brug, paa nogle Jernmal/
Steder er det og mindre nedvendig, af de Aarsager, som BufFon
melder, at de Iernertser eller Iernokre (fer en grains) som kan nodvendig
henfores under forMellige Myre- og Muddermalme, fra Bour- paa adstillige
gogne, Champagne, Franche Comte, Lorraine, Ni1
vernois, item fra Angoumois indeholde intet Svovl, og des-

aarsag ikke behove nogen Rostning.

§- 3Reaumur berettere) at t Dauphiné i Grevskabet deFoix, Reaumur«
Roufllllon og i Navarra, der roster man Malmen i Grave «f
forffiellige Figurer giorte i Jorden,

som invendig ere bekladte med Maader at
Dd 2
Muur,

fl) See L’Art des Forges i.Seöion peg. 48. 49. 50* og Plade IV. Fig,
14.15. og 16. som Vitser Tegning af andre Slags Roste Ovne
i Dau-
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rosteMalmen Muur, hvilke kan rumme fra 14 til 15000 Pund rostet Jernmalm,
paa forstrell'- Rostningen ffeer ved Brcende, som lcegges Lag om Lag med Mak86 u er'
men, dog faaledes, ar de storste Stykker kommer i de underste Lag.
Rostningen varer omstcendigviis, fra een til nogle Dage.

Naar Malmen er rostet, saa knuses de storste - Stykker tik
Stsrrelsen af Valdnedder, og man fraMler tillige de fremmede
Deele, hvorncest Malmen bringes i Noerheden af Masovnen, og
sættes i Hobe til Luftens og VeiretS Paavirkning, og henftaaer saaledes nogen Tid, hvilket meget anprifes af Masse -Mesterne.

„

De henviiste Pagina udi understadende Anmerkning, beretrer os hvorledes at man i Steuermark og Carnthen, naar Malmen
er rostet og knuset, henscrtter den i store Hobe, som herudi ligner sidste
Rostningsmaade, med denne Forftiel, at Man paa sidste Steder,
med Flid anbringer Vand til disse Hobe.
Dog dette meldes ikke udi
Jars seenere Efterretninger, som ellers fuldstændigen har bedrevet
06 Jernets Tilvirkning paa fornævnte Steder.<

Malmen i Steucrmark er Kalkblandet, oz derfor Vandin
gen ikke uden Virkning, maaskee de anforle Malmer, som efter
Brændingen udsættes for den frie Lufts Virkning er af samme Be
skaffenhed.
'
. - - .

:

)

■

*****

*•' *

§. 4*

Rostningen udi Grevskaber 6e k"oix vg de angroendfende Ste6ery skal skee,

i steden at endeel af ovenmeldre vare rtmde, udi
firkantige

i Dauphinatet, item Fig. 17. og 18 , der forestiller Tegning afdem
i Grev stabet de Foix. Man finder og Tegning af dem i Terdenberg Ubj den 5 die Seftion afL’Art desForges om Ovnene, fee Plade
IX. Fig, 2/ der ligner de aftegnede ved stars, ndi hans Voyage,
metallur giqu es.
'''

*'/. -

'.-J .

•

/
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firkantige Ovne 9Fod i Qvadrat indvendige fra 6 til 7 Fod heie,
Bunden as Ovnene bedcekkeS med et Lag Trcrkull, hvorpaa lcegges et
Lag Br«nde, herpaa styrtes et Lag af den storste Malm, derneest er
af Kull og Brcende, og endelig det sidste af Malmen som bliver tyk
kere.
Undertiden opfores Malmen i Skabning af en afrundet Top,
i a 2 Fods Hcide over Muuren. Ilden varer undertiden i 8 Dage
uden videre Tillcrg af Brcendftl.
See videre herom de i Anmerk-

mngen henviiste Pagina.

,

§. 5'
. Om Jernmalmens Rostning iSoderfors, metber Jars udi Jars Beret
hans Voyages merallurgiqaes pag. 127. 28 og 29, ar Ertfen
kommerfra Gruberne udi Dannemora, og rostes engang udi enden tSver?

'

firesidig Ovn, lang 16 a 18 Fod, breed 14 a 15, og omtrent 6Fod rig.
dyb.
Munrene ere opferte af Jern-Slagge, stsbte i Former,
hvoraf man betiener sig til adskilligt Brug, men indvendig ere de bekkcrdte med stobte Jernplader.
Rummet imellem Muurene opfyldes ganste med Fyrretrcee,
fmaat og stort, og oven paa styrtes Ertfen fra 5. 6 til 7 Fods Tyk
kelse, saaledes som dfn kommer fra Gruberne, udgierende fra 12
ril 1590 Skpd. ethvert beregnet til 26 Lpd.
Malmen bedekkes med 2! a 3 Fod ryk Kukstov, og Rostninmngen, fom varer omtrent i 5 Dage losner Malmen, som siden
knuses under Hammeren, der drives ved Vandet.

.

§.

6.

Efter meldte Jars Beretninger pag. 165 og 66, viger man Jars. Efterpaa Laurvigens Jernvcrrk noget fra - sidstmeldte Maade;

Ovnen er

og faamoget anderledes, nemlig rund af Skabning.

m°oF
mens Rsst-

Underst
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«ingiLaurviUnderst lcegges Brande og Kull, hvor oven Paa styrtes et
gen og Mois. gag Malm, dernast et LagKull- og saaledes vexelviis, ril en Hside fra 8 til io Fod.

Koerst kommer et Lag af Malmen, som be-

dcekkes med Kullstov til lrogke Tommers Tykkelse eller Heide.

Ilden antandes igiennem er Luftror, som formedelst ftre Bra
ver er anbragt i Midten af Massen, og naar Rosten er anstükket, tilstoppes Hullet.
Rostningen varer fra 4 ril 8 Dage.
Rostningen paa Moss Iernverk, er i Henseende til Hoved
sagen den samme, som i Laurviqen, dog metOei* Jars pag. 171.,
ar Ovnene ere firkantige, meere lange end brede, og visse Jernmalmer rostes fra 1 til r og z Gange.

§- 7Ligeledes om
Paa det Caronffe Iernverk i Skotland restes Jernmalmen,
Iernv^rk^^"Jernstenene, (thi saa kaldes Jernmalmen der,) paa Steder,
Rssinings-ved Steenkull, som til den Ende udbredes 6 Tommer tyk paa en
maade med Plads der er omtrent 18 a 20 Fod lang og'7 til 8 Fod bred, hvorStenkutt.
pa(t opfattes Jernmalmen i Dannelse af enTrae-Hest (d'os dåne)

til 3 Fods Heide.

Malmstykkerne berettes at veye fra 7 til 10 Pd.

Ilden anrcendes ved en af Enderne, og ligesom degne udbreder sig, saa bedakkeS Ertsen med Affen for at sammentrakke Heeden.

§. 8.
^ernmal-^^
Af de' Efterretninger som jeg har fra Kanonstoberiet Bagery
"Tilbered' uedre Navarra, betiener man sig kuns af tvende Slags Jernmal

mer

S) See videre heromIns Beretninger fra pag. 270 til 279, hvorledes
Skodningen befordres ved Steenkutt, som ere udbrandte,til saakaldte Coaks, item hans 15de Afhandling herom fra pag. 325 til
333/ hvorefter loo Pd. Steenkuttgiver omtrent 65 Pd. Coaks.
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mer til Kanonernes Stsbning, de kiendeS og nrrvnes paa Siedetun- helfe til
Ler Navn af den hvide og forte IernerlS.
§a"^anon-

\

Den hvide enKalksteen, overgaaer den forte meget i Godhed, den giver og meere af sig; Farven er lyfegraae, indfprengt
hist og her med guulagrige Deele; er meget tret og vcegtig.
Dens
Gange er en Slags Kalk-Sparh, fom lettelig og for stor Deel fral^illes ved Rostningen, under hvilken den taber fra 30 til 34 pr.
Cento, hvoraf man igien kun faaer fra 3-3 til 35 pr. Cento
reent Jern.
Den faa kaldte forte ErtS, er af en morkegraae Farve, hist
og her fortagtig, er Iret og mindre rig paa Jern end den hvide.

Rostningen af disse meldte Slags Ertfer, sikrere ved Bogetrcee og Kuli, i Huler 14 Fod i Tvermaal, 233 Fod dybe, hvilke
hver kunde rumme 300 Centner Malm, der forminMdes ved Rostningen fra 210 til 200 Centner.
. . .. Den rostede Malm udfrettes ikke for at henstaae udi frie Luft,
fom forhen er meldt i Brug i Delphinatet, men den.kunsts allene
i Stykker til den asinindetig brugbare Storrelst, og den Errs^ fom
tages af Bunden i Restckulen, undergaaer Bastningen, for at stilleS deöbcdre fra de jordagrige Deele.
Man har efter nogles Beret
ning til mig, i,de feenere Tider indrettet Rosteovne udi hvilke Øte«
medet befordres med megen Besparelse afBrrensel.

Den meldte hvide Erts, er af det sieldne Slags, som allene Slutninger
for sig felo, uden Blanding af andre Jernmalmer, siges at give
ni*au ^an
godt Kano njern, hvilket maae anfees for en Dyd; thi hvor man er oet^KaNon^
nodt til at blande mange Slags Jernmalmer tilsammen, der er man jern, som tiV
sielden vis paa , om Blandingen naaer den Fuldkommenhed nt intet Ark/'s nf for-

Spor efterlades af den Erts, fem for sig allene fandtes meest ustikket. Malmarter.
Detssorekommer og rimelig, at den letflydende Malm nedsryeltes,
forend

2i6
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forend den strengflydende; den liden Tid,

som Metallen famlet for
bliver i Stellet, tillader maafkee ikke den sidst smeltede, at komme
til lige Grad af Smeltning, og deres Forening vil vistforss'ielle fra
den,' som har Sted med Vand - Draaber, i der mindste ror man
paa Gründ af hvad man har havt Leilighed til at erfare, troe, at
.Blariding af mange Slags, stient nsdvendigt paa mange Skeder,
har sine Vanskeligheder, og undertiden medforer sine Uleiligheder,
som fordrer visse Forsigtigheder i Omgangsmaaden.
Andre Aarsager som kan hielpe til at forebygge Jernets neie Forecning og Blan
ding, ere de, som kan reise sig naar der udstobeö svcere Kanoner,'
fra forskiellige Ovne, hvorom noget mere herefter.

Jern malDet er imidlertid i Brug, paa enkelte Kanonstoberier, at
?ngogSmel-^^^^ no9et äs den sorte, med den hvide Malm, dog ikke hoiere
tearton-

end v 2

ts Deel,

Man bruger til at befordre Stebningen en Slags Mergel,
som bruser med Syrer, hvilken Mergelart holdes meget tienlig til
meldte Iernmalmers Smeltning, og felgelig maae vcere passende til
de hos Malmen indblandede Arter, med hvilke den oplofts og gis^es flydende, felgelig befordrer Metallens Smeltning.
§. 9.

Morergu e$

Ester Moro gues Underretning til Greven af Buffon c)

omdeMalnr
^anonstoberiet Ruelle, der be tie ner man sig af 6 Slags Iernarter man
errfer, som han anfsrer til de adffillige Klasser udi l’Art des ForLiener sig af ges 1. Sektion, og dersom man derefter bedommer de meldte
nes 8sdrMg kerte Jernertser, da kan man med Hr. Buffon holde for rimeligt,
i Ruelle. ' 8 ar det er ikkun den 6te Slags der ei behsver at rostes, undtagen at
Man tillige vilde undtage den gdie Slags fordi den er retractoriffeller
Magnet-dragende.
Nogle ansaae og Rostningens Esterladelft som
en

O See det forhen anfsrte vussans Till«- fra

ixr til 156»
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-

,

en Mangel og Aarsag, hvorfor man og ei overhovedet faaer meere

end 3.0 a 32 pr. Cento.
Andre meente tillige, ar en beherig
’ Rosining vilde indflyve meget paa Kanonernes Godhed,

•

Man betiener sig allene af ErtsenS Udvaskning, som skeer pa«
Stedet, hvor den tages, og siden bringes de» til Vcerket, hvor den knu
ses og flaaes igiennem Harpen , hvonuest den vaskes rgien og reengiores for god, og lorgges paa Forraadsicrderne,
bringes. til Mas - Ovnene.

hvorfra den ska!

Hvad egevtlig de sande Aarsager m , hvsrfore at MasMesterne paa dette Sted ei roster Malmen, veed jeg ikke, men ven
telig er det nündre nedvenhigt, end paa andre Skeder, eller paa det
omralre Kanonstoberie Baygorry, hvor manuden dentte Forsigtighed

efter erholdt Erfarenhed, skulle faae et flenere Jern.
Malmen
maae derfor her vcere meget befriet fra de Deele der udfordre Rosi»
ningen, og desaarsag vil man bespare det Brcendses, som ellers
skulle anvendes til Rostningen, dep.maakte giere Kanonerne kostba
rere, hvilken storre Bekostning , dog vel ikke ville blive betydelig,
naar Rostningen blev indrettet ester Erlsens Beskaffenhed, da dettp
sgien meget vilde erstattes ved at bnrge mindre KM i Smelttringen,
og som nogle meener vilde indsiyde paa JernetsogKanonernes Godhed,
Det beheves ve! ikke herved at epindre efter hvad som er sagt
af Jars, om Tilvirkningsmaaden paa der Caronjke Jernverk, at

hvor man har Forraad og Overflodighed af Srenkull, der kan mani
vores Tilfwlde, hvor det ikke gielder om stnedet Jern, betiene sig af
Srenkull.
' x
§>

IO.

Fsrend Malmen smeltes, er det ltedveMgr, at de ume- Malmerne
tallistke og sicrgtfremmede Peele-, som ere Hindringer iJern-PartiklerlstsreS
nes Foreening maae borrffaffes, ister er det nedvrndigr at bortdrive

tZve- Saml, l . B.

Ee

ved

i ng
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•tit man vil ved Restninq de Deele, font ere Ladeliste i Jernets gode Egenflka»
Zeln " SOt ber, og gier samme enten kold eller rodffiort, saasom Arseniken og
Svovel, hvilke begge ere vittige ak foreene sig med Jernet, men uli
ge vanskelige nt frast'ille.
,

'

§. II.

'■ ■

■'

Hvad Slags
De Iernertser, som Naturen frembringer i forstkiellige SterIernertser^^lser og Figurer, hvorom er talt, og sindes blaut andre Storder t
dek^hed ePbeZ endeel af de Franske Provindser, under det almindelige Navn af

hsvea^rosie. fer en
item de Iernmalmer, som letteligen lade sig knuse
og ssndersiaae, naar de ikke indeholde Arsenik eller Svovel, kan ved
Vaffnivg formedelst den Rivning og Gnidning, som disse Ertser da
undergone, item ved Luftens og Solens Paavirkning, frassilles en
flor Deel af de jordiffe og umetallistke Deele, og derved allene bigvemgiereLtil Smeltning uden at rostes. d)

§- '12. .
De Malmar-ndig"maae

‘«é.

M

De Malmarter, som bre meget haarde, item de som indeSvovl og Ars nik, eller begge Deele tillige, de mane beqvem-

gioreS ril Smeltning ved'Hielp nf Ildens langsomme Virkning,
hvilken man kalder Restning, fom vi have anmerket er forskiellig
i hen»
«i) Vassemassinerne og deres behsrige Instrumenter, med BehandlingSMaaden om at reengiere Errsen, er noget fsrstftllig, alt i Fol
ge i>f Matmarrernki See hcr.m L’Art des Forges I. Section fra
pag. 40 ril 48 med deres l-eaviste Plader, hvor iblant andre sindes
Mr. Roberts Mande, der va ibt: derfor den udsatte Priis af Aca.demiet ril Bvfancon, item Buffons Underretninger herom i forhen z
an forte Tome fra.pag.78 utgo, hvori han tillige nndersoger Jord
arterne som Krtseri er blandet med, og i Folge af de flagtfremmede Arter og deres Mtrngd.', bestemmer en Deel af de beqvemmc
»plejende Midler, som stal bruges til Jernets Smeltning, hvad
enten de ere Kalk eller andre Sreenarter og befordre Smeltningen.
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1 henseende til Maaderne, men ikke i henseende til Hensigterne, som
fornemmelig bestaae i folgende:

§. rz.
s. At mergiere de haarde Malmer, saa at de bliver bedre Aarsagen og
skikkede til Knusning; thi det er nodvendigt at bringe Malmen Notten af at
ijmaaeDsele, der udstrset fremstiller storre Omstade for Ilden,

som derved bliver mere virksom og igiennemtrcmgende.

b. At losne og fraskille de jordiste og fremmede Deele, og
at bringe de forffiellige Slags Malmer, saavidt giorligt, til en og
den samme Grad afSmeltning, og under samme at bortjaqe de svovl-

agtige, men ister de arsenicalsse Deele, som fordrives bedst ved Rostningen, naar samme tettelig anbringes.
<

Cramer siger,

at forend Jernmalmen smeltes, maae man Ad billige
som gier Jernet

udjage de arsenicalffe og. svovelagtige Deele,

skiert 2t.

• .
>
Reaumuro Aarsager for at roste Jernmalmen, ere blank an

roste Jernmulmerne.

dredisse: at dersom man kaster Malmen, skisnr rig paa Metal,
i Ovnen, saaledes som den kommer fra Gruben, saa vilde man
faae lider eller intet Jern; thi den indeholder ofte, enten Svovel
eller Salpeter, og maastee b^gge Deele tilsammen, föm ved en vel
anbragt maadelig Ild uddunster.
Dersom Jernet indeholder disse

Deele og ci derfra skilles, forend det udstettcs for den starke Smel
te-Heede, da tager Jernet Skade og brcendes.rc. e)

'

Ee 2

§. 14.

#) Ser videre herom Reaumurs Beretninger anfsrte udi den LSeéliona

L’Art des Forges png. 51 og 52, hvor man fuldftcrudigere erfarer
Habs Grunde fsr Rssinkugen, sigtende paa Ierttmaliuerne fra D’
Alva;- og Navarre, item paa de foregaaende af ham besirevne, som
bleve rostede^srond Smeltningen gik for sig.

../■ ■

O
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§. 14.
Brandts

Naar Brandt udi de 'Kongelige Videnffabers Afhandlinger
C fDr ^rtrct I75I det 12te Bind, bererer Jernets Forvandtffab og

Jern og det Forhold med andre Metaller," da bedriver han tillige det kold- og
kiendte Mid- rsdskiere Jerns Egenskaber, ogMaaden at forekomme de skadelige
bygge^de-niebølger paa. Meeningen af hans Tanker ere:

Folge, naar
"Arseniken forandrer under Smeltningen det bedste Jern, og
^aArsenikm."^ *>ct koldffierr, den forener sig saa usie med Jernet, at den

"neppe derfra lader sig skille, derber ingen halv eller hi^el Metal
"hvormed den stärkere foreener sig, end med Jernet.
Hvad
"som blank andre Ting bestyrker dette, er, at koldtskiert
"Jern er ler at smelte, men Arseniken er blank alle Mineralier del,
"kraftigsteMiddel til at giere strcengflydende Jernmalmer letflydende.

"Man forebygger bedst denne skadelige Virkning, sock deraf
"kan/oraarfages hos Jernet, naar man forinden dens Smeltning,
"ferst rester Malmen vel, som skeer med storre Virksomhed, naar

z

:

'

"man blander Malmen med-smäae Kull.
Det er lettere ved Rest"ning at skille Arseniken fra Jernet, end at gisre dette igiennem
"Smeltning ved Tilsatser af Kalk og Flusspater eller andre Materier,
' "som ved Ilden let gieres flydende/ og gaaer til Slag, og saame"get des visiere som Arseniken ved en behorig Rostning giered flygtig,
" og gaaer bort i Reg, naar den ikke faaer noget Legeme at foreenes
"med, som den maatte giere flydende.
' -

Evovelsy" Svovlsyren gier derimod Jernet redskiert, naar den ikke
>aa^Jernet^^^^ Restning er bortjaget fra Malmen, den kan vg desaarsag blive

"Meere stra'ttgflydettde,

det er derfdr hvistnedvendigt,

at flige

"Malmarter ferst vedberlig resies.
Han feier ril, at Stellet
" (le Creufet) udi Masovnene ei gieres for dybt, paa det at Jernet
" maae holdes meere flydende, at man ei gier store og varige, men
"heller flere og fmaae Udflagninger e)>

§. 15/) Dette sidste vedgaaer mere de Steder hvor man maae betiene sig af
Gram og Fyrrekutt, som ikke give saa stor etter saa varig Heeoe fra
'•
sig,
i

/
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rz- .

Hos Schlüter findes de Kiendetegn fom Regen af den rostede Schlüters
■’ Errs tilkiendegiver, hvilke Forjog ere giorte idetSmaae og kan anbringes i del S tore.
'
den smeltede ^

Erts.
Dersom Malmen indeholder meget af den almindelige Svovl,
da feer man tydeliqen i Merket en blaae Lne, Rogen falder i det
merkehvide.
Derimod er Rogen'af den ErtS, som ikke er meget

fvovlagtig, bliver Rogen blaaeagttg uden Lue.
Indeholder Malmen Arsenik, da seer man megen Rogog lidt blaaeagtig derimellem,
men for at forsikre sig at Rogen er Arsenik, da holder man nogle Mi
nuter et poleret Jern over Rogen, som kommer fra Malmen, og
dersom der paastrtker sig endeeshvid Materie, da kan man forsikre sig

em, at det er Arsenik.
§.

16.

Rostningen er da for visse Jernmalmer nundvcrrlig, ogssiont Nogle holde

ei lige nodvendig for alle, saa dog ei unyttig for den sterste Deel,
naar dens Grad er passende.
Nogle holder Tror tjenligere til Rost- ningen end
mng end Kull, fordi Trcre er mindre kostbart, og Heedenö Grad ei Kultfaa stor.
Imidlertid bruges begge Deele famlet med megen Nytte,
faaledeS som vi have t.nfert det i V^rug paa adffillige Steder, lige

som det ikke vil vcere utienligk, efter adskillige bersmre Mprnds For
fog, ar indblande nogen Kc.lksteen i Rostningen af de Malmer ister,
som ere svovelagtige , at Rostningen ei skeer fod hastig, etter ved for
stcerk Heede, men ved en jevn og passelig Ild i aaben Luft.
Erfar
ne Mas r Mestere holde det og nyttigere, heller at roste Malmen
> . v.' 7
Ee Z
tvende
sig, fom Ege- eSer Bogekull. Vi finde af famme Auctor andre
Forsog og Anmærkninger, om Svovlsyrens, Svovlets og Arsenikeno Virkning paa Aernet udi den 7de Tome o£bet Kongelige
Svenske Viöenstabers Skrifter for Aar 1746 fra pag. 119 til 130

/
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tvende Gange,

end at giere for meget deraf paa engang.

Men

dette Beroer meget paa Malmens og Brcendselers Natur, item paa.
Ovnens Indretning, Äkalmens og BrcenDselers Lorgning, som Er/arenhed bedst bor lcere at anbringe til bedste Fordeel.

J
Äarsagen og
M^aNn/n s

S-

17*

x 1

.

?

Dersom Malmen indeholder megen Arsenik og Svovl, saa
ten for siersie Deelen derved, siger Cramer, under en beheriq

Indblanding Rosining, men endeel synes at hange saa fasi ved Malmen og ikke
med begveme fra pilles, uden ved Tillceg af oplofende og tiltrcekkende Midler, hvorSmeltearter, for man i det Store betiener sig af enten Kalk eller anden flyDgiorende Jord ener Sttcnarter, eller af begge Deele,

som tillige befor

dre Smeltningen og gaae til Slag.

■' T

i - Ved at gnbrsnge deslige beqvemme Materi-r til Smeltnings
som kildeets kunde have storre Forvandt^ab med de H06 Jernmalmen
for Jernet ffadelige Mineralier, og desformedelst under Oplosnin
gen bedre kan fra stilles, saa har man. tillige de,n Hensigt, ved meldte

oplevende Midler» ar befordre is«r
Smeltning.

.

'

/.

§.

de strengflydende Malmert

18.

Smeltene
Disse letflydende Smelte-Midler bor wte af den VestaffenBeffaffenhed'
at 6c felv ikke tilveiebringer skadelige Folger til Jernet, de
og videretillige v«re almindelige at bekomme, og ei behove stor TilbereNpttedelse, naar det giolder i det store, som ellers vilde giore Brugen af
samme bekostelig.
Samme bestaaer i Almindelighed afde Leerarter,

som ved Ilden gisres flydende, og gaaer
i Glas naar-de indblandes med Kalkstenen, eller indbyrdes m?d hin
Mergel- ogFlusarter,

anden, item af Kalkstenen, som ved Ilden sorbrceudes til Kalk, da
enhver as disse Arrer vcelgeS i Folge af den hos Malmen indblandede

St. Jernmalmers bedste Anvendelft forKanonsteberier.

22Z

Gang-Arts Beskaffenhed, font eqentligen bestemmer Hvad ClagS as
diffe stal bruges, naar stige letflydende Mioler ere nedvendige til at

befordre Smeltningen.
Saalede.s have vi meldt, at man paa Kanonsteberiet Rsygor-

ry betientt-siq af et Slags Mcrrgel, og-sinde pag. 85 og 86 udi
forhen meldte 8uston8-Till«g, at han meget roser en glasartig
Jordart, som kaldes hos de Franffe 'arbue eller d’harbue, for
medelst dens Begvemhed til at giere letflydende de der meldte brugte
Zernmalmer.

Det andet Slags , nemlig Kalksteenen, eller Caftine, er
meere almindelig bekiendt at bruges til Jernmalmernes Smeltning,
hvoraf man efter Beretning og Overslag paa Kanonsteberiet i Ruelle,
brugte I Deel mod Malmen.
Man kan og betjene sig afIernflag- '
ger, alt fom Omftcendighederne det udfordrer.
De fom vil have neiere Kundssab, og vide, hvorledes at
Leer og Kalkarterne ved IldensPaavirkning oplsfer hinanden og gio-

res flydende, og videre vil kiende de forstielliqeSkeen- og Jordarters
Natur, deres Smeltningsgraders Forhold imellem dem indbyrdes,
de^henvifes til en kotti Gellert, Geoffroi, Cramer og anttre
flere bersmte Chymister og Mineralogister, fom bedst have astandlet
disse Deele.

-

Det behoves vel ikke at erindre, at naar man betjener sig af
sgadanne letflydende Smeltearter, da er foruden hvad meldt er, Hovedhensigten at bringe den heele Massa til en hastigere og fuldkomnere Smeltning,: då disse anbragte letflydende- Midler, oplofer de

hos Malmen indblandede Jordarter Hvorefter de bestemmes, og med
Dem giores flydende og ganer i Slag, hvorved Iernpartikkernes Foreening befordres, fom Tid efter Tid lade sig nedfmelte udi emMassa.
Man forestiller sig og lettelig, at bestige passende og ret-anbragte let

flydende Smeltemidler besparer endeel i Omkostninger af Knll.
v
i'Ji'
■ ■
§. 19-

'

-
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§■ 19Paa nogk ®tc6er betiener man fig imidlertid ikke af defiigv

Smtltemid-

Smeltemidlcr, fordi Malmerne indeholde dem selv; men saa blan-

Malmens der man streng- og letflydende Malmer tilsammen, som indeholder
Smedning, af disse Materier^ og i saa Tilfalde kan undvares,

.

'

-

§- 20.

Erindring
I Tilfalde derimo-, at man benytter sig af saadanne letflyved Smelte-de^de Smeltemidler, va anvises man at bruge dem terre, og. vel
blauMna nt># indblandede med Malmen, tit hvilken Ende de maae knuses i smarte
Deele,

at Blandingen,

og Hensigten med samme bedre kan

opnaaes.

§. 21.

,

1

' '

og Mængdens
I hensende til Mo-n'gden som flal bruges, da hcrnger dette
Bestemmelse. Af Malmens Natur, alt som den selv er dermed meer eller mindre

forsynet, og Dont man ei forud maatte kunde af MalmerneS Paa^
"syn og deres Undersøgelse kiende det egemlige Forhold af disse Tilscetninger g) saa lcerer man dog dette af Erfarenhed ; thi man ffal as
Slaggers Udseende^unde paastksonne, om Paascetningen er rigtig,

som fornemmelig beroer paa et rigtigt Forhold af Malm og Kull.

■

Saa-

L) Udi I. Se&ion af L’Art des Forges peg. 57, bestemmes til videre Urtv
'> Dersog ti Dele Leer til fire Dele Kalkarter, saa at om lOvi Pd.
Jernmalm indeholt 50 Dele Leer, saa behovede man efter dette
Forhold 20 Dele Kalk, hvorunder er forudsat, at melte Indblan
dinger vare selv frie for Blanding, hver af sit bestemte SlagS.
Buffon siger i forhen henviste Tilltrg. pag. 87, at dersom Malmea
er blandet med
§ af Flusarter, som ikke
blandet med Kalk,
da behover man af den sidste § a | Deel, ril at befordre Smelt
ningen, mem dersom derimod Malmen indeholt f a
Deel laf
- ,
Sand eller Sandkalk, da er
» ^Deei af den afham anforte
.
Leerart kaldet d'orbuZ nok til at befordre Smeltningen. Det er
heller ikke usadvanlig at erfare , at «tnn paa sine Stceder i Folge
Malmens Natur, betiene sig af^a^ Kalksteen, ligesom man at
ter paa andre Steder, finder den »nsdvendi-, saasom naar Malmen selv indeholder den-
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SaaledeS underrettes vi herom af forssiellige AueroreS, naar vi
pag. 16, 17 eg 18 udi den 3 Section af FArt des Forges fin
der adffillige Anmerkninger om Slaggen og de adjkillige Farver, font
den kan tage, alt i Folge af Jordarterne og fremmede metalliske
Deele, fom Malmerne kan indeholde, og af de anbragte Smelte
arter til at befordre Smeltningen.

Andre udtrykke fig herom faaledes: At naar Slaggen er fly
dende, ogatsamme, efter Udflagningen afkiolet, ncermer fig til
et virkelig Glas, baade i Henseende til Giennemfigtighed, og til
Tyngden, dog heller noget tyngere, da er dette et godt Tegn.

BufFon melder iblant andet denne Sag vedkommende,

at

dersom Slaggen er for let, aaben og hvid, og ligner noget i Udseen
de Pimse-Stenen, da er der formegen Kalk udi Paafterningen, men
naar den som meldt, afkiolet ligner Glasset, og i Udflagningen viser
en mat eller blegrod Fnrve, da fomdspaaer man fig, at Ovnens
Gang er god, ligesom man'herom betrygger sig, naar Nedsmeltnin
gen af Jernet skeer jevnt og godt, hvorom vi §. 16. udi min forrige
Afhandling har berort, betreffende de Kiendetegn man har fra Jer
net, naar Forholdet af Kull og Malm er rigtig, og hvorom vi ikke
vilde opholde os, saasom Erfarenhed lcerer dette, og herpaa have
Mas-Messerne deres visse Kiendetegn som veyleder dem.

22.
/

.

.

,

-

- ‘

Foruden hvad vi have meldt om Malmernes Godhed, Rostnittg, Reengierelse, rette Blanding og Paaftetnrng af Malm og
Kull, Ildens passelige Bessyrelse og Underholdning, formedelst
BlcesebcelgeneS, cUef rettere Luftens rette og ordentltge Anbringelse;
saa beroer Jernets gode Tilvirkning-og medferende Omkostninger
meget paa Ovnens Indretning og Bygning, fom en Hovedfag til
Jernets Tilvirkning.
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Ovn ene s
Hos endeel af de bekiendte og bencevme Auctores, finde vi forBygning^bs? Dettige Afregninger med Forklaring over deflige Ovne, i .Brug udi
rages i 95e-- adskillige Lande, hvorhen jeg henviser Z?) for ikke unyrrigen at igientragrningved taße dem her, hvilke bekrcefter, hvad man selv kan have havt LeiligS^obning^ hed til ar erfare paa endeel Steder.
'

Forsiiellige
venv^g/ som

Nogle giere Ovnpiberne og Overstellet ottefidig, Siderne af
Storrekse, og Stellet firesidig.
Andre giere Ovnene indven-

' findes hos dig firesidig; derimod hos andre findet man dem runde indvendig,
Masovnene. som i Norge og Sverrig,
Paa nogle Steder gior man Ovnpiben

rundagtig og Stellet firesidig.

2Z.
Hvad Slags
Figur

Dersom man vil folge den Figur som Luen viser, naar den

fore- reiser sig, den som tilveiebringer og fammenrrcekker Heeden beöst,
103^ fa*at fnntte bespare Kull, at disse formedelst Luftens bedre Anbrin-

hva> Jndfiy- gelfe og sammes mindre Tab end udi firesidige, kan giore destobedre
detse Kullene Virkning paa Malmen, Ira bliver Ven runde Figur fordeelagrig /).
SteiM?Sun'2 svrigt indseeS det lettelig, at Massovnene bor indrettes stråledes,

Pelse.

at Srebningen bedst og fordeelagkigst kan befordres med de mindste
Ulcyligheder, og rmar Hensigten er denne, faa maae Ovnpiben,
Over- og Understellet indrettes efter Malmens Beskaffenhed, og
Mcengt) See 8e adskillige Tegninger med deres Besirioelfer over forssiellige
Masovne udi den zdie Deel af L’Art des Forges? Ligeledes fin
der man udi meldte Jars Voyages MeraMurgiques Aftegninger
over Masovnene udi Erftnartz, i Vvrdenbcrg, udi Treyback
t Carinthien, item over en-Saxisi, Svensi og . Norsi Massvn,
ved Jernværket i Lamvigen med andre flere videre didhsrende rc.
O M finde adsiittige beftyrkeitde Anmaukninger herpaa fom tikdeels ere
grundede paa Erfarenhed af Rinmans indhentede Tanker til det
Kongelige Svcnsie Mdensiabernes Academic, udi den 6 Volume.
1 til 13 for Aaret 174$ og finde ligeledes at Masovnen
hygget 1755 ved Berkinge i Riotagen har en rund. Ovnpibe og
Stels.
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Mængden fom Understellet stal holde, men dette beroer meget paa
Kullenes Natur, alt som disse ere mecre eller mindre virksomme,
starke ellersvage, sorat kunde udholde den udkrcevede bestemte Masse af
Metal vedbsrlig heed og flydende, hvisken Erindring jeg finder nedig at giere i vores Tilscrlde, hvor det grelder om at udstede en stor
Mængde Metal, og felgelig om nt have et stort Stell, til at rumme

en saadan Mcrngde Metal, at en socer Kanon kan udstobeS fra

een Ovn.
Denne bekiendte Sags Vigtighed, som fænge har været ind-

seet, og som indsigtsfulde Mænd onstede iverksat paa Kanonsteberierne i Frankerig, havde, og har sine Vansteligheder, at kunde
sættes L Verk paa alle Steder, men Nytten ved samme og de derved
forebyggende stadelige Folger, ere ikke forestille, sti en t nogle paa
Grund, at man paa andre Steder, hvor Jernet er ypperligt, og
Konsten blomstrer, har stobt og stöber gode Kanoner med 2de Ovne,
ansee dette med Ligegyldigheds for Hvilken Aarsags Skyld jeg tæn
ker nyttig, at anfore Meenmgen eller det vigtigste nfBuffbns Skri
velse tit den Franste Krigs-Minister , denne Sag vedkommende.
Det er da Hr. Buffön som taler, og hvis Meening herom almindelig biesaldes.
Man betiener sig tAlmindelighed af 2de Ovne tit at udstobe

>en 24pundig Kanon, ligeledes af 2de ja vel og Zde at udstobe en
Z6pundig Kanon.
Det ermueligt, at. enhver afdisse Ovne kan indeholde Ma- De Nleiligterier, som ere noget forstiellige, baade i Henseende tit Metallen beder lom kan
Fffri«,
«*'*«*

Stell. See den 16 Volumne af samme Svenste Afhandlinger
for Aaret 1756 fra pag.. ig6 til 157, hvor meldes om denne
Masovns Opførelse, de derudi brugte Materialier, samt den
formeente Fordeei og Styrke hos denne frem for hine sædvanlige
forhen brugte. Men de seenere opførte paa Laurvigens Jernværk
udmærker flere Forbedringer.
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atudstsbeKa-selv, der kan vcere lettere eller lyngere, meere eller mindre beqvem
MMgeOvne 03 9ob' f°m
i Henseende til deres forffiellige Grader af Heede;
'
i saa Tilfcelde bliver ei Blandingen og Metallens Foreening i Formen
den beste.
Kanonen som desformedelst ei bliver stobt af en Slags,
eller til fuldkommen lige Grad heedet Metal, bliver ei lige stcerk

i dens modfatte Punkter,

men rimeligen svagere,

paa en Side,

end paa den aNden.

Ved at bore ulige haarde Materier udi en og den samme Ka
non bliver Boringen meere vanskelig, for hvilke Uleiligheder og
medforende onde Folger man ei udflettes saameget, naar man stöber
med een Ovn, hvorudi Materien rimeligen maae vare bedre blandet
og meere homogene.

Vi finde tillige anfert, ar man fiden den Tid har stobt
L4pundige Iernkanoner med een Ovn.
Anmerke vi herved, at dersom Udstobningen af 2de eller zde
Ovne, kan medbringe skadelige Folger udi Iernkanoner, naar de.
stobes med fuld Massa, saa maae Folgerns endnu blive betydeligere,
naar de stobes over Kierne.

§• 24.

V

De VanffeEndffiont man ikke maatte mode nogen betydelig Ulejlighed
msder^ved^at
Qt ^be en gSpundig Iernkanon, i Henseende til at rumme og
Sisre store samle en saa stor Mcengde Metal udi een Ovn, naar den ellers var
Stell udi indrettet derefter, og at Materialisme, hvoraf den var opfort, vare
Mallovnene,.
n;)C øq tjenlige, faa dog vilde dette i nogen Maade beroe paa
har Valget af-bullenes Natur og Godhed, som nodvendigen mgae tages i Betragt
ning under saa betydelig store Udstobninger k).
I Frankerig betje

ner

å) Ved at gisre et noget ncrrmere Overflag paa Vögten af Metallen,
eller den ganste Massa Jern, fom 2de Ovne til Udstsbning af een
Franst

St. Jernrnalmers bedste Anvettdesse for Kanonstobeeier.

229

uer man sig hertil fornemmelig af Ege- Boge- og Kastanie Trcrkulst
hvilke give stark Heede, og ere ildvarige; men paa de Steder, hvor
man allene har Fyrre- og Gran-Skove, og hvor ofte Kullene
brandes af stige gamle Trceer, som paa Rodenere tint cent) te ril Forraadnelse, der vil det vel neppe vcere mueligr at indrette Stellet saa
stort, at man kan udstobe saa store Kanoner med een Ovn; thi des
lige Kull ere ikke stcerke eller varige noklil at frembringe eller vedlige
holde den fornedne Grad af Heede, som udfordreS ril Udstobningen

.

af saa stor en Massa Metal; i der mindste ere de ikke efter mine Tan
ker hertil saa tjenlige og b'eqveinme, som Kull af forstmeldte Trcearter, og uden Tvivl bliver een Aarfag, hvorfor at man i Sverrig og
Norge endog steder i2pundige Kanoner med'2de Ovne.

—'
Midlertid tcenter jeg Sagen er af den Vigtighed at den fortie
ner at tragtes efter, hvor Naturen ei ncegter at ivcerkscette samme, og
bor fortiene cn KanonstoberS bedste Oprnerksomhed, efterdi man har
befundet store Fordeele ved at udstobe fra een Ovn, hvilket man ister
udi Frankerig er overtydet om, hvor man forhen udstebte endog De
maadelige Calibres Iernkanoner fra 2de Ovne.

Ff 3

'

§. 25.

Franst 36 Pd- Jern-Kanon med fuld Massa indeholder, saa maatte denne V«gt omtrent bedrage sig til 9000 Franste Pund. Jeg
kunde.have on ført Vcrgten af Malmen, Kullene og Smeltesteenene hver for sig, Andeelen af disse Dele der udgisr enOpsatning
hver for sig; iiem Opsirtningernes Antal til en z6Pd. Kanon, og
til alle Calibres Kanoner, sSm sisbes i Frankerig., saaledes, som
jeg af vedkommende harerholdt den; men da Opsirtningernes An
tal, og Marngden oe indeholde, ikke ere ganste uforanderlige, ef
terdi dette'beroer meget paa Materiens Godhed, ligesom og indtreffende Omstændigheder udi heleBestyringen kan derudi gierx no
gen Forandring, saa har jeg rkkeholt det for nyttigt paa dette
Surd at anføre samme mere omsiamdigMiddelciden at udsioSe en Franst 36 Pd. Kanon, var medede Ovne
fra 36 til 37 Timer. Efter et lige ansiilt Overflag fra Opsatningerne til en 12 Pd. Canon siobt med en Ovn, maatte Ovnen hol
de omtrent 4500 Pd. Metal til Udstobning, og Tiden en saadan
Kanon blev stobt udi var efter Beretning med en Ovn 27 Limer/
men med 2de Ovne ilkuns 16 Timer.

A
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§-25-

Hvad man ognafagttrtgee

Men i Mangel af at man ei kan vcelge sit Bkcrnsel eller sine
^l flige flore Udsiobninger, og derefter indrette sine Ovnestekl,

ved Kanoners da bliver.det en ftor Nodvendighed, at Paascetningerne saa vidt s?ee
Udstsbmng fan, ere eens i alle M aa der, og at Ildens Fede, tilligemed alle de
fleel-eOvne! vcrfentlige Omstcendzgher, fom har Indflydelse udi Stsbningen blive

den samme, for at erholde den mueligfte Lighed baade i Henseende
ril Materien selv, som ril Herdens Grad i de forstkiellige Ovne.

26.
Vi have bersrt i den forrige Afhandling, de almindeligste
Kiendetegn paa Farven og Bruddet af Ierrr, fom udmerker sammes
Godhed for Kanoner, og have videre henviift til adsiillige LcerdeS
Meeninger, item til de Scrrkiendetegn fom Erfarenhed paa hvert
Sted lcerer; men jeg maae tillaegge: at det kan vcrre ligegyldigt i vo
res Tilfcelde, om det Slags-Rue-Jern, som er godt for Kanoner
og ftobte Ting, ikke er det bedste til Smidde-og Stangjern, saaledes
som mange paastaae og meene, hvilken Meening blant andet bestyr
kes af det Caronskesiobte Jern, som smeltes ved udbrcendteSteenkull.

At Jern kan
Dette Jern holdes fortressekig til siebte Ting r faavel for det
vare godt til røinbre Brug, fom for det fterre af Jernkanoner og de store Jernfl/bte ^Ting^ Eylindre til Jldmastkmerne rc., men findes ikke tienlig til Omsmeltmen derhos uingog Udhamring af Stangjern, hvorom man nsiere underretteSmwdejem.
rwne Efterretninger.

5- 27.
- Foruden ar de France
meldt siober deres Jernkanoner
Med stfld Massa, saa bruge de og, at afdreie deres Jernkanoner.

De'

-
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De formodentlige Fordele, som Forstanderne og de Befalen
de maatte vente heraf ere uden Tvivl i Korthed felgende:
1. ) At Kanonen bliver smukfere for Synet.

Rimelige

2. ) At Kanonen kan komme til at svare neiere efter Tegnim Slutninger/
gen, saa ar Vagten af Kanonen, folgelig Betalingen for samme,^.^'^an^
der almindelig rettes efter Vcegten, bliver desnoiere; een Fordeel drerrrirrg i
som dog vil kuns synes at vcrre ubetydelig, efterdi Afdreiningen dog Frankens»
koster en Deel, uagtet Hoved-Indretningen til samme findes giort

ved Maskinen af den Horizontale Udboring.

3. ) Io glattere og joevnere Omsiaden af Kanonen er, jo,
mindre kan Ureenlighed og Vand opholde sig derpåa, til at foraarsage Rust; og da Kanonen under Afdreiningen faaer en Slags Po
lering og kan gives mere, saa kan samme alt fom den er betydelig
til, ansees fordeelqgtig i denne Henseerrde, at Rusten ikke synes at
virke saa hastig paa det glatte polerede Jern som paa det modsatte.

Paa den anken Side kan igien gieres felgende Indvendinger
imod Jernkanoners Afdreining nemlig: at man ved at aftage den
udvendige Skorpe betager en Deel af Kanonens Styrke, og faale- .
des mener Hr. Buffon, hvorom vi tilforn udi en anden Afhand
ling har talt, men som vi efter andres Tanker og egne har meldt, ikke
kan v«re af Betydenhed i Henseende rit Styrken, naar Kanonen ellers
har sin beherige Fsrlighed.

Ved at aftage den yderste Skorpe, aftager-man tillige den
haardeste Materie, som allerede har undergaaet en Slags Hcerdelse,
hvilken i Almindelighed holdes for at imodstaae bedre Rustens Virk

ning, end den indvendigere blödere Materie.

Herved kan man anmærke:

At, dersom den berette glatte og mere polerede Omsiade
som Dreiningen medjorer, ikke erstatter tilfulde hvad der kunde rabeS
■'<
ved j

c
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ved arffembringe Ege en blödere Materie (hvilket Erfarenhed best
maae kunde (cere vedkommende, og hvorom man endnu ei var over
tydet imedens mit Ophold udi Frankerig) saa bliver dette en Feil og
Hindring imod Jernkanoners Dreining, og i faa Tilf«lde kan man
sige: at dersom Formen af Kanonen er god og giver Kanonen en
jcevn og glat Omflade, da er det vist en unodvendig og overfledig
Bekostning for Syners Skyld, at afdreie Kanonen, og hellere da

x

at ansee ffadelig end tienlig.

Men har Formen foraarsaget eu ujcevn og hullet Omflade,
saa bliver Drciningen hellere nyttig end ffadelig, og da voelger man
Med Grund det smukke tillige for Nyttens Skyld.

Efter hvad fom er meldt om at forbedre Jernet udi de siebte
Kanoner, at giere disse ftlldkomnere formedelst den fulde StebningS
Maade, da kan man tillige sige> at Tanken gaaer faavidt, at man
vilde de siebte Jernkanoner ffulle n^xme sig ril de udsmidte Kanoner,
i Henseende til Styrke men ikke i Henseende til disses siore Kostbar
hed, hvilke deels herfor, deels formedelst den siore Vanffelighed at
forfeerdige dem af svcere Calibre, er Aarsagen til at man ei belienev
sig af dem, uagter man kan mifere Prover paa disses overmaade
siore Styrke og Nytte, ligesom man og kan anfere at endog de svceve Kanoner af 24- og gSpundige har varet udsmidte og kiendt
brugelige /).

Men
D Adstillige af mine Venner f Frankerig , og blank dem en Barsn de
Bombeile og Mr. d’Erotin, begge indsigtfulde Mand, og i den
Franste Marine, have berettet mig, at have seet udi Spanien 24
og z6pundige Jern-Kanoner, som vare-smiddede ved Haand
og Magt, og under Proven fantes gode i Hensigt til Styrke og
Denesie, men alle manglede Synet, efterdi de ikke vare velstabte,
eller proportionerede som de siebte Canoner efter Tegning. . En
deel af dem havde desuden andre Ufuldkommenheder, som maatte tilla'gges Arbeidsmaaden, men disse Kanoner glorde imidlertid
Eieren megen ALre, som af egen Drift til Statens Nytte havde la
det sorarbeide samme, og var nok til at vise Mueligheden at stige
store

/
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Men dersom der er mucligt med mindre Bekostning at opnaae
noget ncer eller tildeels samme Hicmeed, i Hensigt til Tieneste og
Varighed, ved at forbedre efter foregaaende Formening de siebte
Iernkanoner, og ved ar giere disse saa gode som muelig, baade
i Hensigt til Skabning og Stobning, til deres Materie, saa have

vi ingen Aarfag til at udsmidde Iernkanoner, som ellers i Mangel
af gode beqvemme siebte Kanoner vilde for Krigssianden vcrre en vis
Nsdvendighed i sier for en Flaade.
Det bliver midlertid en Sag som fortiener at tages i Betragt
ning, om man uagtet al Flid baade i Henfeeude ril Jernets Tilvirk
ning, som gode Gietning ei skulde opnaae sit Oiemeed at tilvejebrin
ge gode tienstdygtige og varige Kanoner, lykkedes det ikke, maatte
man i saa Fald tilskrive det Jernets siette Egenskaber, om man da
ikke kunde raade Bod herpaa, og forbedre Jernet ved en god Fa<£on
og Omsmeltning, naar samme blev retteligen foretaget, og behorige Midler bleve brugte til Jernets Rensning og Forbedring, under
UdsiobniNg fra reverbere Ovnene; hvorom jeg kunde have Lysi til

ved en anden Leilighed at underholde Scelskabet om jeg kan faae Leilighed herpaa at giere de vigtigste .Forseg, og jeg derfra ved et nar
niende Overslag paa Bekostningerne maatte eragte det nyttigt at
ivcrrksiette, i Henseende til deslige Kanoners Kostbarhed.
store Kanoner kan smiddes, ligesom man'meente at Eieren ved Op
muntring og Underststtelse ved at forbedre Konsten formedelst behörige Maskiner kunde bringe det til sisrre Fuldkommenhed.
Eieren forregav efter Oversiag, at disse, kunde forarbejdes for
i Deel mindre Priis end Metal-Kanoner, men man havde alt for
vigtige Aarsager paa den Tid, til ei at opmuntre eller befordre
hans Forstag, hvorom jeg blev fuldkommen underrettet.
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Afhandling
em en beqvemere Maade at indrette mettorölogiffe Tabeller.

Af

§. G. Kratzenstein.
^^ndDent man endnu ikke har bragt der saa vidt, at man kundo forudsige

Veiret for Eftertiden af de Iagttagelser, man allerede har giort over Vei

rer i de forbigangne Tider, faa rroer jeg dog ikke, at man derfor bor holde op
med at fortfette disse Iagttagelser. ' Man maae meget mere barre sig ad dermed,
ligesom de klogere og opmerksommere af Jordenö forste Beboere med Soel- og
Mgane-Formorkelserne.
I.Begyndelsen kunde de ikke vide, at Formerkelserne
vilde komme igien efter n, efter ig, efter 47, efter 223, eller paa det neieste
efter 278 Aar 193 Dage og 9 Timer, eller efter 3445 Maaneffifter.
Imid
lertid er det dog vist, at de har opregner Formerkelserne; thi ellers havde ChalLererne ikke kunder bestemme deres Saros eller FormerkelfeS Cirkel ti! ig^Aar,
hvilken Saros er endnu bekiendt iblanrBraminerne, og bruges af dem ril at for
udsige Formerkelserne.
Herom agter jeg en anden Gang at forelæse det Konge
lige Selffab en Afhandling.
Det kan akrsaa ler ffee, ja de?er endog rimeligt,

at der engang vit skee, at vore Efterkommere kan opdage denne-os endnu ubekiendre Veir-Saros af de Iagttagelser. fom nu blive givne, endffient den rorde
maaffee/aae en egen La-ngde for erhperr Land.
I Almindelighed lcrrcrErfaren
hed, fit Vejrliget rettet* sig overalt paa det faste Land meget noiere efter visse
Regler og Spaaetegn, end ncrr ved Havet.
Til Exempel herpaa vil jeg anftre
Egnen ved Bloksbierg, fom kigger omtrent 40 Miile fra Haver.
Der vptegnede jeg moisommeligen Beirers og alle Slags Veir-Instrumenters Forandringer

at indrette meteorologisse Tabeller.
fro 1738 fil 1742.
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Af denne Dagbog kan jeg beviise, at det der paa Skeder al

drig regner medAstenvind, men erklärt Veir; at Barometeret, naar det sti
ger hoit, altid spaaer Hsten eller Nordvind; ar Nordvinden aldrig forer Regn
med sig, men vel tyk Luft; at Nordvestvinden er den sædvanlige Regnvind, hvor-'
fore man og kalder Egnen hvorfra den kommer, die Kahennase, afsammc Aarsag, fom Egnen ved det beromreSvcelg i Sverrig er kaldet Troldhetta; at Vest
og Sydvind der paa Stedet undertiden bringer got Veir, undertiden Regn; at
naar Vestvind blceser nederst og Sydvind overst i Luften om Sommeren, faaer
man Torden. Imidlertid rcenkte jeg dengang endnuikke paa nogen Veir-Cyclus.
Da jeg derfor fra Aar 1742 til48 giorde Almanakker for Stiftet Qvedlinborg, lod
jeg de forste Aar nogle af mine Venner efter eget Gotbesindende indfore Veiret,
som Landmanden troer at vcere sig uundværligt, efterdi jeg ikke selv vilde spilde
Tiden dermed. Men.da disse, for at spille mig en Streg, ofte indforte urimeligt
Veirligt, saa fandt jeg det bedre, at lade Veiret udskrive af min Veirjournal
saaledes, at det kunde paffe sig efter Aaret^ Tider.
Og da jeg paa samme Tid
.begyndte at indsee, at Maanen ligesom i Havet, saaog foraarsagede een og for
modentlig ncesten 1000 Ganghhoiere Ebbe og Flod i vores Atmosphäre, og der
ved maatte have en merkelig Indflydelse i Veierliget, saa udvalgte jeg Iagtta
gelserne af et saadant Aar, hvor Apogamm traf ind i samme Maaneder med den
samme MaanenS Phasi, formidet Aar og den Manned, hvis Veirligt jeg for-'
ud ssulde bestemme, endssisnt MaanederneS Dage vare forssiellige.
Og neppe
var det halve Aar forbi forend jeg fik Eftcrsporgfel af nogle Videnssabernes El

skere i Brunsvig, O,ved!inborg og Wernigerode, hvor jeg i al Verden var kommet
efter den Hemmelighed, at kunde forudsige Veiret saa accurat i dette Aar? mett
jeg holdt det paa den Tid, saa lcenge jeg ssulde giore Almanakkerne, ikke for raadeligt at aabenbare min Hemmelighed, men svarede dem alle: artificis efTe ce

lare artem.

Jeg var tilfreds med, at jeg eengang havde funder en Exception

fra den Regel, at en Prophet gielder ingensteds mindre end i sit F-edreneland.
Men derefter haver jeg bekiendtgiort Forssriften dertil i min Afhandling om Maa
nenS Indflydelse i Veiret.
Endnu fuldkommen indtagen af denne Troe, bildte
jeg mig ind at kunde forudsige Vejrliget i Petersborg, ligefaavelsom midt i Tydssland af Barometerets Forandringer; men jeg blev hjertelig udleet afProfeffor

.Richmann, da jeg engang fpaaede en stark Storm, efterdi Qvegfelver faldt
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dybr i Baromereret, og det dog kun faldt ud til en mild Vestvind.

Endnu fandt

jeg mig meere bedraget i Archangel, naar jeg vilde forudsige godt og ondt Veir
af Barometerets Stigen og Falden , og. kun lider mindre bedragende viser Baro
meteret sig her.
Imidlertid har jeg dog ikke sielden observeret merkelig Ebbe vg
Flod endog i vores Luft i For- og Efteraars Maanederne, da Ebbe og Flod ogfaa
er stcerkest i Havet.
Just paa de Dage, da Nye- og Fuldmaane falder ind, kla
rer det op om Middagen, og Luften bliver igien tyk om Aftenen; den felgende
Dag bliver det klart. Kl. u om Aftenen bliver Luften igien tyk, en Time fer, o. f. v.
indtil en Forandring i Vinden udfletter disse Spor.
Men jeg troer i Overeensstemmelfe med Erfaringen at kunde fastsætte, at jo mere man ncermer sig 2Eqvatot, og jo længere man er borte fra Havet, desto mere cyklisk er Veyret, og de
sto neyere folger det Barometerets Forandringer.
Ja imellem Vendekredserne,
hvor stadige Vinde regierer paa visse Aarets Tider, syneS.Fraliggenhed fra Soen
ikke engang at være nodvendig.
Man behsver kun at læse Beskrivelserne over
Kysten af Gvinea, Coromandel, Malabar og Malacca for at overbeviise
sig herom.

Udi Frankrig traf jeg Vindbarometerer, hvorpaa Nordvinden stod everst,
derpaa Astvinden og dybere ned ad Vest og Sydvind.
Men jeg havde ikke Lej
lighed at observere, hvor note det stemmede overeens med Erfaringen.
Her
vilde man bedrage sig meget dermed.
Her kan alle 32 Horizontens Vinde tresse
ind med QvcegsolvetS baade Stigen og Falden.
Det samme giælder og om
Regn og Soelskiy.
Alleneste Tordenvejr synes at komme med Nordvest eller
Vestenvind nederst og'Sydvind overst i Luften.
Dog haver jeg engang observe
rer Tordenvejr med østenvind om Formiddagen, som ellers lader her at være en
usædvanlig Tid paa Dageu, men det var og kun svagt, og varede ikke lange.
Ikke desto mindre vilde det dog være alt for tilig endnu, at opgive alt Haab, om
at finde en meteorologisk Saros, 'der paffede sig til vorClima, endskiom jegendnu ikke har været i Stand til at uddrage saadan en af de Journaler , som jeg har;
men jeg haver langt fra ikke heller giort alle muelige Forsog, og hvo veed, hvor
lang Tid Chaldæerne have tilbragr, inden de opdagede deres ekliptisse Saros. For
at lette denne Opdagelse, holder jeg det meget beqvemt og passende, at betegne
Veirliget med Noder eller krumme Linier, ligesom Muschenbroek udtrykker Baro-

:
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mekereie Forandringer ved Noder, eller Lambert sit Hygrometers Forandringer
ver krümme Linier, hvilke da stige og falde ligesom Veiret i Godhed; leg fandt

det flet ikke tungt, at udtrykke merkværdige Forandringer i Atmosphæren derved/
men allerbest ved Noder, som detsuden endnu have den Fordeel, at de ei udfor
dre noget kostbart Kobberstik, som Lamberts krumme Linier eller Hr. Magister

Vilses Veirsigurer, men at de af Bogtrykkerne kan blive fat og trykte, ligesom
Noder til Musik.
Dog holder jeg det ikke heller for saa, svcert at udtrykke de
Vilsiffe Figurer og de Lambertffe Krumheder med Bogtrykker-Tegn, daman
nu haver lærtBogtl ykker-mæssig at aftrykke Landkort med Her paa en temmelig
god Maade, hvilket uden Tvivl er meget sværere.
Jeg kan heller ikke nægte,
at krumme Linier falde bedre ‘i Hinene end usammenhængende Puncter osssore-

stille VeirligetS Gang mere tydelig, er og sindet at vælge dem, naar jeg kanfinde dertil beqvemme Bogtrykkerlettere.
Fem Spatia ere tilstrækkelige ril Veiret;
et dobbelt Spatium inddeelt i Qvadrate, horer til at vist Vinden; syv Spatia for
Barometeret for at udtrykke hver Linie tydelig; sex Spatia for Hygrometeret,
som allerbest forudsiger Veiret her ril Lands ; syv for Thermometeret; sex for
Vindens Hastighed; ligesaamange for Ebbe og Flod i Luften; ag endnu tolv
Spatia, naar man tillige vil indfore Listen over Dode og Fedde. Disse Forteg
nelser ere alle saa tydelige, at man behover kun eengang at beste Marginalierne,
for at vide hvad debetyde, uden at have nodig at kere et tungt nyt Sprog, som
vedfolgende Udkast for May 1768 viiser.
Iagttagelser for en heel Maaned
tage da ikke mere Plads ind, end et Qvartblad; og vilde man engang forsoge at
stride en meteorologisk Saros af en Samling af saadanne Obstkvatiomr for 20
Aar, saa vilde jeg dertil bruge folgende.
Jeg vilde udffiære Fager for Veierliger og Vindene for.enhver Maaned, og lime 4 Maaneder aset Aar paa firkantede
Stave , ligesom de Nepperffe Regnestave ere giordte, og fa aledes ar de foregaa'ende og felgende Maaneder passe sammen, eller at hver Side paa Slaven

kunde indeholde 3 Maaneder, og altsaa 4 Sider et heelt Aar, naar man
vilde giere den 16I Tomme lang.
Nu ligger man de samme Maaneder af paa
hinandenfolgende Aar under hverandre, og i Besynderlighed ssaadanne, hvorudi
Maanens Apogæum træffer ind med den samme Maanens Phasi i samme Slags

Maaneder, eller hvilket er det samme, de nærmeste Dage i samme Maaned,
paa hvilke der er ligesaa por Ebbe og Flod l Luften.
Derpaa skyder man Veir-

/
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stavene frem og tilbage forbi hverandre for at see om ikke Veirnodernes ligedWne
Stigen og Falden Dulle forekomme, nacir Stavene under denne Frem- ogTilbagessyDen kom til at ligge paa fsrssiellige Maader ved hverandre. MaaDee man paa denne
Maade finder en Veircirkel af Aar, som ei ere langt fra hverandre, som nogen
ledes komme overeens Med det forste Mac, ligesom den mindste FormorkelseScir-

kel af ig Aar endnu viger temmelig fra Sandheden.

Efter flere Aar,

naar

Maanens Nodus foruden dens Apogceum tresser ind i een Maaned, og paa Dage,
fom ikke ere langt fra hverandre med den samme Maanens Phasi, vil man for
modentlig faae at see Veiernodernes bedre OvcreenSstemmelse i deres Falden og
Stigen, ligesom Chaldceernes Saros af ig Aar allerede stemmer bedre overeenS

med Himmelen end den forrige af u Aar.
Maafkee man endelig tresser et
Aar, hvori de sannue Formorkelser vende tilbage i vor DunstkredS med den samme Regn, Snee og Storm, som Formorkelserne af de tvende Himmellys efter
278? Aar.
Vilde man sperge mig: hvorfore jeg ikke allerede lcenge haver
giort saa interessant et Forsog, maarte jeg svare lige frem, at jeg ikke eier saa
lang en Rekke af VeiroLservationer herfra Byen, som der formodentlig vilde
udfordreS hertil, jeg bor heller ikke vente at Veirjournafen fra Observatoris bli
ver laant mig, efterdi Hr. Professor Peter Horrebow er sindet at lade dem
trykke, hvorpaa jeg allerede lcenge haver ventet.
Endelig horer der og mere
Taalmodighed og Tid til ar bringe det Drevne Veic i Noder, end jeg nu har, og
desuden vilde det endnu krceve mere Taalmodighed ak sammenligne saa mange
Aur.
Imidlertid er jeg dog sindet, saasnart jeg haver en Rekke af omtrent
20 Aar, at foranstalte saadant et Forsog.
Men skulde det og flaae feyl, saa
vilde det ikke vcere nogen Grund at tilsidescette Veirobservationerne.
Landman
den haver endnu en anden Nytte at vente deraf, som ikke er uvigtig.
Naar
herved tillige bliver anmerket hvorledes Mark- og Haugefrugterne aarlig lykkes,
hvilket, billig burde Dee, saa kan Landmanden see deraf, hvad Han haver at
vente ved et lige Veirligt af hver Sort, som ikke kan vcere andet end interessant
for ham.
I de parisiske Memoires finder man en Prove heraf, men som ikke
er fortsat lcenge nok, og det var at onffe, at man ligeledes giorde nogle Forsog
her.
Endelig kunde man deraf og i Tiden see om Veirliqet virkelig bliver vorrre

hver i Srkulum ester det andet, som jeg ikke troer uden Grund, og om Vmter-

*
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at indrette meteorologiske Tabeller.
tg overhoveder blive efterhaanden strcrngere end i forride Tider, Hvorved en
reneste faa mild Vinter, fom denne, ikke kan komme i Betragtning.
Haller
troer, at have beviist, at Vinterkulden overhoveder er blever formindsket ved Sko
venes Hdeleggelfe, veddet at Menneskene toge til, at de fleste troe det ogfaa,
efterdi en Haller haver fagt det.
Men jeg troer ar dette gielder allene om en
kelte Egne paa Jorden, hvor Skovene have grort det fnmpigr og moradset, og
hvor Sneen lcengere haver kunder holde sig formedelst deres Skygge,
Jeg
kroer mig oqfaa til at kunde beviise, at Jordklodens faavcl indvortes som udvor
tes Varme haver virkelig taget af, og efter al Anscende vil bestandig tage mere
af, og jeg haaber med der forste at have be«. 2Ere at forellegge det
Kongelige Selskab delte Bevits.
/

over

et ganffe besynderligt Coralt-Produkt/ hvilket fiunt, indtil
dets Slcegt ncermere bestemmes, kunde kalde en

(Madrepora cochlea.)

Snekke-Madrepore.

Af

Lorenz Spengler.
9 ^blant de vigtige Opdagelser, fom i dette Aarhundrede ere giorte til flføtur*
Historiens Fordeel, fortiene uden Tvivl de et sterre Fortrin, der have
giort os bekiettdte med de Soeskabninger, fom den forrige Tidsalder anfaae for
Planter, men i de nyere Tider ere beviiste enten at vcrre sammenfatte af Dyr- og
Planteriget tillige, som Zoophyterne, hvilke endnu ere bekiendte under Navn af
Dyr-Planter, eller og derimod andre, som Lithophyterne, hvilke ganffe ere
vvergangne fra Plante- ril Dyrriget.
Saa megen Modsigelse disse nye Opdagelser have maattet taale, endog af
lcerde M«nd og indsigtsfulde Naturforskere, beholdte de dog Overhaanden, fordi
de Grunde , hvorpaa denne nye Lcerebygning vat opfort, bleve bekræftede af utal
lige Erfaringer og igienragne Forseg.

Man behever kun iblant de mangfoldige Naturforskere, som have giort
Iagttagelser over henne vigtige Deel af Naturhistorien, at ncetme en Donati,
etTJuffieu, en Ellis, en Pallas, hvortil endnu siden er kommet en de Linné,
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saa vil man snart kunne overvinde den Tvivl,
sogelser kunde have taget Feil.

om disse M«nd ved deres Under-

Da alle Coraller og Seevcexter pleie, Dont uden Rod, at flette sig fast
enten paa Bunden af Soen, eller paa andre haarde Soelegemer, og den storste
Deel af dem, i Henseende til deres udvortes Skabning, saa meget ncrrmer sig
til Planterne, er det flet ikke faa forunderligt, at de Naturkyndige i de celdre
Tider vilde have disse Skabninger fatte i Planteriget, da de formodede at deres
Vext ei kunde sikre paa anden Maade, end ved Vegetationen.

Nu veed man med Vished, at disse formeente Steenplanker, nemlig
Lithophyterue, eene og allene dannes og beboes af mangestraalede Soepolyper,
som fra deres forste Spire have den Evne, af en dem tikhorende Steensaft at byg
ge, og siden efterhaanden, uden videre Hielp af Vegetationen, al forstorre de
res stiernedannede Celler, som passe til deres Legems Dannelse, og de bladede
Sidevcegge, som svare til Antallet af deres Arme.
Bekræftelse paa denne vig
tige Opdagelse sinde vi i Hr. Etatöraad Mrrllers Hiftoria Vermium, forste
Deel, i Fortalen, hvor disse saa kaldede Dyrplanter anfores som sande Dyr,
og i hans Prodromus, Hvor de anbringes under det passeligere Navn af
Cellulariæ, (Cellebeboere.)

Til den titncevnede Slcegt af Coraklerne og Soevcexterne," henhsrer tildeels
det Corall-Produkt, fom jeg nu agter at beskrive.
Jeg siger tildeels, da det
beboes og sammensattes af to ganjke og aldeeleS forjkiellige Dyre - Slcegter.
Dog meener jeg ikke saadanne Sammenfletninger, soM man ofte seer, at fvrffiellige Slorgtarter af Coraller pleye at flette sig fast enten ved Siden af, eller oven
paa hverandre; thi i dette Fald foregaaer flet ingen Forandring med Dyrene, da
enhver Familie, saavidt den ikke hindres af den anden, kan for sig selv blive ved

i sin Bygning, efter sin Bestemmelse udklække nye Pngel, doe og give den opvoxende Pngel Plads, uden ar bekymre sig om det Sted, hvdr deres Spire har
begyndt at udvikle sig.

Med ncrrvcerende Corall-Produkt har det en ganske anden Besikasfenhetz.
I eet Huns og under eet Tag leve to ganske forskiellige Dyr efter al Formod-

Nye Saml. I .25.
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ning i fortroligt Vrnffab tilsammen, da de formedelst deres nat Naboeffab ikke
kunne vcere hinanden fremmede eller til Hinder.

Det nederste og rummeligste Stokvcerk beboes af et Snekkedyr, og det
andet af en Polyp.
I Sandhed et af de sieldneste og forunderligste Syner,
fom maaffee endnu hidindtil ikke er kommet nogen af de Skriftforfattere for Hine,
< fom have ffrevet om Coraller og Ssevexter.
Vare der da i det Mg, hvoraf henne Snekke-Madrepore er tilblevet,
virkelig to forffiellige Dyre-Slcrgter indfluttede, hvis ulige Drifter faaledes
stemme overeens med hverandre, at de have Evne at bygge deres ftelleS Huus,
efter begges deres Legemers Beqvemmelighed? Jeg har ingen Aarfag at tvivle
pcra denne Omstændighed, endffiontjeg ikke kan begribe, og langt mindre for
klare denne Forbindelfe.
>,
I det ringeste fan man vist ikke t«nke, at Ormen eller Snekkedyret, fom
ffulde kun udgiore eet Dyr
med Polypen, eller at det eene paa én eller anden Maade ffulde kunne blive til
af det andet.
.

faa regelmcrssig beboer den storste Deel af Huufet,

Naar man baade ud- og indvendig underfsger denne Boelig, faa finder
Kian ganffe tydelig, at det nsdvendigen maae beboes af to forffiellige Dyr. Jeg
vil alt fa a ffge, ved Hielp af Tegningen, at giere Naturelfferne bekiendre
med dette forunderlige Snekke- og Polyp- HuuS.
Denne liden Snekke Madrepore, fom Madrepore betragtet, findes fom oftest
enkelt med en eeneste Stierne, ikkuns cen har jeg feet, fom havde tvende. De.: er ikke
heller voret til noget fast Lrgsme, men lever, ligesom Conchylierne, i fuldkom
men Frihed.
Dens udvortes Dmmelse er akdeeles ikke tilfældig, fom hos de
fleste Madreporer, men bestemt og beständigen eensdannet, endog hos den med
to Stierner.
Materien er den famine, fom alle MadreporerS, faavel i den

af Polypen, f om den af snekken beboede Deek, nemlig heelt igiennem poreux7
og sammenfat af idel tyyde Plader, uden al Emaille, hvormed ikkun Conchyli-

"

erne-
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erne ple i e saa prægtig at være ziirede.
Ligesom heele Huuset er lidet, saa ere og
disse ^ori kun smaae, og de Blade, Lameller, Pillere eller hvad-man vil kal
de der, hvorafheele Massen er sammensat, ssuttede tæt til hinanden, ligesom et
stint Net, i en perpendicutair Stilling, saaledes at den nderste Veg sier ikke er
hvas, men lige og glat, dog uden nogen Glands, og afrundet til alle Sider.
i

Den underste bredeste Deel eller Butis af dette Polyp- og Snekke-Huus,
(Fig. A. B.) som for det meeste er lige og stad, skulde have været cirkelrundt,
hvis ikke Aabningen (lit. f. f. f.) havde for Snekkedyrets Skyld været fornoden
til dets Munding.
Altfaa er den paa Munding - aabningens Sted noget fremstaaende og ligner fra denne Side en Lampe.
Fig. A. er Omridset af dens un
derste Deel, i naturlig, Storrelfe, af den med en eeneste Stierne,
Paa den

brede Ende, nemlig over Mundingen, er Giennemfnittet 61, og paa den smal
lere 5I Linie bredt.
Dens Hoide eller Tykkelse er 3 Linier, og paa den overste
lige afstudfede runde Ende, hvor Stiernens Sæde er, bestaadr Breven afz'2 Li
nie.
Fig. D. viser den fra Siden forstorret.
Den med to Stierner derimod
er dobbelt faa stor, som den med een.
Stiernens Omrids ved den sidste er cirkelrundt, og indtager heele den overste Deel; dens Grundtegning er tydeligen
afbildet ved Fig. C.
Den har meget besynderligt fremfor alle bekiendte Astroiter, og jeg kiender ingen Akt, fom den fuldkommen ligner.
Af Middelpunkten,
som ligger noget fordybet, og meget smukt udmerker sig ved mange forheiedr og

. fordybede Punkter, komme i Ugelang Afstand fra hverandre og i lige Linie tolv
Par Indsnit, som fra. alle Sider ere prydede med fremstaaende Tænder, lige
som en Sav.
Disse Indsnit gaae ikke over Stiernens heele Overstade, men
række ikkun lidet over Halvparten; og paa lige Maade strække ligesaamange Ind
snit sig fra den yderste Rand, som den modsatte Side, imod Stierneus Middel
punkt, og stutte sig i den skionneste Orden ide forstes Mellemrum, ligesom og
disse vexelviis stutte sig i de everstes Mellemrum, og derved forstaffe Stierne«

den stionneste Symmetrie.

Dette nu bestrevneSted bliver Polyp-Ormens Sæde, men hvortil tie
ner den runde tragtdannede Aabning paa den underste Side, hvilken Polypen ikke
behover? Altfaa maae det maaskee være et andet Dyrs Udgang, som har vidst
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ar Mule sin Boelig under Madreporey? Saa tcenktejeg, da jeg forstegang
faae dette sieldne Seeprodukt.
Jeg biede ikke heller l^nge,' ferend jeg forsikrede
mig om denne Tankes Vished; jeg affleeb faameget af dette Steenhuufes Overdeel, at jeg endelig faae den angenemste Bekrcrftelft paa min Formodning.
Underdeelen af dette Polyp- og Snekke-Hnus er ikke af et blorTilfcelde blevet saa
udvidet.
I en ganske horizontal - liggende Spiral - Linie med tve rundt udhulede
Omlob, opdager man et Snekkedyrs Boelig, hvis Munding eller Udgang er paa
den underste Deel ved Randen af Huset, som paa Turbines.
Fig. É. fore
stiller tydeligen denne Deel forsterret, saaledes som den feer ud, naar den ved
Afslibningen Mlles fra Polypens Boelig.
Viiden af denne Snekkegang inde
holder noget meere end i Linie^
Den er overalt overrdraget med en tynd hvid
Hud, som formodentlig har sin Oprindelse af Dyrets Slum.
Saa glat endog
denne indvendige Snekkegang er, seer man dog af de mange Huller, at den ikke
er bygget af nogen anden og fastere Materie , end den som Pol:>dyrene bestandig
pleye at bygge af, hvoraf alle Madeporer ere sammensatte, og folgelig er heele
Skallet Polypens Verk.
Ogsaa formedelst denne ^rstcendighed er det ncesten
ubegribeligt, hvorledes et fremmed Dyr, som ingen Deel synes ar have i jdenne
Polyp-Bygning, har kunnet faae sin Boelig deri, indtage det sterste Rum der
af, indrette alting til sin Beqvemmelighed^ og efter eget Behag fere sig det
til, Nytte?

Det er bekiendt, at der gives mange Soefkabninger, fom uden fremme
de Legemers Tilhielp enten flet ikke, eller meget besvcerligen kunne leve.
Drev
ne af en dem medfsdt Instinkt udssge de med klogt Valg de til deres Opholde lfe
rienligste Legemer, enten for at Mule sig i dem, eller for at bringe deres Pngel
derhen, hvor de baade kunne have en beqvem Boelig, og det beste Nceringssted.
Til de forste regner jeg Krebs-Arterne Diogenes, Bernhardus cg Trem i ta,
som af Naturen have paa deres Ryg og Bagdeel ikke faaet del haarde Da'kke, hvormed de ovrige ere forsynede.
Diste Deele ere nøgne og kun overdragne med
en tynd Hud, saa at Dyret uden fremmed BeMttelse umueligen kan leve." Altsaa opsoge de uden for sig selv de beste Midler for at Mule deres svage Deele og v
beskytte sig for Forfelgelset.
Diogenes og Bernhardus Mule sig i SnekkeMller, hvis Beboere ere dode, men Cancer Eremita udvcelger ril sit Opholds- ‘
sted
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sted en vis korkagtig parredctnnet Soevext, som sindes.i det middellandsse Hav.
Til den anden Art, som allerede fra sin forste Spire tager sig en uforanderlig
Boelig i fremmede Legemer, henhorer heele Pholade-Slcrgten.
Hvem veed
ikke at de fleests Corall-Masser, naar Polyp-Dyrene derudi ere dode, blive lige«
> som et Rov for alle Slaas Pholade-Muslinger, og i Besynderlighed for Mytikis lithophagus
Sreenffierer - Musitng) De fore sig disse Le
gemer til Nykle, deres Pngcl ircenger ind i deres Pori, voxer deri, og udvii-

der formedelst sin bestandige Bevcegelft, ved Hielp af deres siildannede Skaller,
den dem indsiuttende Aabning.
Ndenpaa seer man intet andet Tegn paa deres.
Tilvcerelft, end et lidet Hüll af en Naals Ty/kelse, hvorigienneiy de deels med
Seevandet pleiept inddrage deres Ncrring, deels at ssille sig vad deres Overfisdigheder.
Men endnu meget forunderligere er det,^ ar man sinder disse forssiel-^
lige Pholade -Muslinger, og i Besynderlighed'Mytilus lithophagusindflut-

tede i langt fastere og tcettere Materier, end MadreporerneS hullede Kalk-Masse
er af Naruren-.
Alle Slags steenssallede Muflinger.og Snekke-Huufe finder
man mcengdeviiö giennemborede og beboede af tossallede og mangessallcde Pholade-Mustinger.
I adssillige Fransse Havne, fornemmelig ved Toulon, og
i Italien ved Ancona, findes omtalte Mytilus lithophagus', som saaman-.
ge" Forfattere forvexle med de mangessallede Pholader, i tusindtal indsiuttet i en
meer endmarmorhaard Klippe.
Deter vansseligt at forklare, hvorledes disse
MusiingerS Pngel har kunnet rrcenge ind i fas haard en Steen og der udhuule sine
Boe liger.
Naturforsserne ere ret raadvilde, naar ve vilde udvikle denne Naniv - Begivenhed, og tage derfor deres Tilflugt ril en bidende Saft, . hvoraf
Musiingdyret maatte beticne sig til at oploft eller blodgiore Steenen, for at kun
ne trcrnge sig ind i den,
Andre lade Klippen hcerdes af et blodt Leer, naar Dy
rene forst have lagt deres TEg deri.
Der er endnu andre sieldne Pholade - Dyr,
som boe i Ormeror, og med heele Familier paa en ret forunderlig Maade gioresig
deres Reeder i en CocuSftugt,1 som hafDrevet i Soen.
Dyrer selv, er en For
anderlighed af Skibs- eller P«l- Ormen (Teredo).
Jeg har eftex nogle nye
Methodisier sat saavel dette Dyr, formedelst dets steenssallede Deele, som Pcrft
Ormen, iblant Pholaderne, og i en Afhandling i Namrforsserens trettende
Bind omstcendelig bessrevel deres heele Huusholdning.
Paa en lige saa forun
derlig Maade sorssaffer den as mig i det BcrlinssenaturforffendeSelssabsSkrif-
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ters sterde Deel beskrevne sieldne femskallede Trce-Pholade (Pholas lignorum)
fig en Beelitz i det inderste af gammelt i Soen lcrnge omdrevet Trcee.
Maastee

"er ogsaa denne Musting saa rar, fordi faa Natursamlere give Agt derpaa, og.
ikke holde det indvendige vcerdt at undersoge, naar Soen opkaster et gammelt
Stykke Trcee, paa hvis Overstade ingen.anden Merkvcerdighed er at see, end
nogle sorte Prikker, fom just ere de Aabninger, der fore til Mustingens Böelig.
I grcrsselig Woengde og med fordervelig Hidsighed undergraver Skibsog Peel-Ormen (Teredo navalis) de Dæmninger, som .skulde bestie Holland
for Ovcrsvemmelser; ja Norge er ei befriet fra denne Plage.
I Skibsfarten,

har den menneskelige Forstand sat denne Orm Grcrndser, saa at den maae lade
fig nsie med store Skibes yderste Vcrg (Forhudningen) da den ellers finlde have
udbreder sig igiennem alle Plankerne,- og gi ort dem gandste ubrugelige.
Den
ne farlige Pholade-Orm grennemborerei allene til sit beqvemme Leie Plankerne
paa alle Kanter, men overdrager endogfaa disse Kanaler med et steenhaardr Betrcek, paa de; ar den blode Deel afdens udstrakte LegeMe bedre efter sin Nodtorft
deri kan bevcege sig, end i TrceetS hvasse Vcrgge.
Alle disse anforte Pholade-Arrer have med hverandre dette bestemte SlcrgtS- .
Scrrmerke tilfælles, at de altid maae foge sin Boelig i stemmede Legemer , og

uden dem hverken kunne leve eller blive ved.
De maae nu, ligesom deres
' Slorgt-Arter pleye, indgrave sig i alle Slags Coraller ogMusting-Arter, i Klip
per og haarde Steene, eller i Trcee, saa er dog Maaden, hvorpaa det fieer,
hidindtil ikke noksom oplyst, da man, som allerede er sagt, udvortes ikke seer
andet end en liden ncesten usynlig Aabning, saa at man snart ikke kan have andgn
Formodning, end at denne Pholades Seed eller Pngel maae udvortes fra have
tremgt-sig igiennem de sternmede Legemers Pori, hvilke vel kan lade sig ternke ved
Cprallarterne og Treret, men om de fine Pori af de faste Conchyllie - Skaller
/ og den haarde Marmor ogfaa tillods det, derpaa har jeg storste Aarfag

ar tvivle.. .
\

AarsageN y hvorfor jeg har anfort disse Exempler af Dyr, som maae ssge
deres Boeliger i fremmede Legemer, er for at forsoge, om man ei as dennederes
Huus-
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Huusholdning kunde giere cn Anvendelse paa der foran bestrevne Snekkedyr,
fom har taget sst Opholdssted under en Madrepore? Dog maae jeg selv tilstaae,
ar jeg er ligesaa langt nu som fer, fra en ikkun rimelig Formodning om hvorledes
denNe Forbindelse imellem to saa ulige Dyr har vcrret muelig.
Kun denne
Meaning var ingen Vanstelighed underkastet, naar man vilde antage, dt et
Snekkedyrs 'A5g ganste let kunde have kommet i Madreporens poreufe Masse,
hvor den ligesom eu Teredo, etter den Steen udhnnlende Pholade, Tid
efter anden kunde have bereder sin Boelig, og saaledes fere en falles Oeconomie
Med Polyp - Dyret, naar man ikke maatte betcenke, ar alle Pholade-Musifnger, Teredo med sine U rider-Arter derudi medregnede, paa den under
ste Deel af deres Legeme, som man pleier at kalde Foden, ere bevcebnede, fnart
med store, snart med mindre steenstallede Muflingstaller, hvilke, da de paa de
res overste Overflade ere indkiervede med starpe Indsnit, som en Fiil, ere det
egentlige Verktei, hvormed de, formedelst deres bestandige dem egne Bevæ
gelse, kunne udviide deres stiulte Boelig efter deres Legemers Tilvext.
Endog
de to Skaller, hvorMed \>et\e Mytilus lithophagus er bedækket, ere for
samme Aarsags Skyld forsynede med fiine regelmcrffige Indsnit, som en Fiil.
Den Orm, som har beboet vor Snekke-Madrepore, har ganste vist ikke havr
flige Bore-Redstaber, og med dens kisdrige Deele kan ingen Boelig graves
i en Madrepore.
Fremdeles bore alle nu omtalte Pholader efter deres Instinkt,

i en lige Linie,

.Og maae endog Teredo ofte, formedelst sit Legems Lcengde
og Mangel paa Rum, naar den anden Orm kommer den i Veien, af
bryde sin Gang og gaae til Siden, faa kan dog dette flet ikke fettes i Ligning med
vor Madrepore-Orms Gang, hvilken, efter foranforte Bestrivelfe, er regel-

mceffig spiraldannet.
I Corallhuusets Middelpunkt merker man en Axel eller
Spindes og derfra begynder Dyrets yderste Ende, som maastee ved en Mu
stek er fastheftet derved, og dreier sig efter Mellemvcrggenes forestrevne Skik
kelse, i en Snekke-Linie indtilHuusetö Rand, hvor den boier sig ned og rager
endelig ved detS.Underdeel sin Udgang, som vi tilforn have kaldet Mundingen.
Man kan altsaa ikke vel begribe, hvorledes et fremmet Dyr, som har vcrret nedt
til ar soge sts er vilkaarligt Sted til sit Ophold, har kundet udarbejde er for detS
Legeme ud- og indvortes saa beqvemr Leiej

r
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Hvis den Deel, som denne Snekke-Orm beboer, var af den faste Mäterte, som Snekkehuuftne ere bygke af, saa kunde man falde paa den Formod
nings ar et Polyp-Dyr havde valgt saadan en Skall til sin Fod, og bygget
sin Celle-Vaaning derovenpaa.
Men nu forholder det sig anderledes.
Hvele
Bygningener, som fsr er sagt, en Polyps Arbeide, og da Snekkedyret ikke
kan vcere foreenet, langt mindre eet Dr," med Polypen, saa veed jeg ikke
videre at frem følte nogen rimelig Formodning om deres- Sammenfoielse.
Jeg
overlader denne Udvikling til Naturformerne, som ved deres sikarpe Eftertanke 1
og Erfarenhed ere vandte til .at drage Dcekket fra Naturens Hemmeligheder.
Denne Corall -Produkts Fedselssted er Tranquebar, hvor den iblant fmaae

Couchylie-arter er bleven optaget af Soen.
s
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Afhandling
øm I) Forstrellige Slags Fyldings-Been (offa fupernumeraria).
2) Semmenes (futurarum) Dannelse og Beffaffenhed,
med fieere Merkvcerdigheder ved Bemene
paa Hoved-Skaalen.

Af

Etatsraad C. F. Rottboll.
Seft. I.
foruden de Been, som fra Arilds Tid ere regnte ttf Hoved-Skaalen,

have

de seenere Tider fttndet andre meget smerre end de ferste og det paa forstieKlige Steder; da disse, som af Skribenterne have faaet forffiellige Navne , saafom Ofla triquetra, lambdoidea, Wormiana, - fupernumeraria, fu

turarum, tfft udi alle Stykker komme overeens , synes mig det rigtigst at Hen
fore dem til forffiejlige Slagter; som, Va de alle derudi ligne hinanden, at de
baade ere over det scedvanlige Tall, og udfylde visse Gab og Aabninger, som
uden dem ei vare fyldte, kunne bringes under een Klasse, og paa latin LeleggeS
med Navn af Ofla fupernumeraria for den forsti og paa dansk med Navn
af Fyldings . Been formedelst sidste Egenskab.

SeEL IL
Den forste Slcrgt herunder er Tilgifts- eller Tillegs-Been, oflium
additamenta etter complementa, det er saadanne til een afSemmene steSi
Vende
ttye Saml. I. B.

250

R. Afhandling om forffiellige Stags Fyldings-Veen re.

dende Been-Stykker, som ved en ustedvanlig Som er feiet til etBeen,

font

var, uden den Tilogning, bleven ufuldkommet; snaledeS mangler ofte den over
ne Vinkel af Nakke-Beenet^ og dets Mangel opfyldt ved eet eller fleere BeenStykker, som fra de crldfte Tider havefaaet Navn afOila triquetra.

Saa-

ledes savnes tit heele Randen af Nakke- Beenet, meere sielden af Tinding-,Bee-.
net , fon?paa begge Steder opfyldes ved eet eller fleere ved samnre trlsatte BeeNStykker.
Undertiden er Mangelen allene i een af Pladerne, da den anden er
fuldkommen.
Disse Been kunne vcere store eller smaa, enkelte dg scrrfkildte;

eller sannuenklyngede; igiennemtroengende eller ufri een af Pladerne allene.

'

"

sea. in.

Den anden Slcvgt er Somme-Been af Albino kaldet Offa futura

rum ; De stemme over en6 med de forrige deri, at de stede til Semmene og op
fylde Mangler, meu Ditte sig fra dem ved Det, ar de stoppe faadanne Gab ei udi

eet, men tvende etter og flere imodsatte Been, saa ar de ere tilfælleds i det.mindste
for 2 Been.
Herhen hore de adDittige Been, som sindes i Vinkel-Semmen,
af vores Worm kaldet o (Ia lambdoidea, af andre efter ham o(la wormiana;. herhen hore og tvende ved ?avio aftegnede Been iPiile-Sommen, og an

dre foruden disse, af ham anmeldte; iligcmaade alle Been i de andre crgte eller
UKgre Somme, som opfylde fcelleds Lukker i fleere til hinanden stedende Been.
De ere fom forrige Slcegt store eller smaa, eensomme etter strrDildte , eller sam
lede ; flette etter takkede efter Sommeneö Namr; igiennemtreerrgende, eller
allene formeerede af een Plade, med fleere Forandringer.
De betydeligste af
diffe Been ere Wormiana, som sindes i Vinkel - Semmen,' og af ham vidtløftig i hans Epifb Tom. 2. pag. 667 og 711 ere beDrevne; han fandt trends

paa begge Siderne af Summen forft 1628/ siden-udi-andre Been-Hoveder,
Diller dem selv fra den ferste Slcegr, de saa kaldedep(fa triquetra og øvrige
o (la , som ere complementa til andre Been, stråledes som de ogsaa bleve
Dildte fra samme af Albin i hans sidste Bogom Sceleto; de derfor som blan
de diffe Been med offa triquetra, for at fradømme vores Worm deres Opfin

delse , giere baade Sägen selv og ham-Uret,, da det er sandsynligt, at alt hvad
som sindes hos Hippocrates, Euftachius, Bauhinius, Anderna-

<’•-

-

.

chius
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chius &c. om Suturis multiplicatis & multiformibus og oflibus trr-

quetris, bor henfores til den forste og ikke til denne Slcegt.

Den,

somester

mine Tanker kan paastaae at deele Opfindelsens 2Ere med vores Worm, er
P. Pau, fom saavel t fine Primitiae anatomicae, som i fine Cvmmenrarier
• over Hippocratis Liber de vulneribus capitis raler om dem, og paa

forste Sted, hvor han har leveret en Afbildning af tvende, som sidde imellem
X Isse-Beenene, saaledes: Illud porro a me obfervatum, freqventius
hifee qvam aliis calvariae accidere ofTibus, ea uti parte, qva Occipifis os attingunt, peculiaria fe offendunt oiTicula fuis futuruhs
circumfcripta, qvæ dubitas, num ad bregmatis num vero ad occi
pitis pertineant offa ; hvilke sidste Ord viise, uden at Lade nogen Tvivl, ar

han har meent dette Slags Been; hvorfor og vores Bartholin anforer i sin
Änatomie, hvor Worms Bedriv else er indrykket efter Brevet af 6 April 164 3,
vet denne store Mand som Opfindere, men legger dog dette ril, at de ikkun af
faa cte see te, ved hvilke.faa han vist forstemer Pau og maast'ee Riolan tillige,
den Tids beromteste Anatomister, hvilken sidste i hans Anthropographie

noevner nogle Sommer Been over Vorte-Vexten, Hvilke maa veere Le nederste
afdem, som af vores Worm i hans Epistler ere anforte.
Overalt kan man
sige, ar, omendffisndr Pau og Riolan fa a lofelig Have Lerort disse Beenfaa ere

de dog af vores Landsmand saa fuldstændig beskrevne i Henseende til Sted, Talt,
Figur, Omkreds, Storrelse, Forhold paa Den inderste og yderste Flade, at Ef

terkommerne, som indtil vore Tider havs fundet lidet at legge til Hans Be^rivelfer og Oplysning , Have paaMonnet hans Forrieneste ved at opkalde Beenenr
efter ham, som Opfindere, hvorfor han vel og, ovenanforte uagtet, kan anta

ges, naar vi fette, at han ligefaa lidet har vidst om-det Vink, som de andre, da
Lersmte Mcend, havde givet derom, som den crldere Cafpat Bartholin, hvil
ken, da de ham bleve viiste paa den Beenrad, som han stlv Havde laan: Worm
til sine Forelæsninger, nndredes over, at disse Beeg hverken af ham eller andre
tilforn vare bemerkede. (Epift. Worin. Tom. IL p. .667»)
Opfinderen
selv indjfrcenkede dem allene til Vinkele Somme», men Bartholin, som strap
indforte dem i sin Anatomie, bemerkede dem t de tvende andre argte, og desuden

i Skicrl - Somme» (futura fqvamofa)»

Ruyfch har ligeledes seet dem i disse
Somme, og desuden r Floy - Se mmen (futura fphænoidali),
Winslow,

Ji 2

Bertin
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Bertin og andre have og bemerket dem, saavel i Sommene,

fom Hoved - Äee^

nene giere med Ansigts-Beenene, som og udi dem, som disse giere imellem sig
selv indbyrdes.
Sidste Skribenters have tillagt, at de undertiden allene sees

paa een af Pladerne, og ei paa den anden, hvilket ligesaa lidet er ar undre over
t de Somme, som d«kke hinanden, sagsom Skjcrl-Gommen og den nederste Deel
af Kron-Sommen, hvor det for Bygningens Skyld ikke kan vcere anderledes,
som dette, ar deres Merkerved Alderen findes udsiettede paa den inderste Side,
hvilket hcrndes alle Sommene; men at det, som oftest tildrager sig med disse

Been, arderes Skielnings-Merker ere tydelige inden til, naar de findes indfiuttede uden paa Hoved-Skaalen, er meere mcerkvcerdig.
Baade Hunauld .
(Memoires de l’Academie des fciences 1730.) og Bertin (i sin Ofteologie) tilskrive sig ftrst at have giort denne Opdagelse, men Opfinderen og hans
Brevvexlere Th. Bartholin have begge bemerket dette, som en ft-rdeles Egen
skab ved dette Slags Been, og da forstes Brev til sidste, ftrevet fra Kiobenhavn

ril Padua den 6te April 1643. indeholder den forste omstændelige Beretning om disse Been, vil jeg, for at vift hvor lidet Efterkommerne have tillagt, her indfore det: Ep i ft olæ Wormii Tom. II. DCXC1I. Anno 1623.
Cam
freqventi auditorum coronæ o (la fceleti humani demonftrarém
atqve exponerem; in ipfa futura lambdoidea oflicula féx inveni, .
qvæ utrumqve tabulatum cranii perforabant, a nemine, qvod

fciam, ante animadverfa.
Diverfifiima enim lunt ab iis, in qvæ
os ipfum qvandoqve difpefcitur; qvod futura lambdoidea circumfcribitur, triqvetra qvibusdam diEtis tria in dextro totidem in
finiftro ejus exftant duEtu, 'magnitudine, figura & fitu difcrepan-tia.
Infimum ad proceffum mammillarem confpicitur, medium
paulo fuperius, vix dimidii digiti intervallo, tertium aliqvanto
longius a fecundo diftat.
Figura funt varia, triqvetra, oblonga,
Ovalia.
In finiftro duEtu omnia majora apparent, qvam in dex
tro.
Maximum ungvem pollicis non excedit.
In concava cra
niifuperßcie dißintie magis qvam in convexa apparent, qvocir
ca ablata calvaria melius oblervantur.
Ut omnia fint clariora,
Iconem addo: A. portio eft futuræ fagittalis.
B. futura lambdoi
dea.
C. SeEtio ferra fada.
D. primum os finiftri duftus.
E.

•

fecun-

X
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fecundum.
F. tertium.
G. primum dextri duftus.
H. fecun
dum.
J. tertium.
K. magnum cranii foramen, per qvod médulla in fpinam defCendit.
LL. Procellas mamillares.
Difiimulare interim hie neqveo, in diverts craniis, tam numero, qvam
magnitudine & figura, item fitu variarehæc oflicula.
Dum hæc
feribo, mihi ad manum fiunt qvinqve crania; qvorum duo futu
ram fiagittalem per os. frontis in nafurri usqve protendunt.
Ho
rum alterum qvatuor faltim i (torum ofiiculorum oftentat, atqye
ex iis unum in ipfa junftura fiagittalis cum lambdoidea, qvo in lo
co triqvetrum diftum confpici fielet : in altero vero duo faltim exftant, eaqve in dextro dufhi tantum.
Verum hæc crania integra
erant: fi calvariam auferre licuiflet, forfan plura oflendijjet inte
riorfup erfiele s.
Sed cum naturam in offibus majoribus, futuris
ipfis, & aliis humani corporis partibus varie ludere videamus;
qvid mirum fi in hisce antiqvum obtineat?
Delle maae vcere nok om

-de store Somme-Been.

Sea. IV.
De smaa afdenne Slcegt ere tynde som en Skorpe, ogderfofieiigiennemrrcengende; de sidde hist og her eensomme og ligesom streeve, da de gemeenligere
sterre og forere, men de sidde ogHaa visse ogmestendeelS bestemte Steder iSomMen? s'tMmenklyngede i smukke Roser, og giere en Plexus eller Beenforvikling,
lignende nogenledes de Forviklinger og Plexus, som Nerverne og Blodaarrrne
giere paa visse Steder, og kunne derfor fortiene ar kaldes Plexus ofiéi futura
rum; de bestaae i den Fald af utallige smaa krogede, vinklede, nyredanned>,
aflange, runde, Udhulede, maanedannede, halv cirkelrunde rc. Been.
Som
Worms i&een sidde mestendeels allene i Vinket-Semmene, faa ere disse For
viklinger eller Plexus, endssiont de fra andre Somme ikke ere udelukte, smuk
kest,og sterst i den mellemste Deel af hver Side paa Kron-Sommen er).
Jeg
sinder ingen Spor afdem hos de celdre Skribenters ; Kunstneren synes ar have
Ii 3
ud-

a) rsie Tavle Fig. 2» E. E.

2Z4
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udtrykket dem iPaus Figur pag. 48. udi Hans Primi iiæ; Laurentii Sutpræ, hvorom han Driver (Side 67. udi hans Anatoihie in folio): qvod
referant varios littoris angulos & multiformes Geographorum li
neas in contraétiori tabella defcriptas , kunne ve! drages derhen, men
passesig bedre paa alle agte Somme, fom gaae udi adskillige og meget forander
lige Bugter ligesom Grendse- Liniernepaa Landkortene. ' Vores store Th.Bartkiolin har forst korrmen tydelig, og i Henseende til hans Hensigt fuldstcrndig
nok, meldt om dem udi hans Anatomie (Side £05.) saaledes: nonnullæ fu
turae infinita dfciculå rotunda arenarum in modum gyro involuto
complectuntur ; Mlle de derfore bcere O'psinderens Navn, maatte disse For
viklinger kaldes de Bartholinffe.
Efter ham ere de ganste komne i Forglem
melse, og det er gaaet dem, som de of Arantio i de store Pulsaarers Klapper
opfundne smaae Knuder, hvorpaa ingen efter ham tamkte ; men fom disse, da de
as Morgagne bleve fornyede, siden af folgende Skribentere stedse ere blevne au
ferte: faa vilde jeg og gierne onsfe disse Barth olinffe Forviklinger samme
Skiebne efter min Erindring.
Til denne Art af Been kunne og rpaafkee henfsres de fmaa tynde Beenkiiler, som sidde midt i visse flette gabende Somme, fom
de lukke, uven at hore til nogen af de paastedende Been, -jeg har feer nogle faadanne i Vinkel -Sommens Tilogning (aditainento futuræ lambdoidea).

Seft. V. : Det tredie Slags asFyldings-Been, veed jeg ei,asnogen for at vare Le.merker; det bestaaerigien as forsfrellige Arter:
J
Dm fyrste indbefatter Veen , som sidde i et andet Been, Hvilket nit
'for Tiden er Heelt, men forhen ved en Som Har vcerer klovet; faadan et har

.jeg sundet over Nassen i Hovedet No. III., og nok tt trekantet udi et andet Ho
ved, soM ei sindes iblant de beffxevue.

Den anden indeholder smaaBeenplader r naturlige og ftrdvcmligeSprek*
ker paaet Been; Leede - Sprekken (FifTura articularis) i Hnding-Beenet giver
herpaa Exempel, hvor smaa Been-Splinetz, fom udfylde den, nesten aldrig savnes.

Dm
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Den tredie Arl indbefatter smaa Beenkugler, som Gryn eller Knappenaals Hoveder; de udfylde nogle Sprekker og Huulheder, som jeg har fundet'
udi Been-Vorten, lignende det grynede Kiod, fom udskyder af Saar-der be- '
gynde at lcrges; det synes at Sprekkerne cre foraarfagede, ved det, at BeenVexten fra 2 modsatte Sider haver medt hinanden.

Den fierde udgier nogle smaa tynde, runde, affange, trekantede te.
Beenplader, fom jeg hist og her paa den inderste Pandebeens Side har seet uden
for Sommen, som Skionpletter, der udfylde nogle smaa stakke Udhuulninger,
hvilke ellers havde blevet fforpelose; disse Har jeg allene seet i en Hovedpande

No. VI.

Hertil henforer jeg:

For det femte I til 2 smaa Beenplader, som inden iHovedffaalendekke
Aabningen for Hiernens store Pulsaare, hvilke ere af Riolan, som forst Har
beskrevet dem, holdte for Linse-Been (o(Ta felamoidea).

Sea VL
Gommenes (Smurarnm) Klasser, Inddeelinger, eg andre noksom
bekiendte Egenffaber vil jeg for storste'Deelen forbigaae, og allene bemerke de.
Egeuffaber,. som ndgisre deres Hoved-Character; dx Merker, hvorved den
eene skill ersig fra den anden; enhverS Bygning paa forffiellige Steder; For-,
hold i Henseende ril de nys ommeldke Been-Art,er, og Vane, tidligere eller fil#
drgere ar forvoxe.

Sea VIL

C

.

.

'■ '

'"

Kron - Sommen begynder fra Pile- Semmens forreste Ende, og gaaer
ned udi 2de Grene paa begge Sider, indtil den steder paa Floi-Sommene. Paa
en Tommes Afstand eller noget längere fra Pile Sc mmcn er den scrdvanlig enkelt,
kort-tandet og ligesom fim save:;, derfra bliver Teenderne lccngere og niere sammen
satte, undertiden greenede og indviklede i hinanden paa forstiellige Maader, udgiorrnde en Kniplings-Sem (Suturam cancellatam) ester og HeseSemmeu
.

bestrees

"

’

.

r

x rx
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bestroes paa begge Sider med Roser og Ktynger af de smaa Bartholinske Been,

som tilforn ere beskrevne, hvilke fornemmelig i denne Som og paa dette Sted
have deres Seede; De fortiene vist at bemerkes, at de ikke, mistagne for Folger
af udvortes Vold, enten skulle forlede til uden Nytte at anlagge Boreren hos le
vende, eller at bebyrde de ulykkelige Voldsmand over Skyld og Brsde, som
niaatte urettelig fortankes for at have frembragt dem paa dsde. Iblant de man
ge smaa Been ere der undertiden nogle af større Indhold, end de svrige, som jeg
haver fundet, at sidde nederft og slutte Troppen; Noget lidet oven eller neden for
Merket af Tindings-Musen, hvor denne Bygning ophorer, aflost af den tredie
og sidste Afvexling af Kron-Sømmen, som endes i en flet Som, vel underti
den bugtet, men stedse uden Takker og Teender, hvilken Deel som oftest tilig
forvoxer.

Denne Som har jeg feet nesten fra Begyndelsen aftakket og greenet; jeg
har feet dens middelste Deel enkelt og allene noget lang-tandet; jeg har sect Som
me« udi eet- Hoved fast allene bugtet og tillige smaa-tandet; mft, at flutte afde
Hoveder som mig ere forekomne, er den ferste af mig anførte Bygning den sæd
vanligste, eller

i det mindste saa ofte indtreffende, at den ikke bor vare ubekiendt.

Hr. Ruyfch meföer i sit Catalogus Rariorum (Tom. I. pag. 115.) .
VM et Os wormianum i Kron-Sømmen , som har varet det florste af alle de
han har feet, pag. rid. om adskillige smaa Been i samme Som, med et sårde
les stort imellem sig; O et er uvist, da han hverken har bestemt det forstes eller de
sidstes Sted, om disse sinaa Been have varet de smaa Bartholinfke sammen
klyngede, fom have havt saadant et stort imellem sig, eller om alle de af Ruyfch

anforte have varet af det Slags, hvorom siden skal meldes ved Skial-Sømmen.

Seft. VIII.
Pile-Semmen er af de 3 agte den mindst sammensatte, d,en lober fra
Vinkel- til Kron - Sømmen, sadvanlig paa begge Sider kort-tandet; en Tomme
fra dens Begyndelse taber den imellem Issehullerne sine Tander, og forvandles

i en sveiet og bugtet Linie, hvilken sindes her oftest paa en Tommes Langde eller
'

noget

R

AfhaMlttg' om forstiellige Slags Fyldings-Bem rc.

257

noget mere sammeiwoxet, naar alle evrige Somme ere tydelige; derefter bliver
Teenderne mere ulige, lange, smalle, spidse, jevne, blandede med korte, bre
de, buttede, lakkede, og hist og her blandede med det Slags Teender, somKunstuerue kalde Svale-Sri certer.
Denne Sem har jeg ogsaa seet uden Trender, siet og allene Lugtet; jeg
har seet dem med lange, spidse og sictte Teender overalt, og fast allene afbrudt
og udsiettetet par Tommer imellem Issehullerne.
Paa Hovedet N.o. VIL vare
Le 2 forreste Parter giorte afgreenede og knusede T«nder, som lignede Chinesiske
CHarakterer, med mindre Been-Kchnger, end de, som i Kron-Sommeu ere auferte, og nogle enkelte Been imellem sig, som syntes at v«re Levninger afforvvxne Stykker af Greeuene; den bageste Deel var sammenvoxet imellem Huller
nes Sted uden Spor; bag disse med Merke, at Len havde og her vcrret greenet,

eller i det mindste takket.

:•* »>

-

I denne Sern sindes undertidenBeen afbetydelig Stsrrelfe, hvis sted
vanligste Sted er ved begge hens Ender; af dette Slags sindes et paa den Ho-

ved-Skaal Nt). IL ved. Enden af Vinkel-Sommen, og tt andet paa samme ved
Kron-Sommens Bej'kyttelse.
Paa begge Steder har vores Bgrtholin paa er
og samme Hoved funder saadanne Been..
Pau. Har i sine Primitiæ anato-

rnleD leverer'Aftegning .paa tvende faadanne Been i der hageste Stykke.. Udi
Etiylchii Samlinger sindes ingen Been i Piile-Sommen.
Albin har anfsrt et bag udi samrne.
B ertin et firrkantet foran ved Fontanellen.
Forude«
disse, fom ere af samme Slags og Stsrresie med de Wormiste, har jeg fundet
smaa Been-Plader, af adffillig Skikkelse, streede imellem, og ved Siderne
afSemme- Randerne, som ere af det Slags, hvoromforhen er talt.
'
Plile- S ommen endes Hos voxner fttdvanlig ved Kron Kommen, hos
Bern bliver den ved ar deele Pande-Beeuer, og ophorer ferst ved Roden af
Ncefen, denne Deel afSsmmen forvoper stedvanlig tilig, sildigst inden det 7de
Aar, men hos uogle bliver den ved.
Udi Been-Hoveder No. IL er en stor
Forhoiuing paa en Tommes Leengde og Breede i Paude-Beenets Sammeufeimng Med begge- Jsse-Beenene, som ester ald Formodning,er et Spor af et Sem-

YLyt

Saml. l. B.

Kk

me-
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me-Been, hvor Piile-Sommen ophorer, som foran samme begynder paa nye
fmaatonM tt( Enden over Ncrsen, hvor Somme-Trenderne bliver sterre.

Over Nwsen troer jeg at denne Som sidst forvoxer, da paa det gamle Hoved
No. III. te scrmmenvoxne Somme-Trender endnu sees radviis lagde, som 2de
Semme-Been; og udi et andet yngre Hoved er af mig fundet et lidet trekanter
Somme-Been; foruden qt paa forffiellige Hoveder, der ellers overalt" ere samrnenvoxne uden mindste Merke, her sees Merker af de gamle Teendee, hvilket og
Albin har anmerker paa dtt Hoved, som af ham er besorget asteguer og siden

' '

beffrevet.

Den egentlige Piile-Som forvoxer snarere end nogle af de andre ro.
Euftachius, som holdte der for et Mirakel ar fee er Hoved uden Kron- og Vin
kel-Som, anforer, ar han offentlig paa engang har viist 15 Hoveder, hvor
der ikke var mindste Spor ril denne, da de andre vare Lydelige og smukke. Petit
anforer i Paltin8 Anatomie, ar han har fundet den forvoxen hos er Barn paa

6 Aar, og hos alle fom vare noget til Alders. Ruyfch, Albin og andre betrcrfte det samme.
Forvoxningen begynder allerferst imellem Isse-Hullerne, og
sidst fuldfsres den ved Kron-Sommen.
Hvorfor Pande-Sommen fsrst voxer
fammen, og derefter den evrige Piile -Som oftere og tidligere end de ankre Sem*1-, som gaae rvert over Hovedet.? Hvorfor Stykket as samme Sem, som et
imellem Isse- Hullerne, bestandig tilgroer serend derevrige? ere Sporgsmaale,

som lettere giores

end besvares.

Sea. IX.
Vinkel - Ssmmen er af alle, for . sin Foranderlighed, meest merkv«rdtg.
Herudi sindes de Semme-Been, fom egentlig b«ve Navn af »ores Worm,
ikke faa bestemte udi Tal eg Scede, som han selv forst foregav, n;en siden efter
neiere Underssgelse frafaldt; de savnes udey Imodsigelse ofte, og findes andre
Dder efter Ivuyiebii Vidnesbyrd udi faa stort Antal, at de giere Sommen
Dobbelt med mangfoldige andre Forandringer; do findes ikke allene üdi den virkeRge Vinkel- Som, men endog udi de tvende Greette, hvori den til Slutning
deeler sig,, fornemmelig den forreste over Been-Vorten, som ansees for en Til/. fatning
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fatning til Skisel-Semmen (additamentum futuræ fqvamofæ),

Riolan ogfaa har bemerket dem.

Iblandt fleere,

2 5Hvor

som jeg tit har fundet p»»

dette Sted, har jeg oftest seek et fiirkantet lige i Vinkelen imellem den Dcellede
(pars fqvamofa) og vortede Deel (pars mamillaris) af Tinding-Beenet,
som jeg troer at vare det nederste af de tre, som afWorm paa hver Side erebemerkede.
Naar og hvor disse Been savnes, pleier den everste Deel af Somtuen at vare besat med enkelte, Lorte, runde, skurede, brede, svalesticertede
Tander.
Udi den nederste halve Deel, naar den er frie for Somme-Been,
herder enten Been - Forviklinger eller en Kniplings-Som, dannet af krusede^
greenede, og udi hinanden indviklede Tander, som jeg har fundet smukkest pa»
dette Sted, og gier det Slags Somme, om hvilke Th. Bartholin saaledes
skriver: qvibusdam dentes mire inter le contexti lateqve invicem
implexi (pag. 705).
Iblandt Teendernes Forviklinger sidde undertiden smaa
Been, af adskillig Form og Storrelse, lignende de, som sidde i Kron - SoyrJtte«, forhen beffrevne Forviklinger, alleneste at de ere tykkere og sammensatte
af en Deel af Mellemfoeret tilligemed den yderste Plade. Denne kniplede Byg
ning fortsettes og i de nys ommeldte Greene, besynderlig den som gaaer over
Been - Vorten (procefiuM maftoideum).

Se&. X.
Foruden denne Som findes ved Nakke-Beenet usadvanlige ogforHaand-

Eagerne betydelige Somme; titdeeleöden everste Spidse fra det ovrige ved en
Tver-Som, som indstutter et stor ester 2 mindre Been, som igien ved en Som
imellem sig ere adffildte, som af Euftachius, Bauhin og andre aldre Ana
tomister for lange siden er bemerket; er sielden er Vinkel-Semmett dobbelt, be
fattende snart er stort, snart fleere mindre, ved smaa Somme igien adMdte,
Been imellem sig, som af Riolan, Bartholin, Petit' hos Palfin, Albin
og andre findes antegnet; desuden er et Sted over det store Hull, hvor Beenet
i Ungdommen har varet adffildt ved Mellem-BrujAe, og endnu el andet Sted
tzsiere oppe, tvert. over for den store Kuub, hvor der har varer Sprekker i Bee
net udi samme Aloer, som med Tiden ofte forvandles ril.Somme, de indtage i
et ffevt Strsg allene en halv Tomme, eller noget meere, af Beenet fra Randen,
Kk 2
hvilket

.
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hvilket af Albin,, forsti hans Osteogenic, og siden i hans Bog de Sceleto er
«nfon; det af mig under No, IL beskrevne Hoved har 4 saadanne nscrdvankige

Somme, fom ker kunne mistages sor Brud og Virkninger af udvortes Vold.
Ved Alderen forvover denne fa avelsom Kron - Sommen, dog sildigere end
Pirke-Sommen; jeg har feer gamle Hoveder, hvorpaa de alle 3 vare forvoxne,
og jeg har er for mig, som ex er gammelt, hvor den uudersteDeelaf Kron-Sommen, den everste af Vinkel-Sommen og den bageste af Piile-Sommen ere

forvogne.

SeQ, XL
VeMus, Sylvia og andre af de crldre, have foregiver, sig ar have
seek Hoveder, hvor Piile-Sommen Leekede Nakke-Beenet til der store Hull;
mange ncrgte dette ganDe; andre tilstaae at Sommen vel kan gaae tik Midten af
Nakke-Beenet, menei kcengere; hvilket synes rettest, thi da der.er en stor
Sprekke i speede Been, som gaaer fra Nakke-BeenetS everste Spidse til den
store Beenknub, men ikke videre, synes mig det ligesaa rimeligt, ar samme,
fom de nest forhen ommeldte, med Tiden kan forvandles til cn Som, hvilken da
waatte elides paa det Sted, fom var dm yderste Grcendse for Sprekkeu.

. Sea. XII.
Vores Bartholin-, og ester ham Ruyfchisit Catalogus Rariorum,
have allerede bemerket af disse fmaa Been i Skicrl-eller Tinding-Semmen r
sterre og merkekigere kunne vel ikke vcerek see te, end de to, som paa den venstre
Side af Hoveder No. I. af mig strax Dulle beDrives: b) Foruden en liden Underbrydelsei Midten giere de Skicrl-Sommen dobbelt, hvilket jeg ikke veed
«f nogen, t$en Monroe pag. 69. og Rtryfeh, ar voere bemerket, sidste ansorer pag. n6. Fig. L et Hoved, hvis Skicrl-Som neDn var dobbelt, uden^

»r tale om Storrelfen og Tallet af Beenene^ som vare Lmellem begge Somme;

•*
i) Tavleisie, Fignraste G.Y.

Foran
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Foran udi denne Som, hver den steder sammen med Krrøt- og Floy - Semmen,
er af Petit hos Pal fin, og siden af Albin, anført, ar der undertiden findes

et lidet Been; foruden de Been, foran i S kiel-Ssm mene paa begge Sider udi
Hovedet No. I., fom ere af ommeldre Slags, sees i det af mig beffrevne Ho
ved No» IL paa hver af Siderne 5 ulige Been c), hvoraf de storste ere fierce
end mange Wormffe, de viife, hvor let det er, at tage en medfødt Dan
nelse for en paaført Vold, og hvor nyttigt det er, med Len almindelige Bygning
rillige at kiende dens betydeligste Afvigelser, for derved at undgaae Feil- Greb
i en Konst, hvor der findes faa mange Anstød.
Mindre Been i Skicrk-Søm
men viise og No. I. og IL Exempler paa, faa at intet Sted er i disse Somme,
hvori de jo kunne formodes.

.

Se&, XIII.
Udi Fksi - Sømmen, hvor den sioder til Bakke - Beenet. og Pande - Ves
net , for at giere Ke- Hulerne, ere af mig paa begge Sider beskrevne ved Hove

der No. I. og IV. Fyldings-Been, fom fvare til de afRuifchio, ndi futu
ra fecunda mend ofa, forø usædvanlige anmerkede. <
Seft. XIV.
Desuden har jeg feet fmaa tynde Veen-Plader eller Splitter i felgende
Somme, forø jeg anfører efter Monroes Navne: Udi Tvcrr-Sømmen imellerø Naft- og Pande-Beenene No. III.; imellem Pande - Beenet og De fmaa
Vinger No. IL; imellem ben ydersie Oie- Vinkel og Pande-Beenet og dey
everste Green af Bakke-Beenet No. VIL ; paa adffiklige Steder i ^ie-Huken imellem Papir-og Flei -Beenet No. L; imellem første Pande- og TaareBeenet ved Taare-Sømmen No. III. 03 VI.; imellem Over - Kiceven og
Bakke- Beenet i den inderste Hie - Sem No. I. og IV.

Kk
•) Tavle 2- Figur- i. 2.
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Sea. XV.

Jeg har ikke feet Äogen endnu i Noefe - Sommene; ikke udi den yderste
etter Vcebefemmen (Sutura myftachiali); ei heller i nogen af

Gane-Sommene.

Sea. XVI. y
Disse Anmerkninger over Sommene, som ikke saa omstandelig kunne ven

tes i anatomise Boger, der clshandle heele Been-Lceren, har jeg samlet, ved
at betragte og sammenligne adskillige Hoveder, hvis Sommes Beffrivelfer jeg
, strap herefter vil anftre, paa det at mine heraf dragne Slutninger ved andres
Iagttagelser, som have Lyst til samme Arbeider, kunne indffrcrnkes, udviideS,
forbedres og rettes.
Da jeg ikke cier nogen fcerdeles Afhandling om Sommene,
veed jeg ikke om nogen er faldet, paa at betragte dem fra samme Synspunkt som
jeg; Er det skeet, overlader jeg Forfatteren villig TTren at vcrre den forste, for-sikkret, ar Videnskaben intet taber ved det, at dens Parter af forffiellige dyrkes.

Sea. XVII.
No. L

Det fsrste Hoved er af et Barn paa ti etter tolv Aar.

Lidet

kortere end eu Tomme fra Nakke-BeenetS Spidse sees i den venstre Vinkel-Som
to temmelig store tynde og begge Plader igiennemtrangende Been.
Lidet lavere
er paa den modsatte Side et stort til begge Ender klyftet o \ tandet Been, som sy
nes af to at vcrre sammenfmektet.
Ved Begyndelstn af Tilgifts-Sommen er
paa denne Side et smalt assangt lidet Bent, som ved en stet Som (harmonia)
er foreenet med Isse- Vorte- og Nakke- Beenet, lignende, Storrelsen undtagen,
det som af Albino sammesteds er sundet (Albin de Sceleto human#

pag. 230.),
I den modsatte Tilgifts- Som er allene nogl smaa Been - Plader,
som udfylde Ridsen, imellem Ngkke-og Vorte Beenet, hvis bage sie Hutt der
storste hielper at gisre,
Piile- saavelsom Kron - Sommen ere uden Been; sidste
er tandet i Midten, men oven og neden paa begge Sider flet. Skicel-Sommen
paa venstre Side er fast allene dannet af to store Somme-Been (Tab. I. Fig. I.)
adffildte ved en fra Tindinge-Beenet udlobende Tunge: det bageste er ved Bag
kanten

\
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imod S«dvane foreener med Isse-Beenet ved'en virkelig Som; Grundener
smaa-rakket, sammenfoiet med Overkandten af Vorte-Beenet; Forsiden er
skiulr af der fortyndede og lider takkede Ski«!-Been.
Det er nesten ro Tom
mer langt, neden til nesten en Tomme bredt, men oven tik noget smallere: det
forreste er af samme Lcrngde, med omtrent halve Breede, saml« med 4 ellery
Been^sed flette Somme, foran med Pande-Beenet, neden til med den store
Kloi-Beens Vinge-og Skral-Been, som begge bedekkede det oven til, forst
med et lider aflangt Somme-Been, og siden bag til med Isse-Beenet, som det
bedekkek: disse ro Been giere den venstre Skial-Som noesten dobbelt, saaledes
fom den og er findet af Ruyfch paa det anferte Sted,
Paa den hsire Side

findes, lider foran den bagesie og underste Vinkel af Isse-Beenet, et lidet tyndt
trekantet Been; foran i tre Tommers Afstand derfra et aflangt Been, mindre
end der paa venstre Side, som samles med Pande-Isse- Tinding- og Floy-Beener.
Udi Flei-Sommen fees paa hrire Side et langt og smalt Been, og paa
venstre Side et andet omtrent af samme Skikkelse, med en liden trekantet BeenPlade oven til foreger; 'begge stede sammen med det store Vinge- Bakke- og
Pande-Been.
Ligeledes i Bakke- og KiLrve-Beenets Sammenstodnmg en li

den tynd fiirkandet Been-Plade, fom indflntter den yderste Ende af Flor-Ber
nets Kicrve-Splitte udi den venstre Hie-Hule; udi den heire er en smal fiirkantet Plade, som allene uden ril er synlig ; i samme Hule etc nogle smaa BeenPlader imellem den bageste Ende afdet Platte-Been og Floi-Beener.
I TinLing-Beenets Lede-Hules Sptekke ere nogle smaa Been-Splirrer, somnd^lde
samme paa begge Sider.

No. II. Udi dette Hoved gaaer fra- Vinkel-Somme« paa begge Sider
Begyndelsen til tvende smaa randede Tver-Somm e, fast som Bruud i NakksBeener, de overste ved den store, de nederste lidet under den mindre Nakke-Bue,
i Ncerheden af det bageste Vorte-Hull.
I den venstre Green afVinkel-Sommen sindes tvende smalle Somme-Been; der eene., som er forrest, straf over
den overste af oven beneevnte Tver-Somme, hvortil eet svarer paa hoire Side;
det miet en Tome oven forste, uden Mage paa modsatte SideVinkel-Sem-

mens Tilegninger ere og uden Mellem-Been.

Piile- -
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Piile-Sommen har ved g» Begyndelse, i Sammenstadningen med Nak
ke - BeenetS Spidse, et aslangt, rundt, stcrrk-taudet, igiennemtrengende Som
me -Been.
Den Holder op, fom scrdvanlig, ved Kron-Sommen, hvor der

findes en ophcevet Bule paa en Tommes Lcrugde; af hvis Ophcevelfe, faa vel fom
den foran paa nye begyndende Pande-Som," hvilken fortscettes til Nassen, siuttes: ar dette Sked tilforn har vceret et stark Somme-Been t fom med Tiden er
med Pande- og Isse- Beenet fammenfmelret.
I Begyndelsen af den heire Skicel- Som, hvo? Pande- Flei- og TindingBeenet sammenstede med Isse-Beenet, ere tre storre cg fire meget frø aa Been
ved Somme omfattede; paa venstre Side ere paa fa«*me Sted fem Been, hvor
af det mindste sidder i Daddel-Punkten af de ovrige sire, fom ere afforssiellig
Storrelse H ; udi famme Som er er lidet rundt Been en halv Tomme bag disse;

paa herre Side er fiirkanter fmmp-fpidset Been i Vinkelen, fom Skicrl-Som
men gror med sit Tillorg, lige over Been - Vorten.

Ved Enden af den underste Aie-Splitte, i Sammenstodmngen af Bak
ke- og Kicwe-Beenct, erudr venstre Aie-Hule et lidet fittkantet steerk-takket Beey,

som udvendig er sammeuvoxet.
.,

Udi Tver-Sommen bag i Are-Huten, hvor Pande- og Flei-Beenet sam-

menstode, ere tvende meget sinaa Been-Plader paa heire Side; paa venstre
Hide er en meget merkeligere; som veLL de yngre Aar have vceret gansse fraskil

te, mon nu ere fammenvoxe med Flor- Beenet over Nerve - Hullet.
I Tindrug - BeeuetS Lede,- Spr^'ke findes frøa« Been-Plader, som
ttii-No. I.
No* HI, Paa dette Hoved var E Vrnkel-Sommens heieste Spidse,,

i Sammenstodningen med begge Isse-Beenene, to temmelig store Somme-Been,
hvoraf det venstre var störst og trokandet, der hoire asi angr med spidse Ender,

— .'

H Tavle 2* Figur 1.2,

»
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begge landede; en Halv Tome derfra var paa venstre Side et aflangt og paa beg
ge Ender storrk-tantet Been; paa den herre var et mindre, af Figur fo tu et but
tet 8, med faa T«nder: fra begge disse Been indtil Begyndelsen af Hie-Sonrmene e) ere Bcen-T«nderne green ed e, knudrede, som et fllegrands Acbeide udflkaarne, og paa forjViellig Maade sammenstodende.
Begyndelsen af dens tilotzede Stykker begynder og med noget lider greenede Tander, men de tabe sig om
sider, som sædvanlig, r en flet Som.

En Tomme over Plile - Sommens Begyndelse taber samme sig paa 2
Tommers Lcrrrgdeimellem begge Isse-Huller, vitser sig siden igien, og fortsattes
til begge disse Beens Sammenstsdning med Pande-Beenet iKron-Ssmmen.
Krsn-Sommen begynder- med fmaa og korte Tander, fom firår blive lomgere, og efter en Tommes Afstand eller noget meere, krogede, greenede og
imellenr sig forviklede, fom i Vinkel-Sommen; En Tomme eller noget meere
over dette Beens Sammenstsdning med Flor-Vingen forvandles denne Byg
ning til en flet Som paa venstre, og udflettes ganske paa herre Side ved Beene
nes Sammenvept.

Begge Skierl - Somme med,deres Tilsgninger,

saavelsom Flor-Som

men , ere uden Mellembeen.
Midt udi den hoire Been-Vorte til Spidsen af den forreste Side er en
flkeev, smaa-randet, gabende Som; over samme ved Roden af Been-Vorten
en mindre; oven over sidste igien en liden Hunle, hvilken, saavelsom sidste
Som, ere opfyldte med smaa BeenChrystaller som Knappenaals Hoveder, der
ligne det grynede Kiod, som udvoper af et Saar, der vil lcrges, eller de smaa

Chrystaller som udfylde de forsteenede Muskler, der bringes os fra
Udi Lede-Sprekken ere, fom i No» L 03 IL, smaa Been-Plader. ,

e) Additamenta futurarum.
rrye Qaml. I . B.

Island.

Ovn
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Over Ncrscn, hvor Piile-Semmen i Ungdommen adffiller begge PandeBeeuene, ere to Rader af smaa Been-Plader, som trappeviis dekke hinanden,
begge ere adMdte fra Pande-Beenet ved Siderne, men henge imellem sig til
sammen, hvor de dekke hinanden, meget lignende Klapperner Moder-Skedens
Styrter.
Imellem de hoire Rase- og Pande-Beeri sindes et langt og smalt
Mellem-Been.

I den hoire Hie-Huule er en liden rund, tynd Been-Plade, som dekker

de forreste af Huul-Beenets Huller, stedende sammen med Pande-Taare- og
Papir-Beenet.

No. IV.

,

.

' '

I dette Hoved begynder Vinkel - Sommen med stumpe,

korte, og, i Særdeleshed paa venstre Side, breeds Teender; i til 2 Tommer
derefter.begynder Teenderne at blive krogede, krmklede og i et Net-Verk sammenstodende, hvilket vedvarer nesten til Begyndelsen af Tilogningerne til SkicelSommen; Den er uden Somme-Been, denö tilsgede Stykker, fom paa den
hoire Side mangler, ligeledes.

Skicel-Sommen har ingen Somme-Been, men under dens Tilsgning
paa venstre Side en heel Klynge af disse Been, hvoraf de to, som sidde lige over
for Vorte-Roden, ere strrskildte, de andre bag disse sammenvoxnr imellem sig
selv og de paagrendsende Been, paa hoire Side mangle de.

Piile - Sommen begynder med et lidet rundt Been; Efter noget meereend

en Tommes Fortgang taber den sig, og forvoxer paa den Deel, som gaaer imel
lem Isse-Hullertre, ladende allene i en Tommes Afstand et ringe Merke efter sig,
begynder Lerpaa igien med store Trender, Hvilke formindskes, og blive omsider
meget ubetydelige i den sidste Tomme, eller noget meere, forend den falder
i Kron-Sommen.
.
Fea Pande-Beenets Sammenstodning med begge Isse-Beenene erKronSommen paa begge Sider , i en Afstand omtrent af to Tommer, smaa - tandet;

derefter begynde de krinklede, greenede og med hinanden indvcevede Teender,

hvilke
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hvilke paa begge, men meest paa hoire Side, formeere en Klynge eller Plexus
af smaa-kantede, runde, aflange. Nyre-dannede, som smaa Ser adffildte
Been, som alle ere atzene i den yderste Flade af Pande-Beener; Et par af disse

smaa Plader, noget storre end de ovrige, fees paa hoire Side, omtrent en Tom
me over Flsy-Beeners Spidse, af hvilket Sted Takkerne aldeles forsvinde, da
Foreeningen skeer ved en flet Som.
Floi - Sommen er uden. Been/ undtagen paa den venstre Side,

hvor en

tynd er giennemtreengende trekantet Been-Plade udfylder et lidet Rum imellem
Pande- Bakke- og Floy-BeenetS Spidse.
Inden i hoire Sie-Huule er i FloySemmen mod dpn forreste Ende af den nederfte Hie-Splite to tynde -trekantede

Been s Plader, fom paa den,eene Side henge sammen med Nakke - Beenet, og
foran samme Splitte udi Monroes inderste Sie-Som to aflange, stcerk-tandede af samme Beskaffenhed.
I den venstre Sie-Huule er ligeledes oven til i
Fler-Sommen en liden rund, og ueden til ved den inderste Sien-Som en
aflang tynd Been - Plade.

I Tinding-Beenets Lede-Sprekke findes her, "som i de ovrige, smaa

Been-Plader.
No. V,

6t Hoved af uscrdvanlig Storrelje.

I herre Vinkel- Som-

wen, en Tomme omtrent fra Spidsen, ere tre aflange Sönrme- Been strap efter

hinanden, det eversie med et lidet Beengryn bag.nl, de to bagesie sammenvopne;
Paa den modsatte Side findes to Been af samme Slags; Efter disse Been paa
begge Sider folger et greener Vcrv, og ved Enden af samme paa hoire Side to
smaae aflange Been, med er lidet rundt imellem sig, hvortil ingen svarer paa
den modfatte Side; De tilogede Stykker, hvoraf dervenstre, indtil lidet under
det Lageste Vorte-Hul, er udflettet ved Beenenes Sammeuvext, have ingen
Mellem-Been.

Piile-Sommen begyndes og endes smaa-tanget,

forvoxer imellem Sidrsom

Hullerne, og vedbliver sammengroet imellem de begyndende lange Tander,
forst ere utydelige, men siden meere og meere merkelige og sraffildte.^

Ll 2

No.
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I et aMaarct Hoved fers paa begge Sider den nederste

No. VI.

Ende af Vinkel-Semmen, bcstaaende af der greenede og, krusede Netvark,
imellem hvis Tander ere adffrllige fmaa sammenk!yngede Been, af forffiellig
Form og Skikkelse, meget tykkere end de Bartholinffe ellersPleye ar vcere, siden
de dybt giennemtrcmge Mellem-Foeret; Trende merfelige Worms Been flutte

denne Som, og firere synes at have varet udi den paastodeude Tilogning af
Skial-Sommen,

ssm ere sorvoxne.

Udi den heire Hie-Huule er et rundt Been i Sammensted lungen af Pa

pir - Beenet med Pande- og Taare- Beenet.
To flette Somme, fom et ere scrdvanlige, begynde i Bunden af Hie-Hul-

let udi Enden af Ae-Fimren (fiflura infraorbitalis), gaae over Ae-Kan
ten, og endes uden ril i det store ffeeve Hull (foramen infraorbitale), paa
begge Sider.
Udr Glas- Skorpen af Pande- og Floi- Beenet fees adskillige runde, af
lange og trekantede Been-Pkader, adffildte, som fmaa Her, fråden so rige Plade.
No. VIL

Et he elt Hoved til Alders.

/ Vinkel-Ssmmen evenkil ophavet, nedentil stad,

og overalt fammert-

tzoren, men vriste Tegn tit ak den havde varet indvavtt og forviklet.

Pule-Sem-mett udm ttT meere end i Deel forvoxen, Len folgmde l Deel
e^gsaa forvoxen, men Tanderne viise sig, den sidste i Part havde S emmen me ere
tydelig, ognesi ved Issen begge Been endnu adstildte; Denne Som var gree
ner sg lam^tanSer heel ysteunenr med adskillige Been-Klynger, som vare smaa
og tynde, af forffieLLg Skikkelse, forestillende Chmesiffe Charakterer imellem
Le greeu-eds- Tander.
_

X

■

■

I

Kron- Somgacu for storste Deeleu forvoxen, medMerker afBeen-flexus

rWdteK allene.
Skicel-
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Skicel-Semmen uden Mellem-Be^n; Dens Tilgifter med warrge fmaa
greenede Teender ovGBeen- Vorten.

Er lider Been pan hoire Side i Tvoer-Sommen imellem den yderste 45tf#
bue og overfte Bakke-Green. *

Tegn ril Piile-SommenS Teender over Ncrstn.
No. VIIL

Piile-Scmmen var n«sten sammenvopen paa det sædvan

lige Sted imellem Hullerne, i evrigt enkelt og korr-tandet.

Kron-Sommen var i Begyndelsen kort-tandet; i Enderne sammenvvMuz
og i Midten nesten forvoxen med de ftrdvanlige^Iexus ofliculorum.

Begge Vinkel-Sommenes nederste Deele vare med greenede Taender nden

stor Forvikling, paa hoire Side need ved ganske at sammenvope.
Af Skial-Sommen havde den hoire ro smaa runde Been-Plader ved
Forerningen imellem Pande- Isse- Fkoi- og Tinding-Beenet; den venstre to sto
re i eet fammensmeltede ungefer paa samme Sced.
No. IX.

Den everste Calor;

bestaaende af Pande- og begge Isse»

Beenene, viifer Piile-Sommen neden ril med korte Teender imellem-Piile Hul
lerne i en bugtet Linie uden Sammenvext.; Udi Foreeningen med Kr on-Som
me« saaes et Stykke fiirkanter Somme- Been, med lange Teender paa de to
der,- paa de andre nesten sammenvoxen,
„

Si

Kron - Sommen nesten fra Begyndelsen af med greenede Teender til Tyg
ge- Muskelens Cirkel, hvor den blev esterhaanden Meere og nteere stet.
No. X.

En afffaaren Kalot,

hvorpaa stes:

Pirke-Sommen sammenvoxen paa sttscedvanlige StedZ Midt
Og mod Forenden nogle smaa Somme-Been, i den ydetste Tavle as
som stltdes i Bem-Klyngerne,

Ll 3

i SvMMen
det Slag-,
Kron-

.1
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Kron-Sommenfsrst korr-tanhet,

derpaa-med laE Trender og greenek,

siden afsmaa Been fammenklynger, og her smukkere udgraMt, end jeg har feet
paa noget Been, hvorfor det er og udvalgt i
IL Fig. i., for at viise de
Bartholinffe Forviklinger.

SeEL XVIII.
Ilbi Sammenstedningen af begge Isse - Beenene og Pande * Beenet er hos
fpcede Born det fra Arilds Tid under Navn af Fontenellen bekiendre beenfrie
Sted, fom har faaet Navn af den forreste, efterår et andet bag til udi Modet
<tf begge Isse-Beenene med Nakke-Beenet er blevet bemerket; Til begge disse,
hvis Dannelse og Strekning viise Fodsels-Lokgerne tilrette, ßarCaflerius
lagt den tredie, som studes imellem det bageste og nederste Hiobne afIsse-Beenene og de paastodende Tinding- og Nakke-Been; hvilket endnu med en fierde kan
foreges, fom indsturres imellem Pande- Flei- Tinding-Beener og den forreste og
underste Vinkel af Isse-Beenet, der vel er denMndste, men dog betydelig nok

foe at tillegges de svrige.

SeEL XIX.
i

Saa eenige fom alle Anatomister ere udi at regne Pgnde - Bunkerne iblant

Pande-BeenetS Forhoininger, faa urens ere de, naar de ssulle bestemme deres
Tak; Nogle tcelle tb, andre tre, og andre iglen stre; Diste sidste synes mig at
komme Sandheden ncrrmest, da siedvantigst studes Spor ril to Par; hvoraf det
underste er lige over Begyndelsen afHinebrynene, Udmærkende Pande-Pytterne
(finns frontales) , -be fernes Iben spade Barndom, og undertiden, Msndt
sieldxn, hos vbxne, og findes i faa Fald ikkun et Par Pande - Buuler; De lebe
undertiden faaledes siunmen imellem sig, ar de ved inter Merke i Midten kunne
c^skilles, fom er saa lidet usiedvanligr, at de derover as de beremteste Skribentere ere tagne for een allene, hvorved Bmriernes Tal ere blevne tre; De hokveS
altmeere og meere med Alderen, og ere ikke fuldkomne, forend Been-Vexten er

forhie; De ro everste derimod ere heiere oppe og meere ud ad mod Tindingerne,
sindes meest fuldkommen i den spade Ungdom, forvoxende meere og meere .med

-

'

Al-
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Alderen; De afgive de forste Begyndelser til Been-Vexten,
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fra hvilken alle

Beentrevlerne straaleviis udgaae ril de to Beens Omkreds, hvoraf Panden udi
Ungdommen bestaaer.
Foruden diste sindes paa Hovedets krumheevede Overstå
de tvende andre Buler af samme Oprindelse og Beskaffenhed; eett paa NakkeBeenet, hvilken forvandles siden til sammes Bagknub, hvorfra Beenkiernen fsrst

har udbreder sig, og to paa Isse-Becnene lidet under deres-mellemste Deel;
hvilke viife sig lige saa tydelig fvai Pande-Buulerne, og ere saaves Levninger af

deres Straale-Punkter, som hine afdereS*. Da de sidste og udelukkes af Forheiningernes Tal, endffiont de ere hos stad-pandede mindre merkelige, faa bur
de Istebulerne ikke heller vceret forbiegaaet, endDont de i nogle Hoveder mindre

fremstaae end udi andre; Det er og ikke at tvivle paa, at jo Anatomisterne skulle
have regnet fem Buuler paa Hoved - Skaalen isteden for to, dersom de havde hen-

seet til deres felleds Oprindelse, da alle de overseere saavelfom
05 deres Beens forste Beskaffenhed og de Steder i Erindring,

anforte bringe
hvorfra Been-

^Vexten forst er begyndt.

SeEh XX.
Til der, der om Bryne-Hullernes (foramina fuperciliaria) forskiel-

lige Beskaffenhed af adffittige Skribentere er anmerket, kan rillceggeS: Ar paa
Det Sted, hvor de underbryde Hie-Buen, findes som oftest et ikke ubetydeligt
Hull, som igiennemborer Bunden af det store Hull, og synes at indfore Blod
kar udi Pytterne eller Mellem -Foerel; jeg har feer, naar de fattedes, i Nær

heden et eller andet Hull, som har erstattet, deres Mangel;

men jeg har og sav

ner dem uden nogen saadan Erstatning, i saa Fald har formodentlig smaa Blod
kar fra der inderste af Neesen eller maaskee og fra den steerke Hierne-Huud gaaer

i deres Sted.

/

.

Sea. XXL
Det Sted, hvor den forhen benevnte Beenkierne eller Straake-Punkt,

af Skribenterne kaldet den udvendige Nakke-Knub, udgaaer, agtes for at vcere
Middel-Punkten af Nakke-Beeners Bagdeel, hvorfra opstiger lodreten opha

vet

272

R. Afhandling om forskellige Nag« Fyldings - Been re.

vet Lune ril det store Marve-Hult, font kaldes den udvendige Nokke - Kam,
Kiod-MuuseneS bestandige Virkning meenes ar have formeret og udpresser denne
sti avel som Knubben. Paa BeenetS indvendige Side sees et nesten rer-vinklet
Kors med en forheiet Knub, hvor Linierne svcrfkiere hinanden: Winslow*,
■ Petit eller Palkin, Walther og andre-nyere lcere; at denne Knub svarer ril

den udvendige, faaledes at den er samme lige modsat, og at Beenct derfor paa
Lette Sted er afen nmaadelig Tykkelse, hvoraf hos Pal fin findes uddraget den
Slutning, at Been-Bsreren, faavel for denne Aar fag, som fordi Lang-Dam-

•

men deeles paa samme Sted i begge Side-Dammene, ikke bor anlwgges; Slut

ningen er rigtig; endssient ingen af Setningerne stedse holder Prove: Den in
derste Knub er undertiden een halv Tomme og meere oven, undertiden igien ligeså«
meget neden for den yderste ; Jeg erer et Been, hvorpaa den udvendige Knub er paa
hoire og den invendige paa venstre Side i en Tommes Afstand med en mindre For-/
Heining udi Beenets Middellinie; hvoraf sees: at Knubberne hverken stedse ere
hinanden modsatte, ei heller den udvendige altid i Midten af Bagdeelen; ja
efter mine Bemerkninger staaer det eene saavelsom det andet nesten ligesaa ofte
-feit, som det indtreffer.

Sea. XXII.
: Hr. Albin har i~ sin Bog de Sceleto (Side 139.) bessrevet TindingBeeners Bue, som udgaaende fra den stiallede Part (parte fqvamofa) af

Tinding-Beenet med to Rodder, den forreste, som den forste, er Lede-Knub
ben for det underste Krave-Been den bageste kommer langt borte oven over det
Udvendige Ore - Hull, hvilken har igien wende Degyndelser eller Udspring: den
eene , af Albin bemerket, er den lcengste, som og kan spores nesten tilden ski«llcde DeelsKaut, som steder paa Jsse-Beener; den anden,

af mig rilfoiet, er

den korteste, men ikkemindre merkelig og bestandig, en skarp sremstaaende Knub,
som bagril indgrcendser Lede-Hrmlen, den er meget kortere end den forreste LedeKnub, som den staaer lige over for, stedende paa den krumme Been-Plade,
som fortil indsiurter det udvettdige Ore-Hulk.
Udi Vinkelen, som den forreste
Side af Roden afBeeN-Vorren (proceflus rnaftoideus) gior med den lange

Green as Tinding-Buens bageste Rod sees en meere eller mindre sremstaaende
:

oz
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og fielden aldeles uden Spor manglende flforp Kant, som int)flutter den overste
og bageste Deel af det udvendige Hre-Hull; Den frembringer en HuulHed,
hvori, saavelfom i N«rhcden deromkring, mange smaa Huller findes.

Sea. XXIII. '
Den underste og længst bekiendte Deel afGane-Beenet bedrives af alle
Skribenters som firkantet; Tit og maaskee tiest findes samme afiang firkantet,
men bestandig er ikke denne Skikkelse: Iblant syv Hoveder, som jeg har for mig
er eet, hvor den forreste Rand er ganfke rund, og tre, hvor begge de inderste
og forreste Hjerner udlobe længere frem ad, udfyldende et Halvmaanet Indsnit
udi den bageste Rayd afKiæve-Beencts Gane-Loft; Paa andre Hoveder Har
jeg sect dette at ftee paa den rene men ikke paa den anden Side; Denne Strik
nings Srorrelfe i Ganen er og forffiellig: undertiden udfylde Gane-Beenenesaa
stor en Deel bag fil, at de udgior nesten en lige-fider Firkant; andre Tider er de
res Strækning fastallene linieaglig, ikke en tredie Deel saa stor, som udfylder en
meget liden Deel paa tre eller fire Liniers Længde af Gane-Loftet; meget ofte er
det paa den eene Side kirndelig bredere end det modsatte.
Begge sammenstode,
nu r en kortere, nu i eu længere Spids, bag til.
Ved det store Gane-Hull,
hvor denne Deel Henger sammen med Floi-Kiilen, nedstiger tit og ofte fast lod-ret
en storre eller mindre Deel af en ssarp-kantet Bue, fom i fin storste Fuldkommen
hed strækker fig nesten til Bag-Spidsen, hvor begge Plader sammen stede. Disse
Beens Mellem-Som findes ofte ganstke fammenvoxet, naar dm evrige Gane-Sem
er tydelige og allene een Gang Har jeg seel den aaben, da den forreste var tilgroet

Tavle I
A.
B.
C.
D.
'E.
"F.
G.
H.

Bakke-Beenet.
/
>
Pande-Bccnet.
Floi - Bemers store Vinge.
Tinding - Beenet.
Isse-Beenet.
\
Er stort Somme-BeettE^
Er noget mindre for til.
Et lidet imellem sidste Pande og
rrpe Samt. L 25»

Figur
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.

Isse-Beenet.
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Figur 2.
A. Pande-Beenet.

B. B.
C.

D.
E.
F.

Isse-Beenene.
Pille-Sommen.
Hverste Deel af Kron - Sommen randet.
Mellemste Deel af samme Som med de Bartholinske Been-Forviklingek
Enderne af Kron-Sommen flette oguden Tander^

Tavle II.

Figur i.

Den overste Deel af et Hoved, paa hoire Side.
Bakke-Beenet.
B. Pande-Beenet.
C. Floi-BeenetS store Vinge.
D. Tinding-Beenet.
E. Isse-Beenet.
'
F. En Samling af Somme- Been, hvoraf z store, 4 fmaa.
G. Er firkanter Somme-Been i Vinkelen imellem den fkisrllede og vortede
Deel af Tinding - Beenet.

A.

Figur 2.
A.

F.
G.

B. C. D. E. fom i forrige Figur.
En Samling af 5 SoNrme-Beeri.
Dee Somme- Been i Skial-Sommen,

Nogle
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Nogle Forssg
med

/• Ovartz og Vitriol-Sy ve.

loerde og skarpsindige Herr Professor og Ridder T. Bergman, fom
med mange vigtige Opdagelser og Undersegmuger har beriget og o p-

lyst adskillige Physikeus og Chymiens Formaal, har, faavidt mig bekiendt er, vre
ret den forsto> fom har givet rigtige Begreb om Leerens Bestanddeele, og viisi at
almindeligt Leer bxstaaer af Kiesel og Munjord blandet.
Han vil og at denne
1 sidste Jordart-Mene bor kaldes reen Leerjord, hvilken Han anseer som en sardeler
Grnndjyrd, og Har derfor bestemt de adskillige Gmndjorde eüer enkelte Jordar
ter , af hvilke de sammensatte Jord- og Sieenarter ere dannede tit folgende. 5 Hid
til bekiendte; nemlig: Tungjord/ Kalk/ Magnesia, Rem-Leer eller

Alunjord og Kiesel.
ASe disse Jordarter kiendes lettest fra hinanden ved deres forskieMge For
holdt Foreemug med Vitriol-Syre.

Tungjord med Vitriol- Syre giver Tungspat.

r

Kalk med Vitriol-Syre giver Gips.

.Magnesia med Vitriol-Syre giver Bittersalt»
Leer med Vitriol-Syre giver Alun.
Kisel oplofts ikke i Vitriol-Syren.

Mm 2

Disse

A. Forsog med Qvartz og Vitriol -Syre/
Disse Jordarter, dersom de Ml fortune at kaldes Grundjorde eller En
kelte, ber og hverken kunne deeles i flere enkelte, eller indbyrdes forvandles,

Og i denne Henseende synes folgende Forssg med Qvartzen, af hvilken jeg med
Vitriol-Syre fik Alun, at fortiene nogen Opmerksomhed og andres notere

Undersogning.

v

,

De adskillige Forssg jeg har gi ort med Flusspat-Syren foranledigede mig
ril ar afdrive igiennem en Glas-Retort et Lod stcerk Vitriol-Olie, over 12 Lad
O.varH.
Den Qvartz jeg hertil brugte var en feed, lidet melkig Qvarh fra
Bornholm, calcinerer, malet og fvemmet til et fiint Meel, fom jeg fik paa dey
Kongl. Porcelain -Fabrike.

Ved denne Destillering, som blev dreven faa stcerk, at Retorten var
gloende, bemærkede jeg ikke noget sardelcs, som er vcerd at anfore; men deri
Retorten tilbageblevne Ovarh- Meel gftoede jeg med Vand, for at reense det fra
alt endnu vedhængende ©uurt, paa det jeg til andve Forssg kunde bruge det fom

veen Qvartz.
Vandet, som det blev aftvettet med, lod jeg gaae igiennem groat Papir,
Hg fadt det i en Sand - Capel ak afdunste, da 2 Lod af dette fure Vand var tilba
ge, sak jeg det hen i Kulden, og lod det staae i det samme Glas-Kar, hvori jeg
havde ladet dek afdunste; men da jeg efter 5 Ugers Forlob faae det igien, fandt
jeg nogle fmaa anffudte Krystaller, af hvilke een veiede 7 Gran, og blev ei lider
forundret, da jeg ved noieste Undersogning fandt, at det var virkelig Alun,
fory havde anffudt, tilligemed noget lidet bladigt Salt.' Ikke desto mindre

gjorde jeg dog af dette Forssg ingen anden Slutning, end denne, at der paa Fa
briken maatte vare kommer noget lidet Leer blant Qvartsen under Behandlingen
med at male den til Pulver.
Men da Fabrikens Directenr Hr. Iustihraad og
Apotheker Muller forfikrede mig, at det ei var mueligt at der kunde vore kom
mer Leer kil Qvartsen, saasom den blev paa Fabriken meget reenlig Håndteret,
faa blev jeg derved opmuntret til at forvisse mig herom ved nye Forssg, anstillede
meö al muelig Forsigtighed, og paa folgende Maave.
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Jeg lod nogle Stykker af denne famme raae halvgiennemsigtige feede
Qvarh under mit eget Tilsyn stede til er stink Pulver i en Jern-Morter, og be
kom deraf 8 Uncer stint svemmet Pulver, hvilket jeg rensede fra Jernet, som det
»Morteren var smittet med, ved Kongrvand, og astoede det derefter med
reent Vand.

Over dette O.vartS-Meel afdrev jeg ved Distillation og stcerk Ild et Lod
Vitriol-Olie.
Jeg udludede det i Retorten tilbageblevne QvartS-Meel, afdunstede atter denne fure. Lud ved stcerk Ild til Terhed, faafom jeg makkede at
det havde for meget Vitriol-Syre ved sig, derefter paagydede jeg reent Vand og
lod dct afdunste indtil halvandet Lod blev tilbage, dette fat jeg hen i Kulden, og
faae allerede efter 3 Timers Forlob noget lost bfadigt Salt at vcere anssudt, men
efter 10 a 12 Dages Forlob fandtes aldeles intet Allun, og det bladige Salt som
var anffudt lignede aldeles det Salt som i forste Forsog fandtes anstkudt tillige
med Alunen.
'
.
;; \
s
Jeg troede dog ikke at jeg ved dette Forsog burde lade det beroe.
Delt
QvartS-Meel jeg havde bekommet paa Porcellains-Fabriken til mit forste Forsog
var gledet i Ilden.
Jeg kod derfor atter en Deef affamme QvartS stsde og ved

Svemming giores til et stink Meel-Pulver, hvorafjeg bekom 12 Unzer, fom jeg
lod udglede i aaben Ild.
Af dette gledede Pulver tog jeg 6^ Unzer og behandlede
i det med Vitriol-Olidpaa samme Maade i begge foranfsrle Forsog; men stk ved
Udkogning og Krystallisation intet andet end bladigt Salt og ikke Tegn til Alun.
De evrige 6Unzer gledet Qvarh Pulver havde jeg imidlertid ladet staae i et Suk
ker-Glas med paagydet reent Vand ved siden af en varm Kakkelovn omtrent i 3
Ugers Tid, og da jeg af en Hcrndelse faldt paa at see derefter, fandt jeg at Van
det havde en ubehagelig net ften stinkende Lugt.
Qvarh-Pulveret paa bunden af
Karret var og meget sammenhoengende og seigt.
Dette bragte mig til ar erindre,
at det Qvarh-Meel jeg havde faaet fra Fabriken ligeledes der stod lcenge i Vand,
og at det paa denne Maade var mueligt at Qvarhen kunde have tabt noget af den
Syre eller det sterdeles Fluidum som gier Jordarter til Kiesel.
Jeg foretog
mig da, at behandle disse 6 Unzer Qvarh med Vitriol - Syren paa samme Maade
som rde Z foranforte Forsog.
Og da jeg havde udluder det, og ester Afdunstning
Mm 3
sar
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sat det hen at krystallisere, fandt jeg efter 8te Dage ligesom ved det forste Forsog
nogle Alun-Krystaller imellem det bladige Salt.
Jeg udsogte Alun-Krystal
lerne og efter tit de vare torrede veiede det sterste 6 Gran, og alle tilsammen 14
Gran. Jeg provede denne Alun ved Smag, ved Gledning og ved Faldning med

Alcali, og seer intet i dette Forsog, hvoraf jeg kunde vcrre bleven bedraget her me
re end ved andet og tredie Forsog.
Ikke desto mindre bor endnu yderligere For
sog giores, fsrend jeg tor aldeles hvile derpaa, eller derpaa bygge nogen Theorie
for Leerens Generation, allerhelst da disse Forsog aldeles stride imod de Forsog
som ere giorde af andre og i Særdeleshed af den bersmte Hr. Bergman.
Dog
er det tit anmerke tit Hr. Professor Bergman ved 'fine Forsog med Qvarß- og
Vitriol- Syre ingensteds saavidt mig bekiendt ex anforer ot have glodet sin Qvartz;
han har formodentlig ei heller ladet den male eller svommes til saa fiint et Pulver,
og endnu mindre ladet komme til en Art af Gicering med Vand, hvilket sidste sy
nes her at vare et Hoved-Reqvisitum til at faac famme Produkt af Qvartzen.
Saa snart det formedelst andre Embeds Forretninger bliver mig mueligr i frie Ti
mer At forfolge og igientage disse Forsog, Ml jeg ikke efterlade derom at sorelagge det Kongel. Selstab yderligere Beretning; imidlertid onssede feg, at dette
matitte foranledige andre hvis Kald det ncermere er, til at igientage disse Forsog,
for at erholde fuld Vished i denne for Naturkyndigheden ikke ubetydelige Sag.
:

.
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Afhandling
om

nogle Kryptogamer,
som

tzeelS voxe paa visse Deele af andre Vexter, deels fremkomme af

Dyre-Riget; ibkant hvilke Stndskellen (Clavaria Militaris)
og den Pudrede Greensvanlp (Ramaria Farinofa)
fornemmeligen bestrides.

Af

Theodor Holm.
erst Skriften forstener ingen Bog Peere at Tafte end Naturens, faa meget
meere, fom den gior falles Sag med hin, ved at lede os fra Skabningen
ril Skaberen, og fatte hans ufattelige Storhed, ubegribelige Viisdom, og
uendelige Godhed, i det klareste Lys.
Men denne Bog, den grandselose Na
tur, cr for stor til ar kunne, endogsaa leseligen qjennemlsbes, end sige nsiagtigen lasts med vedberlig Grandstning, af nogen Dsdelig.
Heele Selstaber af
allerede kyndige Mand have derfore foreenet sig at efterfoge dens ffiulte Kunst
stykker, og dog ikkun foretager sig visse fmaae Deele af dette umaaleligeGaudste,
iHaaL om at udfinde ved noie Randfagning nogle Grund-Regler at gane frem
efter, og visse Grandstffiel for Betragtninger, som ellers snarere maatte over-

valde end oplyse.

Saaledes bleve Guds Dybheder i Naturen efterhaanden opdagede, og
den adskillige Viisdom bekiendtgiort, fom vifer sig nu i Skabningirnes fvrffiellige
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lige Mangfoldigheder, nu i deres sær egne Beskaffenhed og ulige Bestemmelser.
Hvor mange Klasser, Slægter, Arter, og Afændringer af Skabninger! Luf
ten har sine Indbyggere, Jorden sine, og Havet sine.
Rummet synfes endog
Skaberens velgierende Magt for trangt.
Ethvert Dyr, de sieste Planter, og
visse Stene, Maatte igien være en Verden for sine forfkiellige Beboere.
Hvor
kunstig og viyuesfuld er den Orden, i hvilken den ene Skabning ligesom er kiædet
i den andenl I hele Naturen sinde vi intet Spring, intet Brud.
Steen-Ri-

,get er sammenknyttet med Plante-Riget ved Skabninger, som nærme sig til beg
ge; og Plante-Riget er igien forbundet med Dyre-Riget ved Skabninger, som
ere halv Plante og halv Dyr. Hvor vidnesfulde de Trin, ved hvilke Skabnin
gen stiger fra den ene Fuldkommenhed til den anden! Hvor utallige de Grader af
Fuldkommenhed, ved hvilke den hæver sig fra den foleslose Steen til det tænken
de og fornuftige Menneske! 'At jeg her intet s'kal tale omfcf FuldkommenhedsGrader, giennem hvilke den igien stiger videre fra Mennesket til den hoiests Se
raph! Ja! Sdm Skabningen igiennem Millioner Klasser og Ordener skrider
fra den ene Fuldkommenhed til den anden; faa har hver Klasse igien sine forffielfige Grader af Fuldkommenhed.
Den ene Steen er ypperligere end den anden,

et Metal ædlero, en Plante sikisnnere, og det ene Dyr fuldkorn ner^, end det
' Men det som mest maae drage de Forstandige til Agtsomhed, og opvækfe den derbsdigste Forundring, ere de utallige Hiemeder, som Naturens Herre
viser os ved hans Gieruinger; da enhver Skabning har sit , og intet i Naturen
er unyttigt.
Det mindste Stsv, det uselste Dyr, den ringeste Vext, er lige
laavel vigtig i sin Deel, som det ædelste Dyr, og Mennesset, detS Herre.
Det er ikkun vor Uvidenhed, fom opvækker hos os Foragt imod et eller andet
Insekt og uanseelig Plante, forø, neiere kiendte, tydelige» bære Vidne om den
styre Mesters Haaüd, der dannede dem, og vaager over deres Ophbldelse; fslgelig maae de ogsaa have sin visse med Hensigt anviiste Plads, uden hvis Udfol
delse der vilde mangle noget i det Heele, og den store Kiæde brydes.

Jo notere vi undersøge Naturens Hemmeligheder, jo mere overbevises vi
om denne Sandhed.
Utallige Skabninger, hvilke vore Forfædre have anfeet
med Ligegyldighed, ere nu for os vigtige, og ligesaa mange ville blive det for
Efterkommerne.

Hvad
\'

■ -V

\

-

■

.
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end dette: ar de Skabninger,

Vi nu ikke kiende, dog maae have sine viise Hensigter; endskiont samme hidtilere,
vil maaskee og blive, ffiulte for os: og at den tilsyne vcerende mindste og ringe
ste Skabnings Undersogelse lige saavel har sin Forrieneste, som de'stersteö og
meere anseeliges, ja samles dermed som i et Middelpunkt, for at fore Menne
sket ncermere til det store dobbelte Hiemeed af alt: Skaberens 2Ere, Skabnin
gens, ister den Fornuftiges,

Lyksalighed.

*

x

Med disse Tanker omtrent foretog jeg mig for endeel Aar siden det Arbeide,
hvoraf jeg i Dag giver mig den 2Ere at fremlcrgge noget for de Hoistcerede Her
rers Hine; da De vel ikke voemmes ved at see det igien, naar Verket, det egeni-

ligen tilhorer, kommer for Lyset.
Naturen er overalt sig temmelig liig.
Hvad der er sagt, gicelder altsaa
om dens gandske tredobbelte Riges Frembringelser paa vor Klode.
Enhver
Deel deraf har ve! sine såregne, dog alt med ViiSdom og forommeldre Hensigt;
faa at man derover saa lidet har Aarsug at besv«re sig, som Afrikaneren over
de Slanger, der meeneö at drage Luftens giftige Dunster til sig, eller det strcenge Nordens Beboere over de Dyr, hvis Pelse beskierme dem for Kulden.
I Plante-Riget, saavelsom i de andre, ere adskillige SlagS og Arter
tilfoelleds for sieere Himmelegne, og derunder liggende Landstroekninger. Nogle
kunne endog fremkomme, trives og vedvare, i forffiellige hinanden saavel i Hen
seende til Jordens som Luftens Beskaffenhed, modsatte Egne.
Alle- endog
de mindste, Planter, som hyppigst voxe under vore Fedder, ere enten for os
selv eller Dyrene, som tiene oe, ingen gandske uden Nytte, men bruges til
Ophold, Lcegedom og Klorder.

End ikke de Lande, som ligge langst mod Norden, hvor Forraadet ikkun

er lidet paa deilige Blomster, fattes de fornedneste; meget meere have de saadanne Urter i Overflodighed, som tiene til Ncering, og dem, som bedst kunne fore
komme eller lcege det Slags Sygdomme, som de meest staae Fare for.

Nlye Saml. I. B.

Nn
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H. Afhandling om nogle Krypwgamer.

282

Imidlertid kan man med temmelig Vished antage det for en velgrundet
Sandhed, at de Vexter , der passe sig til forffiellige Himmelegne, og villigen
groe paa sieere Steder, faavel i Nytte som i Moengde overgaae dem, fom ikkun
findes paa faa eller visse.; og at Naturens forhen berorte Lighed i sine Virknin
ger ogfaa deraf kan tiendes, at faare faa af de anseeligste Skabninger, sieere af
de middelmaadige, og sieest af de mindste, mode os i alle dens Herredommes
Grcendstr.
Ogfaa herudi fremskinner tydelig den almcegtige Viisdom og det'
Tilbedelfeveerdige Forsyn: da de cedelste samt stcrrkesteDyrS Underholdning ellers
vilde koste, formegek, men Rovdyrene tage Overhaand, og anrette ubodelige Hdelcrggelser.
Nu er derimod Graden af ethvert Dyrs FrugOarhed afmaalet i et
noie Forhold til dets Bestemmelse og den Nytte, det Wl vcere til i Verden.
Derfor Insekter uden Tal; derfvr Grcesset, Mos og Svampe saa oversiodige.
Hvad de sidste ister angaaer, kan ingen tvivle om Sagens Rigtighed,
uden den, som er daarlig nok til at holde det for en Nedladelse, at man med en
forskende Aands prsvende Skarpsindighed stiger ned til de ringeste Vexter, og
anstødet sin indbildte Vittighed eller Vigtighed uvoerdigt, at bekymre sig om saa-

danne smaae Ting.
Men den Forstandige veed, ät intet i sig selv er ringe,
som kommer fra Almagtens velgisrende Haand, ja, ar Gud ofte i de mindste
Skabninger synes störst; og laaner derfor, ister om han er Urrekyndig, de uan
seeligste og simpelste Vexter helst sin Agtsomhed.
Da man nu til denne Klasse med Rette kanHenfsre, hvad der er bekiendt
Hnder Navn af Kryptogama; har jeg lcenge havi i Sinde at meddele nogle af
mine Iagttagelser ved det Slags, man egentlig kalder Svampe. Deres Frugt
barhed er, ligesom Dyrenes, bestemt efter den Nytte, de ffal gisre paa Jor
den, da saa mange Millioner Insekter, hvoraf de fieeste tiene den flyvende Hcer
til Fode, fornemmeligen igiey skal leve as dem.
Derfor gives ogfaa den sterste
Deel af dem, som findes i den sydligere eller nordligere Deel af Europa, i
vort kicrre Foederneland; og derved stadfoestes oven anforte Scetning end meere:
Ut de Vexter nemlig, som villigen fremkomme under adskillige Himmelegne, og
paa fleere ulige Steder, ogsaa endeligen maae vare de almeennyttigste og

umisteligste.
-

Dette
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Dette maae være nok til en Forerindring; da det ingenlunde er mit For
siet her at indlade mig i Undcrsegning af den heele vidtloftige Svampe-Slægt,
men allene indFrænke mig til at beffrive nogle faa, fom paa een nær ere nye, og
ved denne Leilighetz med Tilgift igientage, samt videre udfore, hvad Mal pi ghius og faa andre have anmærket om de Planter, som udspire af andre Vexter
eller Legemer, hvis Næring de drage til sig og derfor af v. Linné artigen ere udmerkede ved et Ord, som betyder en Snyltegiesies Adfærd: Plantæ pa-

1

rafiticæ.

Nogle af disse Vexter fremspire ogvoxe, imedens Treerne eller Planter
ne, hvorfra de faae deres Næaing, endnu leve: Til disse henhsre Mængden af
Lichenes, nogle Mosser, og faa Svampe.
Blanr hvilke den Fryndside
Greensvamp (Ramaria Fimbriata)er een af de siældneste.
Andre fremkomme ferst, efter at den nærende Moder - Plante er dod,
men har ei endnu ganske tabt Saften, som dog afadDllige Aarsager maae være
forandret; hvorved Svampen fremfor nogen anden af fcenæwte Cryptogama
avles og næres.

Der er ikke allene af Plante- men og af Dyre-Riget, dog ikkun i sidst
nævnte Tilstand, at faadanne Vexter frembringes.
Men disses Antal ere fimre
ringe imod hiines; og disse igien langt færre end de, som fra det store OphavSSted, Jorden, tage deres Udspring: hvoriblant de Lichenes, Mos og
og Svampe, som umiddelbar ere fæstede til haarde Steene,

merkes.

?

fortiene at an-

Til Exempel paa begge fsrste Stags har jeg valgt nogle faa, hvis Af
bildninger tillige med Naturen jeg her har den TEre at forevife det lærde Selskab,
og som kan tiene til Beviis paa det anførte.
Og har jeg tillige til Eftersyn og
Sammenligning med Clavaria Militaris, tilfoiei tvende Afbildinger af den bekiendte Insekt-Plante, der, som jeg haaber, ere Naturen troere end de, andre
for mig deraf have meddeelt.

Nn 2 .

I. Den

/

2§6
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Den tyndhudede Helvelle.

(Helvella Membranacea.)

Fig. VII.
' Er hvid, tynd som en Egge-Hinde, Stilkelos, ulige halvrund, rynket,
med kicervet takket Rand.
Overfladen er ujcevn, rüg paa Aarer, der alle udsiraale fra del samme Punkt udi Kanten, som neden tik udffyde Roden i Form af

et langtavet, krollet Fnug.
De unge ligne Theekopper, de crldreUnderffaaler etter Tallerkener. Un
der ForsterrelseS - Glasset er paa begge den sverste Side run, den underste lodden;
og Roden greenet, hvis Trevler indputte sig imellem Udspringer af Bladene paa
Hypno prælongo, af hvilken den var udvoxet, da jeg strax i Begyndelsen af
Esteraaret 1765. fandt den i Skode-Skov ved Aarhuus.

IL
Dm krosede Helvelle.

(Helvella Mefenterica.)

Fig. I.
Rynket, foldet, og heftet paa en liden Plet til sit Fodested, fremkom
mer den, lignende i sin heele Bygning kroset paa Dyrene, som ikke fra Tarme
ne er aflost.
Ung og endnu sammenfoldet seer den ud som nys fremskudt Blomkaal, hist og her violet spraglet:
Roden er hindeagtig, hullet, udbredt som
Tiauser imellem Hudene paa Stangelen af Rodlog, paa hvilken der laae giemt

i Sand, den om Vinteren 1773. er fremvoxet.
III.
Skuffe-Svampen eller Skovle Svampen.

(Peziza Capula.)

Fig. III.
Er sneehvid,

stcenglet.

Koppen eller Begeret langagtigt,

her og der

trykker, spidsbundet; dens halve Side oventil over Midten udffaaren;

Ran
den

i

.
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den indkarvet, rynket. Stcengelen er halv saa lang som Koppen, tynd som en
almindelig Knappenaal, tyknet oventil.
Roden, som ikke sees uden igiennem
Forstorrelses-Glasset, er fnugfiin, sammenloben og kort.
De yngste ligne et Horn; aldre faae de omtrent Skikkelse af et aabent
B«r af Taxen.
Paa alle kiendes strax Indsnittet paa Siden, der hos nogle af
de celdste gaaer lige ned til Noden.

Den fandtes voxende paa Roden af optrukne,
Ror, fom laae hos en Molledam ved Aarhuus.

men ei endnu raadne

IV.

Den haardannede Kollefvamp.

(Clavaria Capillaris,)

Fig. IL
Har et lang crggedannet Hoved, og en traad-tynd Stcrngel.
Underti
den er Hovedet Top-eller Pcere-dannet, ofte fladtrykt, stedse hvidt, noget klart
og glindsender
Stcengelen er violet, huul, oventil lys og glat, neden mork og
laadden.
Roden ek kloset, haver faa og korte Trcrvler.

Indtil Svampen er moeden, beholder Hovedet sin Glands og Klarhed,
hvilken tabes naar Froet fremsikyder, da Overfladen bliver snechvid og run, hvil
ket ved Forstorrelses-Glasset iagttages.
SaaledeS seer man og bedst Stcrngelens Laad, som hos de unge; ligesom Stcrngelen selv, er hvidt.
Ved sam
mes Hielp sees ogsaa Roden, som dog hos de storste med bare Hine kiendes.
Det er rart at see een Rod frembringe tvende Svampe; men fra een
Blad-Rippe af nogle Liniers Lcengde kan man undertiden see fire til sex Svampe

fremkomme.

Dett er noget ncrr iblant de kekiendte Kollesvampe den allermindste; da
sielden nogle findes hoiere end 4 Tomme, hvoraf i udgior Hovedet, hvis Brede
kan vcrr»i Linie, og Tykkelsen å deraf.
Stcrngelen er endnu tyndere.

'

Nn Z

Den
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Den er i Jylland omkring Aarhuus, 'hvor jeg fandt den 1764., meget al
mindelig.
Den findes og i Sislland pact den sondre Side af Bagsv«r-Soe.
Egentlig ved fugtige Steder imellem Elle-Buffene, paa hvis Blade den gemeenlig fremvoxer.
Dog findes den og undertiden paa andre Deele af halvraadne
Vexter, som groe i Moser.
X

Den seye Bollesvamp.

•

V-

(Lycogala Lentum Michelii.)

Fig. IV.
Er norsten kugelrund, hvidagtig, kortstoenglet.
Huden er glat, overmaade tyk, og lader sig flekke i to.
Den er fyldt med en Materie, som ligner
Me'ckningen i Fiff'.
Roden er ikkun ved Forstorrelses-Glassets Hielp merkelig,
de Svampes Mg, som Michelius har kaldet Lycogala; med hvilke også»
heele Svampen for det udvortes har megen Overeensstemmelse, naar mau und
tager, at den ikke paa deres Viis bortfalder i Stev, men bliver haard dg feyagtig, naar den er moeden.
Hvilket maaffee kan vorre en Virkning afVordffen
og der indfluttende Giemmested, den var voxet udi, som var paa Enden af Mal
lens Mave, (Pylorus Siluri Glanis), der i endeel Aar havde vorret bevaret
i Brcrndeviin, hvis flygtige Deel ved Tidens Lcengde var uddampet, og Maven

mser og fliimagtig.

VI.
Den ffiore Bollesvamp.

(Lycogala Fragile.)

Fig. V.
.

Samme er af Skabning som ncest foregaaende,

men mindre.

Af Far

ve er den guulagtig, og ei faer haard, da den let lader sig smulre bort imellem
Fingrene, dog uden at falde i Stev.
Den er funden paa en dovOldenborre
(Scarabaeus Melolontha) om Efteraaret paa Cathrineholmen ved Bagsvcer.

VII.
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VII.
Den Krigffe Kollesvamp. Strids-Kollen.

(Clavaria Militaris.)

Fig. VIII. IX. X.

<

.

Har et rafpagtigt Hoved, som med Pigge besat, og glathudet Stomgel.^

Paa samme er Hovedet bredagtigt, buklet, kloftet; paa andre jcevn kegledan
ner, med spids eller buttet, vel og afstumpet, karved, Ende.
Faa ere lige,~
de fleeste, ligesom Stcenglerne, krumme, bugtede.
Disse, ret ndvoxne, fal
de smekkre, sielden kortere, men altid lysere af Farve end Hovedet,
Roden ep
bleegere, hvidagtig, temmelig blod, greenet, stedse fcestet til Insekter.

Farven hos de unge Svampe er lysguul, hos de celdre pommeranh- eller ,
bruunguul.
De forstes Overflade er glat paa Hovedet, og tidlig prikket. De
res Redder sidde, faa lcenge de ere fmaae, samlede i eet, ssiulte i Insekten,
hvis Krop omsider, naar Svampen fremvoxer,, giennemtrangrs af Trcevlerne,
som tabe sig i-det, der omgiver samme.
En Deel af Roden oventil vedAabningen, hvorigiennem Svampene ere fremffudte, udbreder sig undertiden uden paa
Insekten, i Form af en ulige'tyk, ruu, foldet, Hinde, som, paa samme
findes hulleret eller ncettet.
Svampenes Antal, som udvoxe af een Insekt, er
forffiellig: det hoieste jeg har seer, er otte; almindelig fra een til fem.
Og
lcengere end omtrent fire Tommer, med Rod og rit, ' har jeg ingen antruffet.

Overfladen paa de moednes Hoveder er fuld af spidstoppede Nopper, og,
naar Svampen er tor og gammel, ffarp som et Rivejern.
Nopperne ere lidet
adffildte, sidde yderlig under Huden, ister noer ved Stcengelen, hvor de igiennem ForftorrelseS -Glasset sees, som om de effen hangte ved Huden.
Imellem
dem bliver man, endog med bare Hine, et hvidt fnugfiint Vorv vaer, som er
Froet, indviklet i en seyagtig klar Sliim, der, lüg fiine Traade, udffydeö fra
Nopperne, og saaledes samMenvrevlet hist og her ligger i deres Mellemrum.
Kiodet er hvidagtigt, ffiort, og maadelig saftigt hos de unge og nyelig
moedne; tort og ncrsten hornagtigt hos de aldrende.
Det smager ikke ubehage

ligt;
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ligt; men lidt efter man har tykket deraf,
og foraarsager Spytning og Vammelhed.

synes det at bide sidet pag Tungen,

Den er let at torre, og ei vanskelig at bevare; da den sielden angribes af
Indsekter, fom gierne pleie at beskadige de ffeeste andre Svampe man kan

giemme.

'

\

Her til Lands er den temmelig almindelig; dog har jeg antruffen den hyp
pigere i Jylland end i Sielland, gemeenlig i. Skovene paa bemossede Steder,
som have Affald besat med Krat-Buffe.
Dens egentlige Tid- den helst antreffes tr er Efteraaret; dog kan ogsaa af og til findes en eene om Sommeren;
ligesom man og om Foraaret kan overkomme nogle foraldede, der have
overvintret.

Det krigerffe Navn, denne Kollesvamp barer, har Vafllant givet den,
formodentlig i Anledning af dens spids-nopprede Overflade.
Noget nar er han
og den forste, som har beskrevet og ladet den afbilde; hvilket Buxbaum og ha
ver giort; men hans Beskrivelse passer siet til Afbildningen, ligesom og Syno
nymernehan anforer, ere urigtige. Michelius og adskillige andre Urtekyndige
have siden talt om den, men ingen udforligere end Hr. S oh midel, som har
undersegt og tildeels viist dens Bygnings Beskaffenhed, ister hvad Froet og dets
Giemmer angaaer.
Men denne Svamps besynderlige Oprindelse har undgaaet
deres Opmarksomhed, uagtet at der Exemplar, Buxbaum har ladet male, har
varet rodfaster i et fremmet Legeme, som endog efter Tegningen kan tiendes at
have varet Halvdeelen af et Insekt.
Fra disse smaae Dyr er det og at denneSvamp, og andre fleere fremvoxer.
~
Denne Opdagelse er forst giort i Vestindien,

hvorfra Rygtet kom til Eu

ropa , at der fandtes et Insekt, hvilket, naar det holdt op ar leve, forvandlede
ril en Plante. Jofeph Torrubia a) melber om det, der findes paa Hen Cuba;
03 en saadan Insekt-Plante, forffiellig saavel i Henseende til Vexten som In
sekten,

fl) 3 btitté Aparato para la Hiftoria Natural,Efpagnola. Madrid 1754. Tom. I. ad
nnem. Lam. XIV.

H. Afhandling om nogle Kryptogner.

29 r

sekten, er siden ved Oberste Mel vil bragt fil Engelland fra Guadeloupe; og en
anden Officerer ved Navn Newman har fort nogle" med sig dertil fra St. Do
mingo, hvorfra den og flkal vare foinmen til Frankrige.
Og dette er egentlig
den bekiendte vegereretlde eller grvende -Flue, hvoraf vor vittige CancMeraaV
Beck forsi har bragt nogle med sig fra St. Thomas hertil. See Fig. XL XII*

Denne Art er forst beffrcvet, og ester Lord Bute’s Anmodning mrderssgt, afden flittige naturkyndige Dr. Hill, hvilket han i cu Skrivelse har be
rettet Dr. William Warfbn, som derom htrode forlanger hans Betænkning.
Og siden samme fletter den Sag eller denne Opdagelse som i Vestindien ausaaes
for et Vidunder, i sir naturlige Lys, og tillige forklarer Maaden, paa hvilken Hill
formeener at denne Avling skeer., hvock jeg dog ikke tx eenig med Harn; vil det
ikke veereafVeien her gan^e at anfore denne vittige Forfatters Ord, saaledes
fom de af bemeldte Dr. Watfon ere i-ndfeme i en Afhandling til der,Kongelige Videnfkabernes Selskab i London b)>
"Da Oberste Malvil bragte disse Fluer fraGuadeloupe, sendte Lord

"Bu te mig dem til Undersogelse.
Udfaldet blev dette.
Der er i Martiniqve
"en Svamp as Clavaria -Slagset, 4 Art forffielllg fra de hidindtil bekiendte.
" Den ffyder sin Afkom fra Siderne*
Jeg kaldede den derfor Clavaria fobo"Lifera.
Den vox er paa forraadnede Dyre-Legemer, ligesom vor F ungus
"expede equino paa dode Hestes Hove.
" Cicada er almindelig i Martinigve, arg, medens den er Nymphe,
"i hvilken Stand de gamle Skribentere kalde den Tettigometra, graver den

".sig ned under affaldne Blade for at afvartc sin Forvandling: og da., naar
" Aarets Tid er ugunstig., omkomme mange. Sceden af den omtalte Clavaria
"finder sit rette Leie paa dette dode Insekt, og vvxer der.

"Tettigometra er iblandt CioaÄT 4 det Brittiffe Mufeum, Clay arien er nu forsi bleven bekiendt*

L) See Philolbykical Transactions Vol. Lill, pro Anno 1763. pag\ 271-274.
handlingenkaldes: An Account of the Inflet caRed the Pegetnble Fly»
Npe Saml. L B*

°
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"Saaledes forholder tilforladeligen Sagen sig, og alleene faaledes; End"ffienbt de ulcerde Indvaanere holde for, at en Flue siulde groe; og endssiendt
"der er en Spansk Tegning, (bin forestiller Planten voxende til et tre - bladet
"'Stae; og den er bleven afbildet med Dyret flyvendemed dette Trcee paa Ryggen.

‘ "Saa udfvcrvende ere Menneskets Indbildninger; faa regelmcrffig og sig
"selv liig er Naturen!,,
Paa den Tid tvivler jeg om at nogen vidste,
Svampe, som ligeledes paa denne Maade fremkomme.

der og'i Eüropa gaves

Uvidende saavel om Torrtibia’s formeente Plante, som om Hill’s Kol

kesvamp, fandt leg af en Slnmpelykke i Efteraaret 1762; forste Gang Stridstollen ved Siden af den Philosophiae Gang ved Soroe, mindst ventende i den
at antrefft en Svampe-Art, som havde fcelles Udspring med den Vestindiske.
Ved sammes Rod hcengte et bledagtigr Legeme, som jeg, uden faa noie at merke
derpaa, antog for et Stykke af en halvraaden Blomster-Klase af et Nedde-eller
Elle-Trcre.
Faa Uger efter fandt jeg der i Narrheden en anden, den lcrngste
jeg har seet af den Ard.
Samme fremkom imellem Mosset, som groede ved
Roden afen Elle-Tue.
Ved denne Svamp blev jeg forst vaer, at det var et
Insekt, som Svanrpen udvoxke af, og saae, at den i samme havde flaget
sine Rodder.

En saa uventet Opdagelse kunde ikke andet end behage min Nysgierrighed^
og tillige opvcekke Lyst efter at vide, om denne Svamp bestandig saaledes frem
kom.
Af Mangel paa at finde fleere deraf i famme Aar maatte jeg opscrtke Undersegningen til det mest paafolgende; da det lykkedes mig i Jylland ikke allene at
overkomme nok af denne Art, men endog at antreffe en anden hidtil ubekiendt
Grecnsvamp, fom med Stridskellen haver samme Udspring.
Ved alle de
Svampe, .fom ubeskadigede vare udgravne af Jorden, fandtes omkomne Insek
ter, nogle i Orme- elker Larve- Stand, andre som Maske med eller uden Om-

svob; og deres Kroppe vare alle igiennemtrangede, nogle ni cere andre mindre,
af disse Voters Rodder, font jeg giorde mig Umage for noie at efterspore.
Saa
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Saa forvisset som jeg nu var om, at disse Svampe fremkom afInsekter,
saa uvis blev jeg dog i Hensigt til Maaden, paa hvilken der sseer, at disse saa
blodkioddede Vexler kan fæste deres Rodder og giennewtrænge flige Legemer, og
det uagtet famme ere omgivne med err hornagtig Masse, som desuden er hos
nogle indelukt i en haarig, vandfrie Hamm, og faaledeS endnu ssiult under Jor
den iblandt andre Voters Rodder.

Dr. Hill’s Meening derom var mig paa den Tid ubekieM; og, ente
ssisytjeg vel vidste, at adskillige Svampe, fremfor andre Vexter, voxe paa
forssiellige Deele af Dyre-Riget, paa Hvis Overflade Freet enten selv kunde
falde, ekler ved Vinden og Regnen tilfores, og der efter sin Natur sinde den fornodne Næring; kunde jeg dog ikke, formedelst visse Vansseligheder, som jeg
indsaae, amage denne SaaeningS-Maade, fornemmelig i Henseende til begge
vore omtalte Svampe.
De kunde vel, saalænge som Insekten er Larve, saalte
des, som Hill meener, fortplantes, da Froet paa angivne Maade, ved Reg
nen nemlig, let kunne komme ril Kroppen, om den cndssiont og laae ssiult un
der Jord-Skorpen.
Men ved hvad for Hielp bringes det inden for Omfobek,
og siden inden for Massen? da Vandet ikke engang kan igicnnemtrænge det for
stes indre Hud, langt mindre den sidste.
Denne Hindrings som synes aldeeleS
ar nægte Froet Adgang ril Infekten selv, hvor det dog nedvendtg fra Begyndel
sen af mane være, naar det ssal voxe i samme, bragte mig paa den Formodning;
ar Svampe - Froet torde være hos Insekten som Larve, foread den i sit Skiul blev
indelukt, og tillige oære af den Beskaffenhed, at det enten saaledes i sin forste
Tilstand, eller naar det begyndte at spire, de forste Redder deraf, kunde ind
snige sig i de siine Huller (Pori), dette lille Legeme har, og da under sin Udvik
ling endvidere igiennemtrcengedet, og af ssiulte Aarsager soge derudi at befæste
sig: Eller og Froet maatte allerede forud være indfluttet udi Infektens Indvolde.
Det sidste antager jeg, og forestiller mig ak ssee saaledes: Insekter, som
i Larve-Stand soger sin Fode ifleng, æder af Svampen, forend den begiver sig
til sir Forvandlings-Sted, og med dens Kiod faaer Freet i sig: Dette bliver hos
den/om ikke alt, saa dog endeel deraf, i Forvandlings-Tiden, under hvilken
den doer, og det formedelst det som er nydet af Svampen; hvad enten Kieder
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virker som en Gift, hvilket jeg formoder, eller Freer ved sin Udvikling dræber
den.
Det dsde Legeme bliver derefter ril Fodestcd for den frcmfpircr.be S«d,
som siden ved DeelencS Oplosning en Tidlang forskaffes ben beqvemmeste Næring, indtil de fremvoxende Svampe hnve opnå ae t en vis S wer else, og deraf be
hove me^ce, da de faae den strnsdne, som andre Vexter, af Vcedfferne^ fom
Jorden eller Regnen meddeeler.
EndffiLnt denne Mcening, angaaende bererre Svampes Avlings-Maa5ef lader feer, (jeg tUstaaer der) og synes i en vis Hensigt stridende imod Natu

rens milde Adfær og viift Huusholdnings Indretning:

at levende Skabninger

Mile foftte Livet tt(,. og overlade deres Legeme ril Plantested for Vepttr, fom
rkke, i Forhold til andre, ere de fuldkomneste, og det fordi de, efter deres
Ratur-Drifts have nydt en Fode, hvis Virkning de ikke kiendre: Saa blrvev

den det doa ikke, naar man overvejer,^ hvilken Mængde Planter og Træer, ja
endog levende Dyr, der beskadiges og tcent sdelcegges af det efter Anseelse usieste
Krak.
Og have vrExempler nok for os r Naturen, ar eu Insekt saa lede s paa
Ven andens Bekostmng stcmbringes deels af Egget c), deels af Larven H, som
endog level de feder sig i en stemmed Avl.
De fuldkontnere Dyr, ja det suldkonmeste as alle. Mennesket selv, maae iblant paa den Maade tilsetre Helbredet,
sg opofre Li^et f).
Det er altsaa kun en billig rmndgaaelig Grengiældesse,

som grunder sig i

RawrenS urykkelige Love, og stadftester den Sandhed : At den eene Skabnings
Undergang hielper ril at frembringe den anden.

Vel har jeg aldrig je et noget Insekt æde af disse Svampe; som dog maae
stkee, ifald Änferte stal have nogen Grund: Men at det og noget nær skeer, be
vist de Mærker, som findes hos endeel Svampe,

sornemmekigen paa Hoveder,

FroetS

,) Swammerdam. Bibi. Natur. Lugd. 1737. P- S4'
d) Id. Lrb. p. 7
Linn Syft. Nat, Edit, X-II. p. 241. Reäumur Hi ft. des InfeO.
Tom, H. Mem, XI,
<) Linn. Sylt. Nat. Ed. xii. p, 107$. q. C hvor Indvoldenes Beboere/ og de dervm handlende Skribentere, an stres.
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Frests Serve, hvorafman tydeligen ftcniX’t, at de af ct eller andet Insekt ere
bcgnavede elle ancrdte.
Der er altsta nute'ißt, at de Injektor, hvilke Svam
pene, lige saavelsom andre, isar ty der cre Polypbagi, eller ikke af Natu
ren bundne til at erncere sig as visse Planter, kan have foraarsaget det, og rimcligviis at (lutte, have de gisrt det, da samme imod dcreS Forvandlings-Tid
maae opholde sig i Ncerheden^af vore Svampe, siden de sindes giemte i IordSkorpen paa saadanne Steder, hvor Svampene gemcenligen vejre.
9J?en de
a a a t te og paa een Tid vare begge tilstede; og dette finder sig, efterdi Svampe
de kan overvintre, folgelig ere de i den Henseende,, fremfor nogen, om ikke fri
ske saa dog fortoldede, oftest ukiendelige, tilrede, naar Larverne indfinde sig.

Af hvad Natur, eller hvor giftige vore Svampe ere, vil vcere vanskeligt
saaledes At bestemme, fit man ved Forsog skulde kunne vrist de forffiellige Virk
ninger, de maatte giore hos disse Dyr.
De ere mindre skarpe end den bekiendte
Peber-Svamp (Agaricus piperatus), faa, at domme efter Smagen, som
hverken er skarp eller ubehagelig, ffulde dem kunne negtcs all Skadelighed. Af
visse Dyr kan de og uden synderlig Hinder nydes.
Men Flue- og Melke - Svam
pen (Agaricus rnufearius og laäifluus Linn.) smager ei heller ilde, des
uagtet dråbe de adskillige Insekter, naar andre igien yngle i dem,
res reent af Pngelen uden Fare.

og de fortå

Det, der ellers synes ar give min fremsatte Formodning meeft Vegt, er
de Mcrrker, fom findes paa de dede, ister de behammede, Insekter.
'Bugen
paa Larverne er brusten, enten i Midten, eller ved Siderne ncermest mod Ho
vedet, og Aabningen ganske fyldt med Svampens Rod.
Paa Mafferne er
Bristningen paa een af Siderne, undertidenpaa begge.
Bencevnte Steder ere
og, saavel paa Larven som hos Maffen, de svageste til at grore Modstand; og
paa Disse Steder maatte altsaa Svampe-Freet vide at falde, naar det efter

Hill’s Saaeningö-Maade ffulde hcrfte og fremspire; hvori dog, om intet andet,
faa den Vanskelighed at komme igiennem Hammen til Maffen, og end videre
inden for denne, bestandig maae vcere hinderlig.
Hammen felv, som indflutter
Maffen, er og oste sprangt, saaledes at Randene omkring Aabningen vende ud

Oo Z
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efter; hvilket ligeledes tilkendegiver, at det er skeet ved en indenfta ud efter
anbragt Magt, som den fremvoxende Svamp havner anvendt.

Disse faet tydelige Tegn synes at vare temmelig lilstrcekkelige til at bevise,
at de ere Virkninger, fom ved en invendig Kraft, Svampens tiltagende Vcxt,
ere tilvejebragte.
Saa kunde hertil endnu-dette anmcerkes : At der aldrig antreffes nogen Hoved- Rod i Hammens Vcevning, men vel Trevler deraf,' som,
efterår de have igiennemtrcengt Masken/ rildeels udbrede sig uden paa samme, rildeels tabe sig i Hammens Veevning, af hvilke sidste nogle heel igiennembore den,
for at udbrede sig i den omliggende Jord.
Saaledes meener jeg ved/foranfsrte klarligen at have viist de Grunde,
som kan imodscrtkes Hill’s Formeening angehende vore Svampes Avlings-Maade, hvis endelige Afgierelse dog endnu er tilbage, som allene ved de manglende
Forjog, eller lykkeligere Opdagelser, kan fuldkommen bestemmes.

Imidlertid erdet en afgiorr Sag, at hverken den meelede Greensvamp,
eller Stridskellen er rodfcrstet eller findes at voxe i noget andet Legeme, end i de
de Insekter.
De synes derfor lige saa væsentlig nedveudige for hine Svampes
Tilblivelse ogFremvext, som adskillige Larver ere for andre Larvers Frembrin
gelse fra Eggel til deres Forvandling.
Disse sinaae Dyr ere altsaa, endog, blot
i den Hensigt , veerde at kiende.
Men, da jeg aldrig har kunnet overkomme
noget fuldkomment eller heel udviklet Insekt, min Kundskab i Insekt-Leeren ei
heller strcrkker sig saa vidt, at jeg korde forlade mig paa mig selv; har jeg, for at
veere desto vissere i min Sag, tillige sigt Bistand hos vor lccrde, og i denne
Videnskab indsigtsfulde, Professor Brünnich.
Han meente, at saavel Lar
ven som Maskerne henhere til Moll-Slagset, egentlig til Nak-Mollet ((Phalæiia no&ua).
I den Hensigt haver jeg og selv eftersogt i adskillige Inftkt-

LcrrereS Skrifter , og deri funden nogle Afbildninger paa tzt og andet Insekt, ei
ulige dem, som frembringe Svampene.
Saa at, naar ellers de ved deres
egentlige Huusholdning movende Omstændigheder svare ril Skabningen, torve
jeg holde for, at, om ikke alle, saa dog nogle af dem ere de rette.
Samme
ere:
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ee: hos Reaumur Hi(t. des InfeEles Tom. E Part. L Tab. ig.
tig. I-Z. Tom. I. P. II. p. 2 go. Tab. 42. fig. i, 3, z. og tig. 9. I o.
j ag. 301. Tab. 43. tig. 3. 13.
Phalæna Notibua umbratica Lipn.
Tom. IL p. 2. Tab. 39. tig. formodentlig Phalæna NoEhra oleracea.
Linn.
Hos de Geer Hift. des Inferes Mem. V. Tab. II. tig.9-12. .
Mtm.VLTab» 13. tig. i, 2. Mem. XI. Tab. 10. tig.2.10, Mern.
XV. Tab. ?. tig. 3. 4.
Og i Frifchs Beschreibung [von allerley Insekten
Tom. III."p. 35. Icon. III. T. IX. tig. I. 2. Tom. VII. p. 29.
Icon. XXL tig. i. 2. Tom. XI. p. 2g. Icon. IE T. VI. tig. I. og
T. IX. tig. I. 2.? Iblant hvilke nogle ffge deres Leie tidlig, og forvandle sig

hastigere end andre, som sildigere attraae denne Forvandling, fordi de blive
Vinteren over indsvebt liggende i deres Giemmesteder.
Noget ncrr er dette og
tildeels Aarsag i, at disse Svampe undertiden antreffes'paa saaforffiellige Tider.
Ellers er det endnu ikke afgiort, hvad enten Froet af dem, endnu i samme Aar
det moednes, kan fremspire, eller faadant forsi ffeer i det n«si paafolgende, eller
og det er, som visse Svampes, heele Tiden beqvemt dertil.
Men., at flutte af
det, jeg i Henseende til den Langsomhed, med hvilken Stridskotten fremvoxer,
har erfaret, ligner den deri de Svampe, fom ikkun eengang om Aaret ved Froet
fremkomme.
Dog kan den, somdetsyn.es, uden dette, ligesom Elill's Glavaria 8obolitiera og andre fieere Svampe, frembringe en nye Pngel; hvil
ket ved felgende Iagttagelser stadfcestes:
Aar 1764. den 13 Augusti antrafjeg i Bogeffoven paa Baroniet. Marsi- •
liesborg, i Ncrrheden af det Sted kaldet Grevens Roelighed, en enkelt,
efter Anseende halvvoxen, StridSkelle siikke frem imellem Mosset, som groede
i Skyggen under en Hassel-Buff.
Jeg sogte med Vaersomhed efter Insekten,
og fandt den ligge under Mossets Rodder, hvoraf endeel blev- borttagne, dog
uden at ltsne eller beffadige Insekten, som laae indsvebt i sin Ham.
Paa sam?
me blev jeg endnu 5 andre smaae Svampe vaer, af hvilke de fire vare samlede i_
€t Bundt, den femte meget mindre end disse', og dannet som en spidstoppet
Kegle, sad eene, og alle adffilte omtrent i 3 Liniers Afstand fra nysncevnte

halvvoxne.

Denne
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Denne svampe fulde Insekts sårdeles beqvemme Beliggenhed, saavelsom
Tiden, Stedet, min »«sien daglige Ncervcerelse, forvoldte, at jeg sik i Sinde

at paaagte disse Svampes Fremvext og Vare - Tid. Jeg dEkede derfor den blot
rede Hamm og de smaae Svampe med udpillet ogvcedet Moss forsigtig til.
Den
i6de i samme Manned saae jeg dertil, og fandt dem alle i god Stand, uden at
futfne kiende nogen synderlig Forandring hos nogen.
Jeg voedede og tildcrkkcde
dein igien som forhen , hvilket siden ffeede hvergang jeg forlod dem.
Den Lyde
var den spidStoppkde ligesaa hoi som de sire i Bundtet, hvoraf de tverrde, een
med fladagtigt Hoved, syntes at vcere bleven tykkere.
Paa ingen af disse fem
kunde jeg endnu med bare Hine see Nopperne, som derimod paa den stor ft e vare

blevne merkeligen toppede; men Svampen selv faae flap eller syg ud.
Den 22de
var samme gandffe flatted og nirsten omfaldet; hvorfore jeg og afffarden. For
modentlig havde den liidt Vold, da jeg bortpUede Mosset.
De evnge stode sig
vel, ffiede kiendeligen srein, den spidsroppede meest; saaledeS at den, den 28de,
var en trediedeel längere, men smallere, end de andre.
Den 3 Septembris
var Overfladen paa dem alle kiendelig noppret.
En 3 til 5 Dage derefter merkede jeg, ar der ved den overffaarnes Stcengel, tort ved Hammen, frem spirede
tvende unge Svampe, hvilket og hcendtes ved en af de mindste i Bundtet, nage
let Svampen befandtes friff, og blev vcd, ligesom Afledningerne, kiendeligen
-at trives.
Dette g i ord e alle indtil den 2§de, da den spidstoppede begyndte at
visne, maaffee af samme Aarsag som den forste, hvis Lcengde, iffr Forlighed,
den ikke ucer havde opnaaet.
De andre, saavel den nye Pngel fom ModerSvampen,^ bleve ved arstaaesigvel; men ingen af dem tog saa meget til som

Den fladhovede, hvis Overflade, denude, var fuld af ophsiede Nopper. Efter
hvilken Tid ingen af de evrige syntes at tiltage; saa og forbleve Affodmngerne
heel spinkne, og Nopperne paa deres Hoveder vare vel kiendelige, men aldeles
ikke opheiede.
Omtrent i samme Tilstand vare de den 2den Octobris, da Far
ven tillige synkes paa de fieeste fasmed; hvoraf jeg mcrrkede, at deres Vext i M-.
mindelighed var standftt.
Dog lod jeg dem endnu staae indtil den 7de; da

nogle vare blevnc flappe, borttog jeg dem med samt Insekten, som laae gandffe
les.
Jeg aa buede -strap Hammen, og befandt, a-t Muffen deri var n cesten heel
overtrukken med Skimmel, som omgav Hammen inden L
De omtalte tvende
AffodninLer ved den afffaarue Svamp havde deres Udspring paa sammes St«ngel,
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gel, fat ved hvor Roden begyndte, og den eenlige fremkom omtrent ligesaadan,
men lidet hoiere op efter, paqt den fladhovedeS Stangel.
Denne Svamp, den
storste i Bundtet, var omtrent 21 Linier lang, og Hovedet midt paa 3 Linier
bredt.
Dagen efter betragtede jeg sammes.Overflade, og saae Frset ved Hielp

af FvrstsrrelseS-Glasset;

men hos ingen af de andre blev jeg det ringeste

deraf vaer.

Saaledes havde disse Svampe, under mit javvlige Tilsyn, vedvaret og
tiltaget, fornemmelig den sidste, i nogle og halvtredsindstyve Dage; endsikiont
deres Fremvext ved min Behandling meget blev styrret.
Men hvor lang Tid
der er medgaaet, inden Svampene have kunnet opnaae den Storrelfe, de havde,
da jeg fandt dem, vides ikke, lige saa lidet som naar de forst begyndte at spire, eller

hvorlange Frset har varer hos Insekten.

VIII.
Den meelede Greensvamp.
Fig.

(Ramaria Farinofa.)

VI.

Haver stumpede Greene, med puddret'Overflabe.
Hos de foreste er
Stammen kort, ulige tyk, kantet: de andres ere längere , tynd, smakkernasten javn tyk, lidet fladagtig.
Greene ere ganske korte, enkelte, ligesom
afbrudte, med karvede Ender, og overalt belagte med en hvid, los, smittende
Meelfforpe.
Roden er bledagtig, lidet greener, sammenklavende, udbredt,
fastet i Insekter.
De unge see ud som en langstanglet, knortet, sneehvid Kollesvamp: Paa

dem er Meelskorpen glat, tat og fast.
Alt ligesom Svampen moedneö, losneS
og affalder den, forst fra Stammen, paa hvilken den er ganske tynd, siden fra
Greenene, hvor den er meer end tredobbelt saa tyk, og hanger omsider ved sanlme som Pudder i Haar.
Seet igiennem Forsterrelses-Glasset bliver man sg
et flint, purret Fnug vaer, i hvis Vav dette Stov hanger.
Naar dette alde
les er tabt, er heele Svampen guul, glathudet, Greenene tyndere, meere adUye Saml. I B.
skilte
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Mlte, ofl Enderne skarptandede.
Den ier af Vcesen som en tor boielig Mundliim, af Smag lidet sodagtig, isar Pudderet, fom tillige har syntes miF lidt bi

dende bag ester.

j'

I Julii Manned har jeg allerede ankruffen negle faa, men de vare og me

get ufle; siden falde de storre og hyppigere, fornemmelig sidst i October og No
vember. Den forekommer faavel i Sielland fo-rn i Jylland,z her paa Baroniet
Marfelliesborg, og der paa den fendere Side af Bagsvcer-Soe: S.redft under
Buffverk, saavel imellem affuldne Blade, Mos-Rodder, fom og lsselig oven

i Jord-Skorpen.
Denne Greenfvamp har f«KeS Oprindelse med Stridskollen.
Det er alt- faa den anden Svamp jeg tiender, som her til Lands findes at udfpnnge fra In
sekter.
Saa ovenhen at fee tik, har en og anden Afbildning af samme nogen
Lighed med Torrubias Dyr-Planke f).
Men den beskrives at have vceret
hvas og pigget^ efter Afbildningen ligner den og. meere fuldkomne Planter med
Blade, end en Svamp; min derimod er bled og meelig,
Insekterne de frem
komme af, ere og aldeles forfikiellige.
Dannemark, uagtet Vers Kulde frem

bringer da lige faavel tvende fcerffildte Arter af Svampe,

hvilke

opvoxe af In

sekter, som Cuba og St. Domingo i Vestindren.
Den forekommer paa sine Steder i langt storre Overstodighed end Strids
kollen; men den er derimod og langt mindre og »anseeligere.
Der er vist forekommet mig trende, om ikke fieere, Aner af Insekter,
sorffiellige fra Stridskollens, fom jeg meener at henhore til Nar-Moll Slagset
(Phalæna i>Io6bua) hvorfra denne Svamp udvoxer, og det for storste Deelen

af behammede Maffer ; thi ikke een af hundrede omtrent ffal man finde deriblant
under Orms Skikkelse.
Saaledes forholder det sig med dem, som her falde;
maaffee andensteds anderledes.

Der
/) See ovenfor ved'Gtridsksüen, her pagrspo. 291.0g ho§ Totrubia i hanS Spansir
Natur-Historie paaPet sidste Blad og Tab. XIV.

IL Afhandling om nogle Kryptogamer.

301

Der er vel ingen Tvivl om, at jo denne Meel-Svamp saaes og avles paa
samme Maade som StridSkellen; det gielder felgelig ogom samme alt hvad jeg
i den Henseende ved hin har aufert.
Ingen af deus Rod-Trevler har jeg, som
hos Stridskellen, fim net bemerke at indrrcenge sig i Hammen: men denne er
og hos disse Insekter^ af et finere 03 tattere Vcev end hines.
Ikke heller er jeg
vis paa at have feet dens Froe: Det hvide Srev, derfra Begyndelsen, lige
som det hos den Trceede Kslle-Svamp, som en Dcekke- eller Skierm-Hud, om

giver den, og hvoraf den har faaet sit Binav«, troer jeg ikke er det; men om
famme indeholder noget deraf, som igiennem Svampens indre Overflade fra
Free-Leddikerne selv er udskudt, og saaledes blandet dermed, veed )eg ikke.
Hvordan Stevet under Forstyrrelses - Glasset seer ud, er forhen omtalt.

\

-

Forklaring

over de paa Kobber-Pladen foreflndende Figurer:
Fig. I. En Rodlog med noget äf Stangelen, hvorpaa den krosede Helvelle sidder.
Saavel paa bogen som paa Stcengelen er Huden revnet, oplesnet,
og flere Hude ere der paa Stcengelen, hvorimellem denne Svamps Rodder ud
brede sig.

Fig. II. Fire af den haardannede Kslle-Svamp siddende paa et Stykke
Ribbe eller Nerve af et Elke-Blad, fom har siddet ncermest ved Stikken, der
formedelst indtrukken Voedske fees her lidet tykkere end naturlig; hvorved og
Svampenes logdaunede Redder skimtes imellem de spaltede Trcrvler.
Hvjlket
alt tydeligere sees paa hossatke forstorrede Figur, paa hvis Kolle-Svampes Ho
veder Froet, i Skikkelse fom smaae traaddannede Arm-Polyper, var udffudt.
Fig. III. Rod-Enden af et Ror, hvorpaa den Kopdannede Skovle-

Svamp, som her vises i sine forskiellige Skikkelser og Sterrelser, er fremvoxen.
Fig. IV. Enden af Mallens Mave, paa hvis Overflade faavelfom in
den imellem Valvlerne en Mcengde af den seie Bellespamp sidde.
Ved a og b

sees tvende deraf forsterrede; den eene at vende den underste Side op ad, .for at
vise sin Stsengel ; paa den anden, som er midt igiennemskaaren, sees dens tyk
ke Hude.

. .

- •

■
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Fig» V. En Hovedlos Oldenbore, paa hvilken her og der, endog paa
Beeuene, den fkiore Bellesvamp er fremvoket.
Fig. VI. Fem meelede Greensvampe paa en Pupe med noget affin Hamm,
saaledeS forestille, som de see ud ferend de miste deres mcelede Skorpe. *

Fig. VII. En Hob unge og fuldvoxne tyndhudede Helveller af forskiellig
Skabning.
Nogle vende den bageste Sive frem; de fleste den forreste: Alle
rodfaste til Mosset (Hypnum prælongum) som med Flid er lagr saa tc^t,
for at Svampene kunde vises desto tydeligere.
Fig. VIII. IX. og X. Trends Insekter med deres frembragte StridSkoller: De tvende ere i Larve-Skikkelse, een fom Pupe med aabnet Hamm.
Noget nar har den ved Fig. VIII. i.sit leie ligget krum, saa at begge Enderne
have berert hinanden, hvorved Svampens Redder fra den eene har giennemtrænAer den anden.
Larven Fig. IX. forskiellig fra foregaaende, bærer 13 til
14 Svampe, hvis Redder laae skiulte inden i Larven.
Eig. X. viser Pupen
i sin aabne Hamm, som Svampene i deres spæde Alder have giennemborer.
Endeel af Svampens Rodder ligge, viklede imellem hinanden, uden paa Pupen,

de fleste inde i samme.
Ved g sees et Stykke af Enden af en moeden SvampHoved, stsrre end naturlig forestillet, for atSæd-Leddikerne, der ligge tæt un
der Huden, kunne sees.

Fig. XI. og XII. Tvende Afbildninger paa den af de Franske faa kalde
de Mouche vegetante, og de Engelskes the vegetable Fly, med vedhæn
gende Gedehams.
De vil findes meget forffiellige fra dem, de anforte Engel
ske og Spanske Forfattere i der§S Skrifter have meddeelt: Men de ere Natnrrn
fuldkommen lige.
Og endskiont den Amerikanske Koklesvamp i det udvortes lig
ner nogle af Stridskellen, viser dog afsnittet b, igiennem ForstorrelseS-Glaffet,
lignet Med det ved a, at den, fornemmelig i Henseende til Hovedets Bygning,
er forskiellig: Hos den Danske Stridskolle findes Froe - Bælge; hos den Ameri
kanske ingen, paa hvis Hoved ikknn paa det Sted, hvor Leddikerne ligge, et
hullet Væsen amreffeS.
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§. G. Kratzenstein. '
der -et Kongelige Observatorium i Paris er en Kielder 84 Fod dyb, som
bestaaer af mange deri foresundne Gange, hvilke i gamle Dage formodent
lig have lient til Gennemgang fra Munkeklosterne ril det ncermeste Nonnekloster,
for derved paa en ffiult Maade at holde Verden ffadeSloS for det aabenbare Tab
af faa mange Menneffer.
I den Gang, som gaaer til Abbediet Port Royal,
finder man et Hul i Muren, hvori er en Steentavle; her har Hr. Delahire, paa et dertil ophcmgt Thermometer i tang Tid iagttaget den underjordiske Varme
paa dette Sted.
Med Forundring fandt han, at Thermometret hverken Som
mer eller Vinter var underkaster nogen Forandring, men bestandig og nsiagtig
viiste en og den samme Temperaturens Grad.
I Midten af dette Aarhundrede
hax den uncevnte Forfatter af Universalthermometret, som er beskrevet i den gdie
Deel af A&a Helvetica, atter, og meere end eengang, iagttaget del samme;
heraf har han taget Anledning til at antage denne Grad fom en fast Punkt for sit
Thermometer, og betegnet den med O, isteden for ar Fryfe-Puncten paa de saa-

ledes «rettelig kaldte Reaumurffe Thermometre er betegnet med Null.
Man
kan ikke negte, at hiin Maade har Fortrinet for denne efter vores Folelfe, og
- derefter burde vi dog billig bestemme Kulde og Varme.
Ingen af os vil ve! an
tage de 8 forste Grader over Fryfe-Puncten af det sidst omtalte Thermometer
Pp 3
fom
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fom Grader af magelig Varme, ja jeg tvivler endog om,

at Indbyggerne ved
Tobolfioden som Vinteren igiennem lukke deres Vinduesluger med Iisplader,

uden ar frygte for, at disse ved Heeden af Bagerovnene i deres Varesser skal
smelte, ferend de paa den heitidelige Dag, da Flodens Jis brydes, under al
mindelig Glcedeffrig flaaer dem md med Prygle, og for hvilke en Kulde af 68
Farenheitiffe, eller 34 Reaumurffe Grader under Fryse-Puncten visser ikkun

/

en ganffe taalelig Vinter, isteden for at saadan Vinter hos os er 'kuns 14 Farenheitiffe eller 7 Reaumurs Grader, jeg tvivler,, siger jeg, at disse vil antage de 8 forste Grader over Fryse-Puncten som Tegn paa en maadelig varm

'

Luft, thi jeg veed af Erfaring, at en Sibirak ligesaa godt som jeg, kan fol«
Luftens Kulde, fornemmelig naar han ikke indvortes har varmer sig med en
god Slurk.
Imidlertid kan den Punet, hvorfra man begynder gt ralle, vorre Natur
formeren ganske ligegyldig naar han ikkun veed dens Betydning. Jeg maae der

for anmerke, at Temperaturen i flige dyhe Kieldere og Huller, hvortK Luften
. udenfra ingen synderlig Adgang har, bliver betegner ved den 55de Grad af den
Farenheitiffe, og den ioi Grad af den Nolletffe eller ucvgte Reaumurffe Scala.
Hr. von Wairan og den forhen omtalte Anonymus paastaae, at denne un
derjordiske Temperatur i en Dybe af 50 til 500 Fod finder almindelig Sted paa
Jordkloden, saavel ved Polen, som ved Linien, men at t>eu tagep til i endnu dy
bere Gruber, og foraarsager at Bjergfolkene have en Afkioling nodig.
Denne
sidste Punkt holdör jeg for en Misforstaaelse, som jeg strax vil oplyse.
I mine
yngere Aar fandt jeg i Teichmeiers Experimental - Physik, at den underjordiske

Varme tog til med Dyben, og dette blev beviiset derved; at Biergfolkene i de
dybere Rammetbergiffe Biergverk for Heedens Skyld maatte arheide nogne.
1 Dette giorde mig nygierrig, og drev mig, saasnart jeg igien kom i Ncerheden af

>-

Bloksbierget, imod hvilket dets Naboe, Rammelsbierget er kuns en Dverg at
befoge dette nu siden mange hundrede Aar udhulede Bierg.
I Sandhed følte
jeg ogfaa snart, uden ar have behov at sperge mit Thermometer fil Raads,
Heeden af den sig ncermende Skiorrsild; men jeg blev vaer, at denneIld var be

stemt til at blsdgiore dette Biergs staalhaarde Kies, paa det at den kunde vindes
med Boreren og Fcmstelen.
Her maatte vel 'nedvendig Biergfolkene blotte de-

1
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re6 Overliv, for ar formindsse Sveden.
Det bege var, at der ved Siden af
denne Skcersild fandtes visse Limbi, eller Gang*, hvor man kunde afkiole sig,
og samle nye Krcefter til Arbeidet i Skic?röilden.
At ellers Biergfslk i visse dy
be Gruber, hvor titan dog ikke har antcrndt nogen Brcendeveds Ild, kunne be
hove Forfriffning, bor ikke faa meget tilskrives den tiltagende uuderjordiffe Var
me, som megetfor de i Gruberne sig opholdende qvcelende Uddunstninger eller
Dampe, i hvilket Tilftelde de ikke behove Afkioling, men blot disse Uddunstnin
gers Vortforelst ved Ventilatorer eller Skoller: Det vilde alksaa komme berpaa^
an i en ret dyb og dertil hikket Grube, som fra udentil ikke behsvede nogen Lufttrcek, at undersoge, om ikke Jordons indere Varme i stige Dybheder virkelig
tiltager, hvilket er meer end sandsynligt, naar man ikkun derhos kan vcere vis
paa, at denne Varme ikke er dette Sted egen, og kommer af Kiftts langsomme
Oplosning ved den underjordiffe Fugtighed, da der efter alle Omstændigheder sy
nes, at endog de ildsprudende Bierge opkommer og noeres derved, naar denne
Oplosning ffeer med en stor Heftighed.
Jeg har vel selv adffillige Gange besogt temmelig dybe Gruber, men de vare alle forsynede med sortreffeligeTrotkhulker, faa, at man i de Heede Sommer Dage ikke kunde snffe sig et behageligere
Sted, at forfriske sig udi.
De vare altsaa aldeles ikke skikkede til disse Iagtta
gelser.
Jeg maae endnu foie til, at man ikke tor haabe i det nordlige Siberien,
ister i den Egn, hvor en Mcriigde store Floder udspringe ligesom af eet Centro, at
kunde finde eller udgrave en,Kielder, somi en Dybe of 50 - ivO Fod Milde viseden
parisiske Kielders maadelige Temperatur.
Ja end mere alle Kieldere i denne
Egn ere udhuggede i den frosne Jordskorpe, som om Sommeren kun oproer to
til tre Fod dybt og forblive bestandig i den frosne Tilstand naar man kun bevarer
dem for Ven udvortes Luft.
Denne Jordens Tilstand maatte forekomme mangen
een ffraksom, dog forskaffer den disse, paa deres Viis temmelig lykkelige, Ind
byggere denne Beqvemmelighed, at de i flige Kieldere kan, faa lamge de lyster,
' bevare i den frosne Tilstand det Vinteren igiennem i Mcengde forefaldende fierede
og ufierede Vildt.
Og dersom nogen havde, den Grille, at han efter Doven
vilde bereve Ormene sit Legeme lige indtil Dagenes Ende, faa.vidste jeg ikke at
give ham et bedre Raad, end at lade sig indmuure og begrave i flig en Kielder.
Han vilde da for stedse btive frie for Forraadnekse, med mindre Eeliptikens Obligvitort efter Aartuflnde tilvoxte faa meget, at disse Egne igien kunde blive opte-e-
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de i Dybden.
Imidlertid kan denne Egn -og aldeles ikke anfores som etBeviiS
mod den forhen omralte almindelige Jsrdkuglens Temperatur i en Dybde af 100
Fod; da hver Mand veed, ar Luftens Temperatur paa hoie Bierge, altid og
allesteder er ringere, end paa den over Havet lidet ophoiede Jordflade; men nu
er denne Sibiriens Egn i sig selv at ansee, som et meget hoit Bierg, da adskil
lige store Floder herfra have deres Udspring, hvis Kilder i lige Linie ere 362 tyd
ske Miile borte fra Havet, hvori de styrte sig.
Efter Abbeds Chappe d’hau-

teroches Iagttagelser ere de Sideriske Steder Jrcutsk og Nerczinsk, som ligge
under 52 Grader Polhoide, 3000 til 3303 Franste Fod ophoiede over Oceanet,
ogiArgunstoi, som ligger 3200 Fod heiere, end Oceanet, og under den 57de
Grad Polihoide optoer Jorden kuns 3 Fod i Dybden.
Naar der altsaa tales om
den almindelige og paa alle Steder lige store Jordklodens Temperatur i en Dybde of 50 til ioo Fod, saa maae man aldeles ikke derved forstaae dybe Huler eller
Kieldere i saa hoie Bierge, men kun saadanne, fom ere udgravede eller dannede
i de lidet over Oceanet ophoiede flade Egne.
Derforuden har man hidindtil end
nu ikke giort Forseg paa de heedeste og koldeste Steder ved Oceanet, om ogsaa
virkelig den selv samme Temperatur^ som er i den Parisiske Kielder, finder
Sted i de dybe Huler og Kieldere som ere der. Jeg vil nu vende mig til de Iagt
tagelser, som synes mig at beviise, at Varmen i vores nordlige Egne har taget
merkelig af.
Jeg forstaaer ikke herved nogle enkelte Dages Varme, men det
heele Aars Middelvarme, som man kunde erholde, naar man summerte de
iagttagede Grader paa Thermometret, og dividerte Summen med 365 Dage.
Disse Iagttagelser ere deels physikakiste deels astronomiske.
De Petrefåéta
som vi i stor Mcengde antreffe i de nordlige Egne af vores Jordklode, viise os
skiellige Arter af Dyr og Vexter, som efter den ncervcrrende Jordklodens Be
skaffenhed allene hore hiemme i den Heede Zona.
Efter Hallers Iagttagelser
finder man i Skiverpladene i Bladebierget, som horer til Alperne i GlariS, Af
tryk af saadanne Arter af Bregne, som ere de antilliste Her egne.
I Holland
har man i Jorden sundet Beenrad af Crocodillcr, og andre endnu upaatvivlelige
Beviiser mode os her paa vor egen He.
Adstillige Stykker af Nautilus

Craflus, som kun opholder sig i den heede Jordstreeg, KrUSsnogepande, som
efter Rumphs Beretning kun findes ved de Molukkiske Her, har jeg selv udpil
let af Steene fra Kalkgruben paa Fcycee, og det af Steene, som hore til en Ckr-llen-
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pallenbernk, hvoraf egentlig Kalkgruben i Faxoe bestaaer, og derfor giver bedre
Kalk, end den Saltholmsse Kalksteen, fem ikkun er dannet af en knusetAsters-

barnk.
Fleere saadanne Vidnesbyrd, fom man antreffer hos dem- der have
ssrevet om Forsteeninger og Jordens almindelige Oversvømmelse vil jeg forbi-,
gaae.
Nu bliver Spersmaalet: Paahvilken Maade erodisse for ncervcrrende
Tiid til faa langt bortliggende Lande henherende Dyr og Vexter kommen herhid?
Ncesten alle Naturkyndige vil svare, at de ved den almindelige Noahs Syndflod,
eller nogen anden sterdeles Oversvommelse ere forte herhen fra deres rette hiem.

Endssiont jeg gierne vil tilstaae,

ar nogle enkelte See-Dyr og Planter

kan ved Noahs Syndflod voere blevne forte til langt bortliggende hoie Bierge og
der blevne bedekkede med Dyn , faa kan dette dog kun gielde om de Egne, fom
tigge under og i Ncrrheden af Zona torrida, men ikke om vore nordlige; lige
ledes kan det ogfaa kun gielde om faa store Steenklumper, fom Havets Bolger
t Storm ere i Stand til at fore op af Dybet, men ikke om heele Corallbcenker,
lige dem, fom man overalt tresser i Zona torrida, hvor Soen ikke er meget
dyb, og i Besynderlighed nar ved de Antillisse Aer, og som man ligeledes bru
ger til at broende Kalk af.
Vel sindes der og hist og her i Nordsoen ved de Nor
ske og Engelsse Kyster enkelte Corallvexter, men en stor Corallbcenk har man,
säa vidt jeg veed, ei iagttaget i de nordlige Vande.
Men da man kunde ind
vende, at man i Mangel paa Iagttagelser ikke burde stutte til en Tings Jkketilvcerende, saa vil jeg kun beraabe mig paa de mange Aftryk af Nautilo Crafio,
°9 de Indisse Trochis i Faxoes Kalksteene, samt de Aftryk af den finere Art
Nautilus, som sindes i det Bareurisse Marmor, om hvilke man med Vished
veed, at de aldrig befoger disse Egne, ikke heller kan drives herhid ved den lang
varigste Orcan.
Skulde Skallerne af disse mange Slags Soe-Dyr vcere kom
ne herhen ved Syndfloden, faa macttte en vedholdende Strom med en langvarig
Sydstorm have rullet dem over de under Vandet staaende Bierge og Dale, lige
fra Africa og herhid > og til en saadan Reise for tomme Skaller af stig en Stor-

relfe, der kuns kan blive fortrullede paa Havets Bund, vilde udfordres et heelt
Aarhundrede, da dog Near Syndflod kuns har varer omtrent et Aar. Desuden

vilde de ved de mange Stod blive til Gruus sorend de havde fuldfort Reisen.
Overalter en saaledes vedvarende sydlig Strom i Oceanet ikke passende med Jord-t7ye Saml. I. B.
z
Äg
>
klodens
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Ja om endog den heele Jordklode nu, ligesom i Noahs

Tid, blev fadt under Vand, saa vilde Soel og Maane formedelst der Vandbierg som ophores ved de himlisse Legemers indbyrdes Tyngde, og virke Ebbe og
Flod, stedse, ister i den Heede Zonar foraarfage en almindelig Havstrom fra
Aften til Vesten, men ikke fra Synden til Norden, eller fra Vesten kil Asten,
undtagen paa nogle enkelte Steder i Oceanet, hvor de underseisse Bierges og
Dales Beliggenhed kan give den almindelige Strom en besynderlig Vending
men fom sikkert ikke eri Stand til at rekke fra Zona torrida til vore Egne, en
Strikning af 400 Miil, efterdi saa lang en Dal derfra til os ikke er til.
Naar altsaa hverken Noachs almindelige eller nogen anden sårdeles Oversvommelse
har kunder bringe de Antillisse Bregne til Schveiß, som desuden paa denne lan
ge Reife maatte vcere forandrede; naar man ingen Grund kan finde, fom kunde
bevcrge Crocoditlen, til at forlade sin saa kiere Varme, og udvcelge den kolde
Rhiinstrom ril sin Boepa'l, hvad for Oversvømmelser der end maatte forefalde,
og hvad Fart Strommene end maatte lage; naar den mennesselige Forstand ikke
kan begribe, hvorledes det var mneligt, at de saa skiore Skaller af Nautilo
papyraceo i saadan Mcengde kunde ved Syndfioden vcrre henrullede over de
S6>weihersse Bierge og samlede i et Marmorbierg i Bareueh, uden forhen at
vatre blcvne forvandlede ril Slev; naar man ligesaa lidet karr angive en med Ver
dens gamle eller nye Indretning overeensstemmende Vey, paa hvilke vore Faxoiffe Nautili eradi 03 Trochi, heele og ubessadte kunde vcere forte derhen,

saa er det jo ganske overeensstemmende med Fornuften, at troe", at de i Jor
dens celdste Tider maae der have havt deres ordentlige Boepcek, og at der paa de
Steder hvor man hyppig muresser dem, haver varet Colonier af dem, -hvilke
Tid efter anden ere blevne bedekkede med Dynd, Sand,^ Leer og Jord, fom
ruren heftige Stromme med deres Mundinger have styrtet over dem, eller Havet
ved en Storm har losgiort fra Gründen og overssyllet dem med, ligesom det har^
saaledes bedekkel en Deel af Landet paa den nordvestlige Pynt af Frankerig med
Flyvesand, saaar kun Taarnspidserne afde der forhen vcerende LandSbye-Kirker
rage stem.
Ja Erfarenhed karrer, at Corall-DyreneS^lfkom msstendeel opforer
deres nye Bygninger oven over deres Modres, faa al disse derover maae gaae -til
Grunde.
Paa denne Maade opstaae de kiempemcessige Corallgreene, som fra
8 til IL Fods Tykkelse vope lige til SsenS-Overflade, blive farlige Klipper for

Skibene;

'
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Skibene; og endelig, naarHavet formedelst dens tiltagende Dybde forlader dem,
og de da blive besogte af Soefuglene, blive de bedekkede med disses Skarn, samt
med Fiske- og Fugle-Radde- iligemaade blive de i Storm oversvommet med

Dynd som har loset sig af Grunden; de blive og forstorrede med did derpaa ud
kastet Soe-Grces.
Saaledes opstaaer efter Aarhundrede en Ae, hvilken, alt
som den er bedekket med feed Dynd eller Flyvesand bliver meer eller mindre frugt
bar og skikket til Beboelse.
Saaledes er maaskee den i Sydseen liggende para
disiske Ae O-Taiti med dens Naboe opkommen, eft rat en afSeegrunden op
kaster Vulkan har giort den ferste Forhoielse eller lagt Grundsteenen dertil, hvorpaa siden Corall-Ormene ere blevne ved at bygge.
I en for 15 Aar i den En
gelle Journal indrykket Beskrivelse over Skibbrud paa en saadan sig ettfcmi kun
lider udbredende Corallbcenk, har jeg fundet, at Fugleffarner paa den samme
allerede var voxet til en saadan Hoide, ar de derunder kunde begrave deres Dode,
og heraf seer man, at det ikke behoves, at fralede alle Aers Opkomst fra Over-

fvommelfer eller Vulkaner.

At Kiobenhavn staaer paa en Kridrklippe, det er paa en knufet og deref
ter med noget hvidt Leer giennemblandetAstersbank, har jeg paa det hoieste
Sted i Byen erfaret ved Jordboreren, og derhos fundet utvivlagtige Spoer paa
at"den Klippe forhen har v«ret en Strandbrede.
Just der samme kan man paa
samme Grund paastaae om den Deel af de Schweiherske Alper, som i deres
Indvolde indeholde heele Colonier af visse Arter Soesnekker, som lagviis ligge
oven paa hinanden, og det til en Heide af<5 til 10000 Fod over Havets nu va
rende Horizont.
Hoiere finder man dem vel ikke, og derfor maae man anfee
disse Bierges Spidser som Klipper eller Her, som allerede i Jordens forste Tid,
da den nesten ganske var bedekket med Oceanet, ragede frem, og derfor ikke kunde
faae nogen Asters- eller Corallenbanke til Grundvold.
Just denOmstcendighed,
at de forsteenede Aftryk af Soedyr ikke overskrider en Hoide af 10000 Fod over
Havers Horixont kan tiene os til et overtydende Beviis gt vi uden al Grund til
skrive Syndfloden deres Tilvcerelse i mindre hoie Deele af Biergene; thi naar

den i Folge af Mose Beretning har bedekket alle Bjergspidser 15 Alen hott, faa
vilde den naturlige Folge vare, at man ligesaa godt i de hoiere som i de lavere
Egne af Alperne maatte finde Spor tU Skaller af Soedyr, hvorfra de allene

O,g 2
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maatte undtages, der kunde ansees for udbrændte Vulcaner.
Naar vi altsaa
efter alle Omst«ndigheder maae holde for at Ocanet i de celdre Tider har ligesaa
hoit bedekket Jorden, som disse isters- og Corallbanker viise sig, faa maae ogfaa denne Bedekning have vedvaret Aarhundrede igiennem, paa det at disse Soe-

dyr kunde voxe til faa stor en Mcrngde, som man virkelig finder at de have voxet
til, dette kunde desto lettere sikee, da Oceanets Dybhed i den Tid, det bedekkede
den storste Deel af Jordkloden, ikke kunde vorre saa stor, som nu.
For ncrrvcerende Tid indtager Oceanet omtrent to trediedeel af Jordfladen, folgelig-maae
det den Tid have vceret en trediedeel mindre dybt.
Solen kunde altsaa bedre op
varme den mindre dybe Soegrund,

og altsaa kunde SoedyreneS Fortplantelst,

hvilke vi nu have at takke for alle vore Kalkbjerge, hastigere gaae for sig.
End
nu bliver to Sporsmaale tilbage at befvare, nemlig hvorledes Oceanet efterhaanden har forladt og blottet det nu vcerende faste Land? og hvorledes Skalldyrene,
/ som for ncervcerende Tid kuns leve under den Heede Zone, har den Tid kundet
anleggeher faa store Colonier og fordrage vort kolde Clima? For at besvare det
forste, behover man blot at give Agt paa det, som endnu dagligdags ffeer for
vore Hine, og deraf siutte til det forbigangne.
Den inden for Vendecirklerne

liggende Deel af Oceanet bevceger sig stedse ved Solens og Maanens Virkning
fra Hsten til Vesten, og vedligeholdes derved bestandig i en frisk Tilstand, da

den ellers i kort Tid vilde komme i Gicering, raadne, og ved sin Stank drcebe
den heele menneffelige Slcegt; thi denne forraadnende Gicering er Soevandet,
uagtet sin Salthed, formedelst sin dyriffe og planteagtige Mellemblandelfe uncrgtelig underkastet.
Denne S^rsm fuldender i de dybere Egne af Oceanet daglig
6 til 8 Miile, eftersom Solen og Maanen, fsreenede eller fraffildt, opdriveet
meer eller mindre hoit Vandbierg under sig.
Deraf kommer der, at Skibene
paa deres Tilbagerejse fra Ostindien til Europa ikke kan seile til Øen Helena
naar de om Natten uforvarende ere stilede den forbi. Paa mindre dybe Stceder'
og imellem Her, kan denne Strom paa visse Aarstnskider vcere saa stcrrk og ri

vende, at Skibene endog med den beste Vind ikke kan segle derimod.
En saadan vedholdende Strom maae altsaa med Tiden rive de blödere Deele af Soegrunden loS, fore dem med sig, og ved Bolgerne ffylle dem op paa Landet.
Naar Soegrundens Leer Lag faaledes efterhaanden ere blevne opleste og skyllede

op paa Landet, saa blive de oste der under liggende Lag afFlyvesand blottede,
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Belgerne dreven ril Strandbredden, og ved Stormvinde udbredede over Landet.
Paa denne Maade er den forhen ved Kisge vcerende Havn tilstoppet, og den
med store Omkostninger ved Randers opmoddrede Havn er paa samme Maade i
en Efteraars Storm tilfyldt.
Hertil kommer endnu, at i en maadelig Af
stand fra Strandbredden, hvor Dybden ikke er alt for bradt, voxer aarlig en me
get stor Mcrngde af allehaande SoegrcessomudfuerSsegrunden, bliver om Efteraaret lesreven og kastet paa Land.
Jeg har deraf feet store og tykke Her fvsmme
i Oceanet, at de vare istand til at stille Bolgernes Bevcegelfe, sg Jisfuglene
kunde^paa disse Her bygge deres Reeder.
Ved denne faaledeS hiddrevne Tang
bliver Landet aarlig forhoiet ogudviidet, og Oceaners Vand maae da nodvendig
trcekke sig i sin derved fordybede Hulhed tilbage, hvorfra del bliver ved at igientage de samme Optrin.
Dette gior, at en Naturkyndig kan forudsee, at de nu
vcerende lystelige Hoie vil om nogle 1000 Aar forvandles til Alper, skiulte med
en evig Snee, og de nu vorrende Dale til here Skovbegroede Bierge; og at Ocea
net da efterhaanden ikkun vil indtage den zdie eller 4de Deel, af Jordens Over
flade. 'K)en Andeel Flodene have heri, i det de rive Jord og Sand med sig fra
de here Bierge ned i Dalene, og derzsed forlcenge deres Munding, gaaer jeg her

forbi, eftersom denne Tilvext vel tiener til at drive Seen inden snevrere Grcrndser og tilintetgiore Bierge, men ikke til stedse meere at nedtrykke Vandets Over
flade under de forhen af Vandet beffyllede Bierge.
Paa denne Maade troer
jeg at det ferste Spersmaal kan i Overeenssiemmelfe med den daglige Erfaring tilsircekkelig besvares.
Hvad det andet Spersmaal angaaer, hvorledes det heede
Jordbeltes Seedyr her har kundet opsiaae deres Boepcel, faa veed jeg ikke at
give andet end dette sandsynlige Svar, at her just paa den Tid ogsaa maae have
vceret ek heedere Clima end nu.
De nu vcerende Biergtoppe vare paa den Tid
netop af Soen fremragende Her, og altsaa i den nedre Egn af Luften udsadt for

de varme Soevinde, uden at de over Jisbedcekkede Alper strygende Vinde have
derved kundet blive kolde eller meddeele os deres frosne Beskaffenhed, eftersom
saadanne ikke endnrl vare til.
Videre kan man ganske naturlig formode om Jor
dens indvortes Varme, at den, ligesom al anden Varme, der ikke stedse faaer
nye Ncering, aftager Tid efter anden, og maatte blive udbredet igiennem det
heele Verdens Rnm.
Folgelig maae den i gamle Dage have vceret stsrre end
nu, da Jordkloden kun kan give en endelig Vcering til denne Varme, vaden
3
*
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indvortes Bevægelse, som ffeer paa een afos ubekiendt Maade, maae dog en
delig engang ophore, naar den dertil horende Materie er fortæret eller udtomt.
Jordens Kierne maae nu beftaae enten af en forhen gloende Coined, efter Whi-

ftons Meening, eller af en fra Solen afstodt og siden rundt tilfammenflydt Draabe, ligesom de smaae microffopiffe Glaskugler, som Buffon lærer, saa maae
dog i begge Tilfælde efter al Anseelse dette forhen Heede Legemes Varme formmdffes og endelig gandffe ophore.

Saaledes seer det ud i Hensigt til Jordklodens indvortes Varme,

som i

de ældre Tider kan have forffaffet vort Clima en varmere Atmosphære.
Men
desforuden er det og hoift rimeligt, at Ecliptikens Skiævhed i de ældre Tider har
været storre end nu, og at altfaa Zona torrida har ftrækket sig videre ud imod
Norden.
Over Ecliptikens Skiævhed have vi kuns Observationer fra 2000 Aar,
og den synes i disse 20 Seculis ikkun, at være blevet 24 Minuter mindre, hvil

ket i Sandhed vil sige meget, men man behovede kun at äntage, at denne
Skiævheds Aftagelse forholdt sig som finus af den Vinkel Jordens Q^ne gier

med Aeqvator, for ikke at faae en alt for hsi Verdens Alder, da Solen ffulHidindtil har den ftore Euler
kuns opdaget een Aarsag til denne saa længe i et fremgaaende Aftagelse af Eclip

de have ftaaet lige over Dannemarks Zenith.

tikens Obliqvitæt; denne nemlig , som opkommer ved de ovrige Planeters Virk
ning paa vor Jordbane, thi den liden Af- og Tiltagelse som tilendebringes i 18
Aar, og kommer afMaanens foranderlige Bane, regner jeg her for intet. Men
mange andre Aarsager kan endnu være til for denne nu allerede siden 2000 Aar
vedvarende Ecliptikens Skiævheds Aftagelse, som maaffee forsi vil blive indseer

af vore Efterkommere.

Efter al Anseelse maae den i vores Jord indftuttede be
vægelige magnetiffe Kierne ligeledes have en ftor Indflydelse paa Jordens Banes
Beliggenhed.
Men vi have om dennes langsomme Bevægelse kuns Iagttagel
ser fra saa kort en Tid, at vi ikke endnu kan drage saa vidt udrekkende Slutninger
deraf.
Endelig kan man endnu angive en tredie Aarsag, som har kundet tilveje
bringe det nordiffe Climas Forværrelse. - Naar vi vil domme om Solens Ild
efter Ligheden med Ilden paa vor Jord, som uden bestandig Næring ftedse^tager
af, saa maae og Tid efter anden de brændbare Materier i Solen alt nicer og
meer fortæres, og den altfaa tage af i sin Stsrrelse.
At flutte ester de opkom-

mende

*
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mende og forgåaende Pletter i Solen, hvilke forestille dybe og ujorvne Huler, fom
esterhaanden komme i Brand igien, eller blive lyfe, maae man ansee Solen,
-lom en Klump Steenkul af den beste Sort, hvori den iblandede Kris, ligefom
paa Jorden, foraarfager et JordMcelv eller Soleskiorlv, som opkaster en stor
Deel af Skorpen.
Dunkelheden vedvarer da i den giorte Huule faalcenge, indtil
den ogsaa bliver angrebet as Ilden, som da gemeenlig brcender klarere end den

ovrige Deel af Solen.

Thi man maae aldeles ikke troe,

at Solen ved gode

Kikkerter, endog uden at tale om Pletterne, ^viiser et jevnt og eensdannet Lys,
meget mere finder man Skatterinaer og Afsaher af hoiere Deele, fornemmelig

Da
Diametrens Formindskelse i 100 Aar paa et saa stort Legeme ikke kan udgiore me
get, saa kan man endnu ikke med Vished bestemme, om Solen ogsaa virkelig

ved Solens Rand, som tydelig viiser dens Lyses og Overflades Ujevnhed.

viiser en Formindskelse i sin Diameter, fordi de gamle Observationer ikke hertil

har kundet gieres noiagtige nok.
Det kunde ogsaa vcere, at Jorden noermede
sig ligesaa meget til Solen, som denne tog af i sin Masse, og da vilde man

ikke engang kunde mcerke nogen Diametrens Formindskelse, om man endog der
til brugte de rwia^tigste Instrumenter.
Om denne Ncermelse bliver mcerkelig
i 100 Aar, vil man ikke faae at vide,

forend Venus i det folgende Seculum

endnu engang gaacr forbi Solen, og giver paa tty Anledning til en noiagtig
Maaling af Jordens Afstand af Solen.

Afhandling

> Afhandling
t

om

Fymwrsere eller Morterer, om KrudetS Natur, saavidt det
indflyder til at bestemme Morsemes Egenffaber: item endeel

Kanonstoberiet vedkommende, der melder formodentlige Aarsa-

ger, hvorfor at man udi Frankrig, har, forkastet dm gamle
Stobntngs- Maade med Kierne (avec Noyau) og antaget den

nu brugelige med fuld Masse (a plein coulage, ou a c o uler

plein) hvilken sidste synes at have adssillige betydelige Fordeele.

Af

E. W. Stibolt.

.

saa lang bortloben Tid siden de ffrceksulde og edelceggende
Vaaben, kaldet Mersere,

blev opfundet,

Krigs-

skulle man neppe tcenke, at

Der ffulde vcere merre at sige til deres Forbedring, eller at de i viffe Maader kun
de gisres endnu meere odelceggende for det meuneffelige Kien. - Men at disse
(som efter Monsr. Blondes og andre Skribenteres Beretninger, fortcelles at

have vceret til i Aaret 1588. ved Beleiringen af Wachtendonk, og som for sikkerst meldes brugte af de Franske 1634. ved Beleiringen la Motte, en Stad
udi Gueldern) ikke efter en saa lang Tid af 142 til 188 Aar ere bragte til deres
storste Fuldkommenhed, eller til den Grad, at man i det mindste er eenig om det

beste Slags blandt de adffillige i Brug vcerende: men at man paa forffiellige
Steder falder snart paä et Slags, snart paa et andet, som vi ncermere vil erfare,
og at neppe har man med nogen Forandring stobt et Slags,

forend "man efter
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giorte Forjog med dem strax er bleven misfornøjede og fcrrdige til at giore nye For
jog i bedre Haab, men maaskee mqd lige Uvished om Sagens bedre Udfald, hvil
ket dog de medfolgende store Bekostninger med videre forbyder at igientage faa
oste, som Elftere udi det Fag onffede.

Dette kan vel ikke reise sig fra andet, end fra en utilstrækkelig Kundskab,
om de adftillige og tilfældige Aarsager, fom har Sked og indlober udi den ganftr
Sag, og hvoraf Mangel paa en fuldkommen Kundftab om KrudetS Antændel
se og ganske Virkning uden Tvit bliver den fornemste, hvilken vel endog vil lade
vore Efterkommere Materie at skrive om.

Jeg har ei hermed den Tanke at kunde frembringe saadanne Meeninger
der ufeilbarligen uden videre Forjog ftulle bestemme de beste Soe Morterer, nog
le faa rigtige Prover og Forsog udi det store ville komme os meget til Hielp, og
give en tilstrækkeligere Kundskab til ar opuaae dette Hiemed.
Og stkiont man til Sagens bedre Forklaring og yderlige Bekrcrftelse kunde
onstke sig andre oplysende og mere fuldstcendige Forsog, end de vi have an fort,
faa ere vi dog ei derfra ganske blottede, Da det for storste Delen er Erfarenheden
tilbragt Tid efter Tid fra adftillige, som har givet oö de fornemste Anledninger
til hvad vi ufuldkommen have forfattet.

I hvor ringe end andre med mig selv maatte ansee dette Skrift, faa dog
naar jeg i vores eget Sprog, hvorudi man faa sielden seer Afhandlinger udi det
mathemarifte, Physifte og dz Dele vi betragte, kan berette hvilke Slags SoeMorsere for at kaste paa lange Distancer ere fornemmelig nu i Brug hos berømte
Magter, Forfatterens Mening om dem, Udfaldet af Proverne, der har fox, aarsaget vedkommende at vige fra et Slags, og antage et andet, og sammenlig
ner dette med de beste theoreriske og praktiske Afhandlinger, den Deel af Artil
leriet betreffende, for derefter og af hvad videre fornyttig holdende Grunde, at
bringe udi en Slags systematisk Orden de fornemste Egenskaber, som henhører
til at bestemme gode Mersere, om at kunde vcelge dem med nogen Slags Vished

udi forefaldende Begivenheder, faa meener jeg dog derved at tilvejebringe. nogen
Nye Saml. 1.25.

Rr

Nytte
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Nytte, og i denne Hensigt giver mig den 2Ere ar forelcegge felgendeM dette hsie
Selskab, hvis Bestræbelser og Hensigter eiensynkigen gaaer nd paa at biedrage
eg befordre til der almindelige Beste, og der^Li efterfølge de meere blomstrende
og anseere Steders E,rempel.
Ved ar anfore de Grunde, som man paa forskellige Steder har havt for
at vcelge det Slags See-Morterer, hvoraf her viifes Tegninger, vil fieere af
mine Landsmand, ister Embedet vedkommende blive bekiendt, hvad man tcenker
«di den Sag hos Fremmede, som ved at sammenlignes med hvad vi felv monne
rornke og forefinder hos os selv, vkke kan andet end riene til Oplysning.
En anden Hensigt med denne Afhandling er at viise de beste og gyldigste

Aarsager, fom kan have bevceget de France -ar forkaste den gamle StebningSMaade at stobe over Kierne, og i derrs Sted antaget, faavel for Metal- font for
Iernkanoner, den Maade at siebe med fuld Masse de couler en plein, og
derefter at udbore dem.
Jeg kunde ri vare ligegyldig at famle al den Kundskab
jeg har knndet erholde, tilligemed alle de forskiellige Meeninger for og imod disse
tvende Stebm'ngs-Maader paa en Tid, da vores Norske Kanonstoberie syntes
at tabe sig, da de sildigere Prover over endeel Jernkanoner, alt for tydeligen rilkiendegiver, arder maae vare Feiler, enten i Jernertsens gode Behandling og
Smeltning, i dens gode Egenskab, eller i Maaden at stebe Kanoner paa, hvilke
Lblant andre Aarsager bliver en vigtig / hvorfor jeg anforer alle de Underretninger,
som jeg har kunder erholde om de tvende meldte StebniygS-Maader.

Hvad som imidlertid har horndet med det Norske Kanonstoberie, og som
altid opvrekker ubehagelige Fornemmelftr hos en Patriotisksindet, kan si^es ar

herude i nogen Maade paa andre Steder.

Vivide, ar man fra gamle Norge har leveret os endog for mange Aar
siden meget gode Kanoner, hvilke ikke lcenge siden for deres 2Elde skyld, har udstaaet nye Prover under den sindige Hr. Commendor ogTeimesterH. M. Billes
Opsyn, om at forvisses om disse gamle Kanoners Duelighed og paalidelige Tieueste, fom noksom bevidner denne Sags Rigtighed, og vi vil haabe, at de fom
drive
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drive og foretage et fa a vigtigt ogvanskeligt Arbeide, fom et Jern-Kan on stob erie i sig selv er., iscrr ril det er kommen i en fttldkommen Stand, maae mode at
Held og Lykke i deres Arbeide, faa de rene og allene for Eftertiden maae kunde
forsyne os med Jernkanoner., hvortil jog ouster Vedkonuuende al muelig Understyttelse og Opmuntring.
-

Det er fuldkommen bekiendt, ttt det Caronste Jerttverk og Kanonstoberie
i Schotland er meget beremt, og i Aarme 1768. og 1769* medens mit Ophold
r Engelland var det i fterdeles Anseelse fordttS gode Kanoner, famme findes og
meget roeset as Hr. Professor Mütter ndi Hans Afhandling om Artilleriet. Imid
lertid haver jeg ladet mig underrette, at man i de seenere Tider Har havt Kano
ner fra meldte Compagnie, som ere dlevne prsvede Hos os, og ei har kunder udsiaae den almindelige Kanonprsve, og de sidste indsendte, som forvist meentes af
Eierne at vare ypperlige, devise eller bekrcefte siet ikke det gode Rygte jeg faa ofte
felv Har heri om dem, efterdi de sidsimeldte sprang ligeledes under den almindeli
ge Prove, Hvortil dog Kanonernes maadelige Tegning eller Ridser efter givne
Underretning af Vedkommende, kan have bidraget meget.
De fom kiende de Vanskeligheder man har modt udi denne Kunst
t Frankerig, og har l«st alt Hvad Greven af Buffon har skrevet udi denne

Materie a), de vil snart overtydes om de Vansteligheder man moder ved atbringe den ganste Kunst til sin Hside, og dette samme kan siges fra andre Steder,
hvor Kunsten blomstrer.

—

/

-

Skisnt dette langt fra fan vare nogen Trost for mine Landsmamd, at ho
re fligt har hcender og hcender paa fleere Steder, faa vil de dog deraf erfare Sagens Vanskelighed, Nodvendigheden at kiettde denne Videnffab til Fuldkommen
hed, fom visselig indbefatter meget t sig, og før iblaut andre vigtige Aarsager
vcere os en drivende, til at forbedre Jeruverkerne, og neie undersege Malmerne,
hvormed Forstanderne , sotn have gion Fremgang udi Kauonstobenet meget har
Rr 2
bestiefn) See hans Suplement til Natur Historien den Deel som.bersrer hans Experien

ces fur la fufion des mines de fer.

ZI6
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besrieftiget sig, inden de har brägt det saavidt som de har, ister i Frankerig,
hvor Jernminerne just ikke ere meget berømte, men hvor dog støbes ypperlige
Kanoner, som uden Tvivl mage til^rives de Kongelige Anordninger, Vedkom
mende formaaende har udvirket paa Fabrigverne, hvorefter Leverandeurerne maae
rette sia, og hvorved er skeet mange gode Indretninger og Anstalter til Kano
nere Forbedring, hvis Støbning og Behandling beftyres nf Kongelige Officerer,
kyndige Mrend: Endeel af hvilke som jeg selv har talt med, ønskede endnu flere
Forandringer, som. man holdt for vilde v«re tit Forbedring, hvilket dog den anragne S.rebnings- Maade, Kanoners gode Skabning og Kundskab om Ertsens
Natur og Behandling ey syntes at stivne, men som efter mine Tanker ville forege
Kanonernes Godhed stråledes som jeg efterhaanden j^kal faae Leilighed til at anmerke.
Det var udi Aarene 1772 og 73* at jeg samlede endeel af disse Materialier, og hvoraf jeg i Aaret 1773. den 6te Martii fra Rochelle tilstillede det Kon
gelige Admiralitets- og Commissariats-Collegium en liden Afhandling, den Sag
vedkommende, som jeg haaber ei mishager den Leilighed mig her gives at (inføre
endeel af samme, hvortil de som Elskere og Forftemmere af Videnskaber selv
have i visse Maader befordret.

Der har siden den Tid ladet sig tilsyne nogle faa Meeninger, hvoraf no
get fyncs tienlig ril KanonerneS go.de Støbning, og som man allerede lomge før
snssede iverksat.
Derimod erfares noget af samme Skrift, som ej synes fuldkommen at
svare til hvad Erfarenhed i visse Maader har prøvet got, og kan siges noget stri
dig imod andre kyndige Mcrnds Tanker, hvilketalt omstcendigviis uden Vidt
løftighed paa behørig Sted skal anføres med det som tcenkes meest nødvendig,
Hovedsagen betreffende, og bliver, med hvad som er meldt, Materien til denne
Afhandling, ffom jeg uden videre begiver mig til.
i. Forinden vi betragte Mørsernes Skabning, er det nødvendig at anfø
re den almindelige Kundffab man haver om Krudet og dets. Virkning, saavidt
det vedkommer Hovedsagen, og lader sig fatte af vores Begreb: og da Krudet
er en af Hovedposterne udi Artillerievasenet, og at anfee som Sielen til Krigs
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Redskaberne, desaarsag maäe saavel Kanoner som Msrsere rc. for stor Deel indret
tes i Forhold til detS-Love, om det skal svare vel til Hensigten, og vise dets

Virkning.

2. Krudet har vceret bekiendt i Europa i Aaret 1330, og efter andres
Meening kuns siden Begyndelsen af det fiortende S.eculo, opfundet efter den almmdelige Fortælling, HcrndelseviiS af Chymisten Bartholomeus Schwartz
en Cordelier Munk.
Vel meener andre Skribentere, ar baade Krudet har vcrret lange forher
bekiendt og i Brug hos Chineserne, men med Vished er det ei blevet brugt til
Krigsbrug, i det mindste i Europa, forenv efter meldte Tid.

3. Krudet bestaaer almindelig af sex Deele Salpeter,
Kull, og een Deel Svovel.

een Deel Trcee-

Undertiden viger man noget fra disse Forholde, saaledes at Andeelen af
Kullene er noget storre end Svovlen, nemligssaa at til hundrede Pund KrudsatS,
kages 75 Pund Salpeter, 14 a 15 Pund Kull og u'a 10 Pund Svovel.

Efter Beretning bruger vi til hundrede Pund godt Krudt 80 Pund Sal
peter, 10 Pund Svovel og 16 Pund Kull.

4. Man haver forfogt ar tilftette andre Slags Materier, men de have
Stort det flettere, og ubrugbart,. ligeledes har man fegt at forandre Mcengden
af de zde meldte Slags, og derved befundet, at Krudets gode Egenskab forstorste Deelen beroer paa et rigtigt Forhold imellem Deelene, hvoraf det bestaaer,
hvilket ibfant onfcre le Chevalier d’Arcy har giort adskillige Forsog paa, baade
i Henseende til at forandre Meengden af de forffiellige Deele, hvoraf Krudet be
staaer, som ved ar giore Forskiel paa Blandings-Maaden selv, hvorefter den
almindelige Maade ar sammenkomme de meldre rrende Deele paa engang i Mor
teren synes den beste, om at befordre got deres Foreening.

\
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Hr. Papacino d’Antoni siger at Musqvel-Krud indeholder fem Deele

Salpeter,^ en Deel Svovel og en Deel Kull.

Det almindelige brugbare Krud anforer han at vcere givrt efter forsi meld
te Forholde §. 3.
\
Tager man derimod syv Deele Salpeter, een Deel Svovel og een Deel
Kull, saa kalder han det for Lyst-Krud.

Til Krigsbrug kan man holde sig forsimeldte Forholde efterrettelig §. 3.,
og det synes ikke urimeligt, at man tt I den alvorlige Krigs-Tienesie kuns bor betiene sig af et Slags Krud, nemlig det beste, skiont ikke kunstigste og kostbareste;
thi det vil undergaae Forandringer nok tit det vcrrre ved at giere See-Reifer, hen
ligge i Magazinerne og saa videre, ogsaa finder man adffillige Anordninger paa
fremmede Steder, som tilholder Liverandeurerne ikke at levere til Magazinerne
af det store kornede Krud, kaldet Kanon-Krud, men allene af det middelkornede, det Slags nemlig som kaldes Musket - Krud: ved Sigtsiittgen sorteres ellers
Krudet, saa det fineste bliver til Fange- og Musqvet-Krud, og det grovere til
Kanon-Krud.
I Frankrig tilholder iblant andet Forordningen, ligesom det og er i Brug
> paa andre Steder, at Krud-Massen skal siampes i Morterne fra 22 til 24 Ti
mers Tid i det mindste, imedens hvilken Tid det oparbeides, og fugtes paa sine
visse Tider, om paa der beste ar indarbejdes og blandes med hinanden, hvilket da
omsicendigviis hcenger af Verkernes egentlige Indretning, af Stampernes Vcegt
og Slag, Mrengden afMassen udi Morterne, og Veirek, som-dette er fugtigt
eller hedt.
End maae man ei betiene sig af andre Trcee-Kull, end de, som ere
brandte af det saa kaldede Trcee la Bourdaine Æ).

A. Som

b) Man finder forstiellig Forklaring og Benævnelse paa dette Slags Trar, nogle faf*
der det for Noir I^run item Ner Prun, men andre derimod som Hr. Bomar
antager det for at irøre Aune noir, som synes mere rimelig efter yderligere For
klaring, og uden Tvivl, bliver hvad vi kalder den sorte Eld, hvoraf Hr. Pro
fessor Br^nmke har underrettet mig at man har Forraad paa i Norve- PaÄ
de Franste Krud-Moller holdt man dette Slags Tr« best stikket til Kend-Kgll,
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5. Som Krudets gode Egenskab beroer paa meldte trende Sorters God
hed, faa bliver det en Nødvendighed at hver Slags efter sin Maade er lutret og
renset paa det beste, ister maae Salpeteret, som Hoved-Vcesenet vcere vel ren
set, saa ei at indeholde See - Salt og Uhumskhed.
Man anseer det at vcere got, naar det er Haardt, hvldt, klart og giennemsigtig, og ei lettelig tager Fugtighed til sig, desaarsag maae det Salpeter
som bruges til Krud vcere af det som er tre Gange kogt, saa at det ikke indeholder
noget af det almindelige Salt, eller anden Ureenhed.
Man kiender videre dets Godhed ved ar lade et fyrigt beendende Kuld
til fiint stsdt Salpeter, som da maae formedelst deres fceldes Virkning mod hin
anden, frembringe en hceftig og reen Lue; dersom derimod det gnister og spruder,
samt vanskelig frembringer Lue fra Kullet, da indeholder det en Deel See-Salt

og er ureen.
6. Man kan til Krud-Kull betjene sig af adskillige Slags Trcee-Arter,
men det, som man i Almindelighed hos os holder rienligt, og hvoraf haves Forraad, er Elle-Trce af Middelalder.
Man holder og hertil meget tienlig Kull
af Hessel-Tree.
Det er allerede forher meldt, at man i Frankrig helst betiener
sig af det saa kaldte Louräsine.
7. Jo bedre Svovlen, tilligemed meldte Deelehvoraf Kruder bestaaer,
ere, item jo bedre disse Sorter forarbejdes og mcengeS udi Morteren, og videre
kornes, torreS, sigtes og dristes, fra Stevet, kort, jo bedre den beste Slags
Krudmaterie forarbejdes og behandles, jo bedre bliver der til sit bestemte Brug, og
herfra reifer sig forffielligr Slags Krud, som man betiener sig af i forffiellige
Til
og langt bedre end Kuld af det almindelige Elde-Trcr. Hr. Duhamel beretter
at af et Qvintal Bourdaine kan man erholde tolv Pund Kull, som koster henimod 4 Livres- Hvilken Priis forekommer mig meget hsi, naar jeg sammen
ligner den med andre Slags-Trcr-Prifer, desaarsag maae det enten v<rre temme
lig rart, eller og den hsie Priis kan paa sine Stader reise sig fra Transporten,
saafom det ikke voxer paa alle Stader, men paa de mere fugtige og sumpagtige.
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Tilforlde, hvis ovrige Behandlingsmaade og behorige Machiner til at forarbeide

samme, er alt for bekiendt, ar behove nogen videre Forklaring: ogsaa finder
man paa adffillige Steder Kongelige Anordninger, som bestemme de vig
tigste Poster.
8» De fleeste anseer antcendt Krud som ct elastiff Flydende, efterdi naar
det er oploft, og bragt ved Ilden til beste Virksomhed, virker det ril alle Sider,
dette tiendes ved at antanide en liden Deel Krud lagt paa et Brer, da Luen reiser
og spreder fig i Skikkelse af en halv Kugle, og naar indsperret udi et Rum eller
Kar, da brister eller springer sammepaa det svageste Sted, naar som det ikke er
stcerkt nok til at udstaae dets elastiske udvidende Kraft.
Dette viiser noksom den
daglige Erfarenhed i Skydegevehr, Kanoner rc., hvor det antcendte Krud soger
at giore fig Vei efter dets Maade at virke paa, hvor det finder mindst Modstand,
som almindeligen ffeer, og bliver til Ladningens Side, da Forladningen med
Skarpet maae vige, om ikke for, saa efterår KrudetS anvendte Kraft mod Kam
merets Sider, ved Reaction er forecnet med den anvendte mod Ladningen,
hvor da Skarpet drives ud den bestemte Vei uven at ffade Stykket, med mindre
Skarpet for tilfceldige Aarfager-kan giore stärkere Modstand end Siderne af Ka

nonen, der indstutter Krudet, kan imodsiaae, som da omstcendigviis kan rev
ne eller springe, alt i Folge af Metallens Beffaffenhed, hvilket ofte hinder end
og til Skade for de omkringvcerende: men dette kunde ikke saaledes ffee, uden
ak Krudet virkede til alle Sider som meldt.

9. Det vil vel ikke i vores Sag tilvejebringe nogen Nytte, eller voekenodvendig, ar melde hvad Virkning enhver Deel, Hvoraf Krudet bestaaer, gior
til dets Oplosning og Forbrcendelft: hvorledes at Meelet af Kullet gior den usta
dige Ild af Svovlet og Salpeteret, meere fyrig, virksom og igiennemtrcrngende, saa meero fuldkommen at fortcere Salpeteret, og bringe samme til storste
Virksomhed og Udvidelse: da diste alle med hinanden forvandles eller oplofts un
der Antcendelftn til en ildhed Dg elastiff fiydende Materie, hvis Kraft ei fuld
kommen lader fig bestemme, men hvis Virkning dog vifer fig storre, alt i Folge
af fammes Ferdighed til at bringes til Vapeurs eller Imme, og Egenffab at
kunde fortynde og udvide sig.
Efter
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Efter Forbandelsen efterlader det ikke andet end en smutsig Fugtighed,
Log jo mindre af dette, jo bedre er Krudet, ogsaa kan dette Henregnes til en af
Krudpreverne,^ ligesom og Luens Klarhed og Snildhed af det antændte Krud i
visse Mcrader forkynder Krudets gode Egenskab.

10. Alle Autores Have ikke eens Meening om Krudets Virkning, hver
ken t Henseende til Maadens eller til Gradens Storhed.
Nogle anseer det blot
som en naturlig indsperret Luft, som Krudet selv inderholder, hvilket det frem
bringer naar det oplofts: andre sammenligner Ven antcrndte Krützmaterie, ve
en overordentlig sammentrykket, og ved Heeden anspendt elastisk Luft, eller at
Krudmarerien, oplost til et ildhedt fiydenvr Voefen, virker tilligemed den i Mas
sen og den imellem Krudkorncne befindende og anspendte Luft, samdrcegtigen som
en anden clastijk flydende Materie, der haver samme Grad af elastik Kraft, og
Egenskaber at virke med.
11. De som vil vide, Hvorledes at Robins meget artigen gaaer frem
med hans Forssg, naar han vil.bestemme KrudekS Kraft, og sammenligner sam
me med Virkningen afflydende elastiffe Materier, de efterses Hans Afhandling
herem, etter hans Krud - Theorie anfort af Hr. Euler udi Hans erläuterte Artil
lerie IV. V. og VI. Satz, hvor man tillige kan efterfee Hr. Professor Eulers
giorte Anmerkninger, og videre kan erfare endeel dybsindige Meeninger den gan
ske Sag vedkommende.

Efter meldte Forseg meener Hr. Robins, at Krud indeholder Luft derer
kuns 244 Gange tykkere, end den vi aande, saa ar naar den Luft, som Krud
derefter Mlde indeholde, blev fortynder til den Grad, som den os omgivene Luft
er, saa vilde den opfylde et Rum 244 Gange storre end den indtager naar den
er i Krud.
'/
•

(

'

.■

-

'

Efter andre af ham giorte Forsog virftr hanos, at Heeden af antcrndt
Krud ei kan foroge den elastiske Kraft af almindelig Luft meer end 5 Gange,
hvorfra han drager den Slutning, at Virkningen af oplost Krud, anseet fom et
elajW Flydende, Jtux storre €110244x5", eller omtrentivvo Gange Athmosph«-

rr?e Saml, i .25.
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rens Tryk, hvorudi Hr. Robbins har anscet eller sammwenlignetKrud-Heeden ved den som rod-heedet Jern har, naarlret er hvidagtig.

i2. Man kan have Aarfag til at tcoe med andre AutdreS at KrudetS
Kraft er storre.
Bellidor anso rer udi sin Bombardier Pag. 278. og 279.,
at han tilligemed Monsr. Amontons £fii* erfaret, ctt ant«ndt Krud optager et
Rum 4000 Gange storre, end i Vers uoploste Stand.
Daniel Bernouilli
gior dette Rum, som oplest Krud indrager, endnu langt storre.

Hr. Leonard Enler ndi hans Grundsätze der Artillerie under at bestemme
KrudetS Kraft af hvad giorte Forssg som han bedommer, scetter eller amager udi
Len XI. SatS Pag. zoL., efter der anforte formodentlige Grunde, den storste
Grad Luften kan sammentrykkes til udi Salpeter og Krud, 800 Gange storre
end den naturlige c) og efter hans anforte Regel, saa faaer en saadan sammen
trykket Luft en elastik Kraft af 1200, og naar dennoformedelst Heeden kan forstorres 4 a § Gange, saa bliver KrudetS Kraft efter saadan Svelning fra 5 til
6000 Gange storre end den almindelige Lufts Tryk.
Efter dette saa antages
Luftens Tykhed udi Krud, og fslgelig dens Tyngde ncerligen lig Vanders, hvilkst just ikke vil synes lige klart for alle, thi Krudet selv, eller den ganffe Massa,
naar Kornet, som almindelig Musgvet-Krud, forholder sig omtrent til Tyng
den af lige Maal Vand, fom 109 til 123, hvorunder maae betragtes den imel
lem Krudkornene befindende Luft, som optager'et Rum, og gier Tygden af
Krud mindre vvegtig, end den egentlig ville vare, naar anseet i heel Masse.

Naar

#) Af Doctor^ Hales Gev^xt Statkk, erfarer man hvorledes at Luften udgisr visse
Bestanddele, udi adskillige Slags Legemer, fvm da maae v«re i en Slags styrkned Tilstand (fixe) og ei har sin Gienvidnings Kraft, (Elasticity efter nogle af
hans chymiste Forseg, saa indeholder 422 Gran, eller en Cubik Tomme Nitre
blandet med Kalk af Been, 180 Cubik Tomme Luft som veier 52 Gran, altsaa
udgisr i af den hele Masse. 230 Gratl Steen äf Mennesse Blare, £ Cubik
Tomme Calculus kumanus, indeholder over 516 Cubik Tomme Luft, som veier hen
ved 147 Gran, og gisr da over Halvdelen af den ganffe Masse.
Hr. Boyle siger at Luften udi sin storste Sammenpakning, etter Tæthed, er
til den udi sin stsrste Forkyndelse (mefaftio) som i er til 520,000.

♦
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Naar derfore Hr. Euler med andre Mathematici vil af KrudetS Virkning
udlede en Krud-Theorie, der maatte svare til hvad bekiendgiorte Forfsg paa ud
bydende Legemers Gefvindighedlcere, saa have de fra famme, som en Folge afKru-

delS Virkning , under de rimeligste Bestemmelser, sogt al giore det des fattelige
re for vores Begreb, ved at-sammenligne KrudetS Kraft med en ligesaa stor ela
stisk Kraft, frembragt af ordentlig sammentrykket og ved Heede anfpendt Lust,
hvormed man tillige rimeligst maatte fatte Maaden, hvorledes Krudet virker,
for derefter at indrette de brugelige Skyde-Maskiner.
Auiores bestemme altfaa ikke den ved Ilden frembragte flygtige Krud-Materie lige stor, og folgelig ikke heller detS Krast.
Hr. Morougues beretter,

at antcrndt Krud optager et Rum 4 a 4500 Gange storre end i dets uoploste
Stand s Monfr. Haukfbee gior d^t til 5000, og Professor Moller antage^
det faa stort, ssom det forhen anforte af Monfr. Bellidor, nemlig for 4000 d\
13. Intet er vel uv,issere end at kunde bestemme den fände Grad, man tyr
heller ikke alkid fra Virkningen afde mindre Forfog stutte til Hvad som hsenderudi
de store, iscer i dette Tilsielde, desaarsag bor man vel ei, af Hvad Hidindtil bekiendtgiorte Forsog paa udskudte Kuglers forskiellige Gefvindighed, eller ved
KrudetS Anflag paa modsatte bevcegelige Legemer, om at sinde KrudetS og Kug

lernes snille Fart, meene at uddrage KrudetS egentlige Styrke, eller derved veg
te noiagtigere Forhold, end de angivne afde bencevnre Autores; sikieudt det bli
ver vist afde rimeligste Maader, hvorefter i nogen Maade at bestemme den,
naar Forsogene kan anfteS fuldkomne nok Hertil, og det samme kunde gioreS

i det store.
Ss 2

'

14*

d) Dlsaugulier yvi fin Experimental Philolbphy anfsrer Udfaldet af et Forfsg med
et Æolipile, 6 te Se å: i o n of the 25106 Contemplation of Niewentyts religious

x philofopher*, hvorefter en Tomme Vand uddamper eller frembringen 3365
Tomme IMme, hvilket Dlsaugulier j Betragtning af det store Overflag meldte
Autor har giort,^ antager for 14000, see det 2det Bind pag. 313- og 314-,
hvilket er over 3 Gange det Rum, som oplost Krud indtager efter nogle af de
«telte Autores anforte Forholds Maal.
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14. Ved at gaae frem efter Hr. Robbins Maade og bestemme ril hvad

Grad Elften kan vccre sammenpakker udi Krud rc., tør man vel cl heller love sig
den neieste Bestemmelse af Kruders Kraft: thi ffiønr at Luften som er elastisk
Flydende, lader sig til en vi§ Grad fammentrnkke, omtrent i Forhold til de tryk
kende Tyngder- saa at naar en og den samme Andeel Luft som indeholdes udi et
Rum, sammentryktes udi et 8 a.io Gange mindre, saa bliver Kraften i sidste
Tilftrlde 8 a 10 Gange større til at staae imod igien, saa dog bestemmer dette ikke
til hvad Grad den mueligste største sammentrykkende Luft der langt maatte overgaae den, som skeer ved menneskelig Mavgt, kan forstørre sin GienvidningS
Kraft, eller hvor mange Gange større end saadan ordentlig sammentrykket Luft,
somdenKrudet, anseet saaledes for at maatte indeholde, kan ved saa ubestemte Gra
der af Heede, som forefalder i de meere vigtige Begivenheder med det svoere
Skyrs, forstørres.

15. Tager man sin Tilflugt til Forssg for af de meere fuldkomnere; og

ester Eulers dybsindige Anmerkninger med andre sildigere fremkomne Meeninger,
at bestemme KrudetS snitte Fart og Virkning, som rimelige Hielpemidler at grun
de sig paa, saa ffeer dette akmindeligen med saadanne ringe Vcegter Krud, at
man ei fra dets Virkning^kan simre med vedbørlig Vished, hvad som hamder udi
de store Ladninger, hvormed de store Mørsere og Canoner lades.
16. Vil man anstille Forsøg udi det store, og paa afmaalte Steder
udsette Mcerker, for ved Horizontale-etter Kierne-Skud, ar see hvormeget at
Kuglen formedelst sin Tyngsel viger sra Kierne-Skud Linen, og af disse fundene
Lodrette Lcengder, beregne efter Theorien om Legemers Fald ndi deslige Begi
venheder, Tiderne som et saadant svcrrt Legeme maatte anbringe imedens flige
Fald, udi hvilke Tider de horizontale bekiendte Lcrngder var fuldbyrdiget, og
derved bestemme de vandrende Kuglers Gefvindighed, imedens famme meldte
Tider, saa bliver det man herved ville finde, ganske usikkert at forlade sig paa,
formedelst de tilfældige Aarfager som indflyver herpaa, reisende sig fra den forskiettige Direction .fra Sigte - Lirten, som Kuglen formedelst sin Vandring i Løbet
kan rage i sin Udfart, fra'Løbers ufuldkomne Skabning, ulige Boering, fra

Kug-
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Kuglens ufuldkomne runde Figur, og Luftens Modstand paa meget hastige bevsegende Legemer, fom oste gior at et Skud ei er lig el andet.

De derved fundne Gefvindigheder, fogte paa det nsiefte man kunde, med
heste Overlceg og Opmerksomhed til hvad meldte, og hvad videre forefindende
Hindringer, som gier Sagen vanffelig og meget besvcerlig, blev ei heller de
samme, eller saa store som Kuglerne havde medens i Lebet eller ved dens Udfart,
som egentligen vare de der skulle seges, om man ved Hielp af famme vilde sege en
Kraft, der maatte vare i Stand til nt frembringe dem, for derefter igien at be
stemme MerallenS eller Gudsets Forlighed og Styrke.
17. De meere erfarne og tillige indsigtsfulde AutoreS udi denne Materie,

efterår have forklaret de Regler, som en overlagt Theorie byder om at skabe Ka
noner og at fastsatte deres Forlighed, item den erfarne Artillerist iscer raader der
for altid til neiagtige og paalidelige Prove-Skud, naar det gielder om Kanoners
og deflige vigtige Maskiners Styrke, og en erfaren Practicus, som tillige har
Theorien inde udi den Kunst, tiender best Vanskelighederne, som moder i disse
Begivenheder, thi ofte er intet meere ubestemmelig end Kanoners, der beroer
naar de have en aod Skabning, indrettet efter KrudetS bekiendteste Love, paa
Metallens Godhed og Stebnings Maaden, men det sidste er, som den daglige
Erfarenhed larer, alt for store Forandringer underkastede: yg desaarsag maa
man gisre Morsere og Kanoner, saa meget fore og stärkere end ^fter Theo-

rienö Regler.
18. Det vil da ikke, hvad sig denne Deel af Artilleriet angaaer, bringe
nogen vigtig Nytte med sig, at vide til saa ubestemt en Grad KrudetS Gesviridig-

hed, men künde man bringe det derhen^ at man kunde afpaalideligeForsog kierrde meere fuldkommen, hvorvidt KrudetS Oplosning og Forbrcrndelse ganer for
sig i brugelige og almindelige forekommende Ladninger^ at man desaarsag kunde
noiere bestemme detS Virkning og foraarsagede Gesvindighed paa udffydede Le
gemer, da ffulle man og noiere derfra bestemme mange vigtige Poster udi Artille
riet end vi nu kan, og ei have nodig ffridtviiS at veilede os frem, som Forsigtig
hed«» byder.
J Mangel af flig tilstrcrkkelig Kundskab bliver altid de beste Slur-
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ninger Vildfarelser underkastede, som allene bygges paa Forsøg i det mindre, og
did reifer sig de forskiellige Bestemmelser paa udskydende Legemers Hastighed, og
hvad derover giorte Beflutninger som vi sinde hos berømte AukSreS.
De som have loefthvad de meldte Autsreö herom have skrevet, item hvad
en d’Arcy, Lambert rc. de efterfee de Deele betreffende udi -Professor Mol
lers Afhandling om Artilleriet, item hans Appendix eller Tillag til samme for
Aaret 1763, hvor han udi sidste, naar han handler om Motion applied to
Fiuids, and of motion in a refitting medium, iblant andre Steder
pag. 109 og no, ansører Monsr. Robbins anførte Gesvindigheder paa ud
skydende Legemer^ item de anførte af den kårde Profeffor Euler for at vare langt
større, end de mueligste største, som han efter sine Grunde anfører, kan have Sted,

og hvorefter Gesvindigheden af en 42 Pundiger Kugle, der Ncermer sigtil en dog
noget større end en dansk z6Pundiger, ei kan overstige med fordeelagtigste Lad
ning en Gesvindighed af 9147 Fod udi en Sekund, men som efter anførte Hr.
Eulers Tabelle over Gesvindighederne med Kanoner af forskiellige Lcengder
pag. 566, anføres for 1477 Rihnlandske Fod eller 1521 Engelske, naar Krudets Vagt er Halvdeelen af Kuglens, og Lcengden af Kanonen 22 Calibres.
Ligeledes anføres Hr. Eulers Tabelle Pag. 600, 'som viiser de starkeste
Ladninger udtrykket i Calibres-Maal, der ere i Forhold til Langderne af Kano
nerne, efter hvilken Bestemmelse, Ladningerne bliver langt større end Erfaren
heden i Almindelighed, og de derpaa blant andre anførte Forsøg af Artillerie«
Officererne Major Hislop og General Williamsen teeter, fee herom videre
Mollers Appendix Pag. XIII. og XIV., hvilket allene anføres for at viise

i den. Begivenhed hvor ubestemmelig Krud-Theorien er, naar den ei grundes
paa ofte igientagne gode Forsøg, der tillige ere giorte i det store, eller saa fuld
komne, at del kan svare til det store, som de narmeste hvorefter man i det praktiffe mane veylede sig, naar man med nogen Vished vil vide hvad Virkning
de vigtigere Skyde-Maskiner kan giøre: og desaarsag feer man nu omstunder,
saavel hos os selv, som paa fremmede Steder, den Omhue som de hoie Forstandere
haver om at opnaae ved praktiske Forsøg udi det store, en fuldkomnere Kundskab
paa Praxen i denne Materie, hvilket og virkelig politiske Aarsager synes at begiere.

Men
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Men deslige Forsog kan ikke foretages af private Mcend, om de end sinde
dem nok saa nodvendige til at stadfoeste en overlagt Theorie ved, derfore gives
der ogsaa kunS faa, som hertil have onffelig Lejlighed, og disse faa have ikke alle
frie Hcender.

Skisnt vi, som meldt, ikke vide KrudetS ganske Virkning til den Grad
fom man egentligen kunde enffe sig, uagter adskillige store Mcend har herpaa an
vendt megen Veltalenhed, Fliid og Lcerdom, saa dog bliver det en Nodvendige
hed at betiene sig af den Kundffab Erfarenheden tillige giver os, om vi med no
gen Vished og Nytte vil indrette Morsere eller andre vigtige Skyde-Maffiner,
saa de skal befordre KrudetS Virkning, og er Aarsag til hvad vi have'anfort, og
videre desangaaende agter ar berore.
19. Naar vi da, for meldte Aarsager, anseer antcendt Krud, som et an
det elastisk Flydende, saafom det folger i nogen Slags Forhold de Love som an
den naturlig sammenpresset og ved Ild udvidet Luft gisr, saa kan man i Henseen
de til Maaden det virker paa, og driver Kuglen ud af Kanonen
8-, giore fol
gende Slutninger, og deraf drage folgende L«re-Regler til at befordre videre
vores Hienreed.

Efterdi en og den samme Mcengde af et saadant elastisk Flydende kan lade
sig sammentrykke i forffiellige store Rum, saa maae og Tætheden tiltage ligesom
disse Rum ved Sammenpresningen forminffes; thi ved Sammentrykningen udi
Rum fom ere 2, 3 a 4 Gange mindre, skeer intet andet end ar alle dets Deele
kommer i samme For-Hold ncermere hinanden, altfaa voxer Tcrkheden i Forhold
fom Rummene formindskes, men den elastiffe Kraft tiltager i Forhold med Tctthederne, eller med Kraften som foraarsager Densiteterne, altfaa kan man sige,
ar den elastiffe Kraft af sammentrykket Luft, eller dets Tcrtheder er i forkeert For
hold med Rummene.

Anmerk-
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Anmerkning.
kan vel et fifle det samme om fuldkommen antænbt Ktud - Materie, efterdi
man ikke veed detS Grcendser, hverken kiende vi fuldkommen Materiens Tcerhed,
eller Forholden af dets elastiffe Krcrfter under Udvidelsen: ikke destomindre vide
vi, at naar Artilleristen vil have sin Kaiwn til at knalle stcerkt, faa samler han
Krudet desbedre, og anscctter Forladningen Haardt, som da uden Skarpet kan
giere saadan Modstand, at Kanonen, ifølge aElio dg resÄio er liig hinanden,

>

kan rykke anseelige» tilbage under Skudet, hvilket ikke ffeer ncer faa kiendelig,
om Krudet ei er famlet, og endnu langt mindre faa, om Kruder Ligger adfpredet
langs Lobet.
Og naar videre en og de famme Andeele Krud, men af ulige gode Egen
skaber kaster en Bombe eller en Kugle, under forresten lige Begivenheder ulige
langt, faa er Aarfagen efter hvad fagt, at det beste Krud frembringer under Antcendelsen, en storre Mcengde af den elastiffe flygtige Materie, Hvilket under lige
Rum, foraarfager en storre Grad af Materiens Tcrthed, men ligesom T«theden tiltager, faa tiltager og de elastiffe Krcrfter, eller det indfluttende Flyden
des Sponnekrast, efter sine visse Forholde, og Virkningen med dem.

Dersom man antager i en stor Ladning hvad enten for Msrfere eller Kano
ner, at hele Krud-Ladningen blev fuldkommen oplost, eller til den Grad fom
nogen af de foranførte Autores har ansat det for, faa at Krud i dets Lue-flyden
de Stand efter en Bellidor indtager et Rum 4000 Gange større, end naar det

er i dets uoploste Tilstand, faa ved at beregne hvor mange Ovadrat Tomme den
invendige Omflade af Kammeret indeholder, anseet fom indfluttet til alle Sider,

og ved at multiplicere famme med den Vcrgt, fom et faadant elastiff Flydende kan
anflaaes for at trykke med, fom efter det antagne er 4000 Gange storre end Athmofphcrren, faa vil man derefter have den famtlige Pression fom ffeer i Kammeret.^
Men da man veed, at Antændelsen ikke kan fuldkommen gaae for sig, inden
Kuglen etter Bomben viger, faa bliver en saadan Bestemmelse ikke noiagtig nok.'

Jhvor
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2 hvor stor eller hvordan den samtligemdovede Kraft end bliver, saa vir
ker den til alle Sider inden ndi Kammeret, og trykker saavel til Siden mod Kug
len, som mod Bunden, foraarsagende at Kuglen viger fremad, imedens at den
driver Stykket den modsatte Vei tilbage: og da .trykkende Kraffter ere under sig
i samme Forhold, som de Virkninger de foraarsagepaarnodstaaende Legemer i li
ge Tider, eller at Virkningen af en ogDen samme Trykning er i forkeert Forhold
af Materiens Storrelse , eller deres Masser, saa .scettende, at inan ved Forssg
char beftlndet, at den Gesvindighed, hvormed en Kanon lober tilbage paa sin
Blok eller med sin Rappert, naar den ei er surret, men bevægelig, udgier

42 Fod i en Second, som vi vil kalde G.
Lad Vcrgten af en 24 Pundiger Ka- non tillige med min Rappert, og Gnidningen Mer Frictionen, efter at Rappertens Hiul-Diametres ere taget i Betragtning, ansiaaes for 5780 — M. Kug
lens og Forladningens Vcegt samt deres Friction for 3^2 Pd. z=.m, eg Kuglens
Gesvindighed =z y, saa bliver Mg —my

og Mg

ydet er 5780 x 4^—y—8iZ Fod,

AN
,32
med hvilken Gesvindighed Kuglen ville gaaeffort'i lige Tid.

Ligeledes kunde man, naar Kuglens Gesvindighed.er given, og de ovnge Deele ere som i forrige Tilfcclde bekiendte, finde Kanonens Gesvindighed,
- hvormed den vilde rykke tilbage i sit Baglob; hvorover vi ikke vil opholde os, saasom det ikke er .vores.Hovedsag, -og at "den Deel betreffende GesvindiWderne af
udskydende Legemer er viptlsftigen afhandlet "udi endeel af de anforte Autores,

hvorhen Lysthavende udi det Fag henviises, som have Lejlighed at giere nyttige

Forseg deöangaaende, og som snffe derved at oplyse pen gandfke Sag videre.
Under dette maae da anmerkes, at alle ikke ere -af eens Meening i Hen
seende til Virkningen af Krudet paa Kuglen, naar samme bliver lagt forskiellig.

Nogle paastaae ester giorte Forssg, at naar det er et uopfyldt Mellem
rum imellem Kuglen og Krudet, saa erholder Kuglen en stsrre Kraft og Gesvindighed, end naar Krudet er samlet, og Kuglen ligger an mod Krudet eller detS
Forladning, hvilket synes at stride imod hvad som er meldt
ig.

LTpe Saml. I. 25.

Tt

De
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De Grunde fam de cif den Meening angive for at siadscrste deres giorte
Forfsg med,, erc disse, at Kuglen derved meddeeleS Kraftenpaa tvendeMaader,
den ssrsie ved Stsd, den anden ved Materiens videre Udvidelse.
End grunder

man sig videre paa den Forsigtighed, fom Practici bruger i at ramme Kuglen til
fom t Mangel heraf formedelst Kraftens Storhed staaer Fare for

Krudet,

at fpringe.
Erfarenheden bekrcrfter virkelige«, at Skydegevcehr og Kanoner kan for
medelst denne Aarfag lide meget

og lettere springe,

end mi ar rigtigen ladet;

men dette bliver ikke en Aarfag at Kuglen desaarsag skulle erholde en stsrre Kraft
og Gefvindighed.
Man drage rimeligere Aarsagen fra StsdetS heftige Aaflag
mod Kuglen, fom ifald rammed fast med Kraft, gier desformedelst en stsrre
Modstand paa Steder hvor Maffineme ere ifelge af Godsets mindre Forlighed
svagere til at staae imod den der modende miltcenkte Gevalt, og betragter may

Skyde -Maskiners Skabning i Almindelighed, item den stsrre Modstand som
Kuglen ved flig hastig Anslag gisr, imod hvad den gisr naar sat i Gang ved en
javnere Bevægelse, som i Begyndelsen tidviis anbringes Kuglen af det antcrndte

Kruds Udvidelse, naar samme ligger an imod Krudet eller rnod dets Forladning
paa dens bestemte Sked, faa indseer man letteligen Aarsagerne til de forfkiellige
Virkninger, og til den ester storste Tilfcrlde udsvede Gevalt.

End kan man altid ansee at Kuglens Spillerum og Lobets ujævne Bane
befordrer til at springe Lobene, men meere fa a under flige hastige Anflag, der
altid holdes farlige u-udholdende, og desaarsag aldrig bruges forscetligviis.

Det behsvedes vel ikke at melde, at Erfarenheden i Almindelighed lcrrer,
at Kastets Lcengde ikke desaarsag bliver längere , men heller kortere, imidlertid
faaer jeg Leilighed at an fore i Korthed nogle Forsog giorte udi det lille asHr. Oberft c Disaugulier og Professor Müller, fom bekraster forbemeldte, og tillige

vitser KrudetS forunderlige Virkning.

Disse Forfsg bleve giorte med en liden Morteer, hvis Kammer var smalt
og omtrent 4 Tomme langt, udi hvilket en Carduse as halve Kammerets Lcrngde

fyldt
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fyldt med Krud, blev forst lagt saaledes, at den rorte Bomben,

ZZL

og at der var

et ledigt Rum imellem Bunden af Morsen og Cardusen.

I det andet Forsog laae Cardusen reet imod Bunden af Morsen, og det le
dige Rum blev imellem Bomben og Carduftn, men Kastets Længde blev udi det

forste Forsog, omtrent dobbelt faa langt, fom i det andet.
A

Naar derimod Cardusen efter et 3bie Forsog laae i Midten, saa der var
er lige stort ledigt Rum imellem Cardusen og Bunden af Kammeret, fom imellem Carduftn og Bomben, fta blev Kastets Lcrngde en Middel-Larngde imellem
de 2de forste Forfog; og dette hcmdte ved at igientage Forftgene., saaledes som
det fuldsterndigere findes antegnet Pag. XVI1L Müllers Introduction til
Haus Artillerie.
20. Tiltager da et saadant elastik Flydendes Krcefter efter §. iZ. i For
hold lige frem fom Tcethederne, eller i forkeert Forhold med Rummene, faa af

tager og meldte Krcrfter ligesom Rummene under eenö Mamgde tage til. -

Naar derfor Luften eller den antcendte Krud-Materie, formedelst sin
Gienvidnings- Kraft, forstorrede eller udvidede det Rum, hvorudi det var ind
sluttet, saa formindskes dets elastifte Kraft i Forhold som det forstorrende
Rum: for Exempel, om en Kugle ftmmenpakket Luft udvidte sig, faa at Dia
metren blev 3 Gange saa ftor, saa blev den elastiske Kraft derved 27 Gange for
mindsket, eller om fuld ko in me ir antændt Krud-Materie ved sin Udvidelse drev
Kuglen noget frem udi Kanonen, saa at det giorde sig inden al Antcendelfen gik
for sig et 4 a 5 Gange saa stork Rum , som det maattegiore udi en anden Kanon,
hvor den ganske Oplosning af Krudet med et gik for sig f inden Kuglen blev mer-

kelig bevceget fra sit Sted, og hvorved den lige store frembragte Krud - Materie
efter sidste Tilfcelde befandt sig indfperret udi et Rum 435 Gange mindre end
udi forste, saa blev den iudovede Kraft desformedelst ester sidste Tilfalde 435
Gange fterre end udi forste Tilfalde.
Desaarsag giere man den Slutning, at
den Kraft, som Bomber udi De store Calibres Morterer kunde faae ftsdeviis,
esterat de ere bevaget fra deres Plads., bliver i Betragtning af Kiedfelernes store

Tt 2

Viide

z;2'
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Viide mod Krudkammerets, mindre betydelig, end i Kanoner og Skydegevehr,

og for hvilken Aarsag de forskiellige Lcengdersaa almindelig findes i Morsere, et
rimeligen indfiyder meget udr Kastets Lcengde saaledes som udi Kanoner, over
hvilke sidste der ere giorde noiagtige Forjog, som have viist, at der er en pis
L'crngde imod deres Caliber nodvendig for at tilveiebringe den storste Virkning e),
hvilket dsg ikke kan siges med lige Vished om Morsere; thi herom er ingen Sted
mig bekiendt,. giort saadanne fuldstcrndig'e Forseg som med Kanoner, og desaar-

sag bliver hvad sE desangaaende er-meldt, formodentlige SlutnuMr, hvorlmod dog kan indvendes, atKrud-Mcenden kunde vcere faa stor imod Bombens
Vcrgt, at en stsrre Lcengde end den almindelige, som, man giver til Morterer,
kunde forege Kastets Lcengde, og hvorpaa de Engelske Soe-Morterer kunde i
visse Maader tiene som et Slags Beviis, hvilke ere temmélige lange og rumme
en stor Deel Krud i deres KamMre, men kaster paa lange Distancer, uagtet at
Figuren af deres Kammre ikke ere af de fordeelagtigste, hvorom meere. under de

res Forklarings
2i. Adskillige Autores ansee at Heeden afantcendt Krud bliver i Forhold
til Mcengden as den frembragte Materie udi de indfluttede Rum, det er i For
hold til Tcctheden, og af hvad giorte Forjog, samt af det anforte §. n. ved
Monsr. Robbins, saa forstorres den elastiske Kraft af naturlig Luft ved Hee
den, og da den ligeledes tiltager ifotge af Tcetheden af sammentrykket Luft §♦ i8,
saa bliver den elastiske Kraft af antcendt Krud i et sammensat Forhold af den
frembragte Materies Tcethed og Heedens Grad, mens naar Heedens Grad ef

ter sidstmelte tiltager med den frembragte Materies Tcethed, saa bliver den ela
stiske Kraft af antcendt Krud udi et dobbelt Forhold af dels frembragteMateries
Tcethed; men det er denne vi ikke fuldkommen viide, efterdi Antcendelsens Grad
i sier udi de store Ladninger er oslrbekiendt, og ei eensdanne gaaer for sigi forfkieliige store Ladninger, som vi ncermere skal kunde siutte oö til af giorte
Forseg.

;

Jmid-

e) Eftersee de Forssg som den Engelske General Williams. Pag. XIII. og xiv. Mol
lers Artillerie anfores at have giort, hvilke herefter anfores under. §. 22.
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Imidlertid vilde vi anfore til Anmcerkning, at Luen af antcendt Krud
kan meddele en Heede, som er i Stand til at smelte Metal, hvorpaa vi have ‘
Exempler, saavel i Canoner som i Morterer, og hvoronr vi lceser hos Professor
Moller pag. 87. udi hans Artillerie omBombarderingen for Havre de Grace.
Det samme har og den bekiendte Admiral Kno vies berettet mig hcendte
hans Morterer ved Bombardering 1739 for Carthagene, hvilke ved gesvindt

Fyring og fuld Ladning i Me Tiid blev gandske ubrugelige, formedelst at Metal
len leb saa vel i Fengehullet som inden i Kammerets
Om at hindre saadant, har nmii paa andre Tider, maattet formindske

Krudet, saa at man i Steden at bruge for Deres sterste 13 Tomme Calibres
Morterer fra 30 til 32 Pund Krud, har kuns brugt fra 20 til 15 Pund averdus poids/), ved hvilket og de scedvanlige kiole Midler, Mortererne har lcengere kunder udstaae Krudets Gevalt og foraarsagede Heede.
Men ved saaledes
at formindste Krudet, at det kuns optog det halve Rum i Kammeret, blev og
Tcetheden af den ved Ilden oploste Krud-Materie anfeeligen formindsket; og det
te maatte gisre Forffield i Virkningen, saa vel i Henseende til en Mindre Grad

af Heede, som til Kasters mindre Lcengde, der med fuld Ladning var efter Be
retning omtrent 6000 danske Skrit, mens med 20 og 15 Pund, fra 4800 til

4200 Skridt omtrent.
Man lcere heraf at indrette Jndholden af Kammerne udi Morterer der
skal kaste paa lange Distancer, ester den sterste Mcengde Krud, som Erfarenhe
den lcerer at vcere den tjenligste baade i Henseende til Kastets Lcettgde, som til
Morterens Varighed, ar den kan udholde Krud-Heeden.

22. Af de Forsog som sindes antegnede udi le Bombardier Francois

pag. XXVIII, erfarer man hvormeget, at de der lssugte forffiellige store

Krud'Ladninger indsiyder udi Kasters Lcengde med adssillige Slags Morterer,
Tt 3

Krud-

/) Det narmeste Forhold jeg har kunnet erholde imellem det Engelsse äverdus Poids
Pund og det dansse er som 123.138-

St. Afhandling om Fyrmorsere eller Mortere te.

334

hvoraf vi ville anfore nogle Prove - Skud, giorte af Hr. Vellidor, for at bedom* me Morterer ester.
(EnMorteermedPære-^
? Kammer af 12 Tom-'^

En Cylinder Mor-'i
> teer af 12 Tomme)

j

«Caliber.

[ me Caliber.

Ladet med Krud, Kastets Længde

(

(En Morteermed afkortes
/ Coniff - Kammer, 12 >
\ Tonnne C- liber.

Kastets Længde.

Kastets Længde.

i Pund - - 124 Toifer

-

-

16b Toiler

2

-

258

-

-

-

-

300

-

3

-

363

-

-

-

-

552

-

-

-

705

°

-

4

-

-

478

-

-

41

-

-

515

-

-

766

■

-

- -isoToifer.

-

-

-

245

-

- * -

416

-

562

-

646

Disse Vurf viser at den Morteer med Cylinder-Kammer, har været den
flettefte i Henseende til Kastets Længde, men som vi ikke kiende Fuldkommenhe
den af disse Morstre imod hinanden, saa skal vi derfra ei uddrage nogen Slutning
i Henseende til de beqvemmeste Kammere, men allene betragte hvad Virkning de

forskiellige Mængder Krud har giort, som med den Cylinder-Morteer udi 2det
og gdie Vurf,

med 2 og g Gange saa stor Ladning Krud, har bragt Bommen •

omtrent 2 cg 3 Gange saa langt som i forste Tilfalde: men som med 4 og 4^ Gang
saameget Krud, som under forste Vurf, har bragt Bomben fort i en Distance,
som er noget mindre nemlig fra 24 til 43 Toistr, end 400 og 41 Gang den i for
ste Tilfælde af 124 Toistr med et Pund Krud.
De andre tvende Morterer der

imod,

haver overhoveder kastet længere end den Cylindriske, de kastede Distan

cer ere og ligeledes stigende, og overhovedet i storre Forhold end efter KrudMængden: men foregaaende Forholde af KrudetZ Virkning eller af de kastede
Længder imod Krud-Mængderne, forholde sig ingenlunde saaledes i det storre:
thi sammenligner vi disse sidftmelte Forfog med andre giorte i de senere Tider, om
at prove de storste Soe-Morterer, saa sinde vi ikke at Kastenes Længde ere sti
gende saaledes, som med de mindre Ladninger.

Moller
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-Moller udi sin Artillerie pag. XXV. anforer at en af de Engelske 13

Tomme Soe-Morterer
med Com Kammer, som indeholdte 35 Pund 10 Unzeraverciu poids, eller omtrent 33 Franffe Pund Poids de mark, h) ka

stede Boinben under en Vinke! af 45 Grader udi en Distance af4570 Yards
eller 2154 Toifér, som vi for sine Aarfager og andre Prove-Skud, ei vil an
tage for hoiere end 1940 a 2000 Toiler, eller ester endnu andre Forsog. for
6000 danste Skridt.

Ligeledes vil vi erfare under Forklaringen af Fig. III, der viser Tegning
af en af de franste sidst stobte Soe-Morterer med Pcere-Kammer, hvilke ladet
med 28 Pund Poids de mark har kastet Bomben omtrent paa en Distance af
1800 Toiler.

En Cylinder-Morteer, som havde et Kammer og Kiedsel indvendig saaledes fom Fig. V. viser, haver med 20 Pund.Krud kastet en omtrent lige vcegtig Bombe sonrhiin, udi en Distance af omtrent 1612 Toiler: hvilke tillige
med fleere Forsog og Provo-Vurf giorte med andre Slags Morterer, der omtrendt viser det samme, og som alle ere giorte for at kiende Morterens sterste Kast

tillige med deres Styrke og Duelighed til Krigsbrug, noksom viser, at Vurfene
ere langt mindre imod de brugte Krud - Mcengder, end de foregaaende melte> da
dersom Krudet udi de store Ladninger havde alt voeret oplost, inden Bomben hav
de mcerkelig bevceget sig fra sin Plads, eller tU den Grad som udi de forste min
dre Forsog af Monsr. Bellidor, da havde man ventet en storre Virkning, uag
tet Luftens storre Modstand paa de geständigere vandrende Legemer.

Vi maae
derfore drage den rimelige Slutning , at der er kuns en vis Mcrngde Krud, som
i desiige Begivenheder kan giore sin beste- Virkning, og dette kan siges baade om
Mor-

- De Engelske og Franste bestemme altid deres Morteres Storrelse efter Kiedselens
g)
eller Calrberens Vride, som indeles i Tomme, i snrden at vi hos os intrykker det
samme ved Bombens VagtZ>) Det Engelste Maal og Mrgt er omsat i de Franste efter det Kongelige, Franste
og Engelste Videnstabernes Selskabs antagne Forholde, hvorefter det Franste
Kongelige Fodmaal, er til det Engelste sorn^i4. 107, og det Franste Pund
poids de mare til det Engelste averdus poids — 68. 63.
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Morterer og Kanoner, dog wereMer nnndre, som.de ere fuldkomne til hver i fit
Slags, og ifolge gfKrudetS gode Egenskaber, hvilket Erfarenheden videre be-

krcefter, og hvorpåa kan auferes cblant .andre de .Forseg giorte som melt af den
Engelfte General ^Villiams -med.2de.18 pundige Kanoner, den ene n Fod lang,
og den anden 9 Fod: hvilke, ,naar de vare bladet med 9 Pund Krud, rakkede langere, end med en storre eller.mindre Ladning Krud, hvilket tydelig viser, arder

er kuns en Ladnings som er den cheste., rat hvad afKruder som ei bliver antandt,
hellere betager end befordrer endeel af det antcendre KrudS Virkning, og at den
Gesvindighed som indskydende Legemer.efter de virkende Aarsager, eller med stig
Drive-Kraft, udi et modstaacnde Medio kan erholde, -har sine viste Grcendser,
hvilke de ikke kan overstige, og at ligesom de narme den storste, saa bliver et yder
ligere Tillag af Krud, -af.mindre kiendelig Virksomhed i Henseende til .Kastets

Langde.
Vi kunde anfore flere Forseg Herpaa , -giorte -med adskillige Slags Mer
sere, foretaget saavel hos os, som paa fremmede Steder, -hvilke.alle i den Hen
seende bekrafte det samme, .men somsor atmndgaae Vidtloftighed ei tanker nodvendig at anfore, helst da vi for narvarende deraf ei ville drage nogen anden
Slutning, end at Krudet ei oplofts til lige Grad udi alle Ladninger inden Bom
ben er bevaget, al altfaa er Antandelfen iVeer ganske med et, men tiidviis, som,
skisnt meget Hurtig er ubestemmelig, i hvor klar end nogle har villet synes at be
vise det modsatte, og som,en Folge.heraf, -at Krud til den Grad, som det almindeligen oplofts udi de forefaldende'Begivenheder ifar af store Ladninger , et
virker med den Kraft, som ensorestilt.elastiff flydende Materie afsamme Tathed,
som fuldkommen oplost Krud kan z): men at hvad Slutninger som derpaa allene
.maatte bygges, ereuvisse, -og underkastede.Vildfarelser.

V<

'

.

-

/

An.

i) Naarmnn under at prove Krudets Kraft-ved Stang- og Morteer - Proven, finder
at Krudet viser sig langt svagere ved Stang-Proven, end som ved MorteerProven, da kan Aarsagen vare, at Krudet ikke er snilt eller fyrigt, og kan ha
ve tabc sig endeel ved Fugtighed eller af andre Aarsager, hvilket kan ffee ved adstillige Lejligheder, og dog kan saadant Krud indeholde den storste Deel af sit behorige Salpeter: dersom saadant flet, eller noget beffadiget Krud kaster TraDopen r Stang-Proven kort, men samme Slags Krud kaster Probeer - Kuglen
temmelig
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Anmerke vi under samme for end videre at understotte hvad vi til Efterrettelse have anmerket i Slutningen af §♦ 21 ♦ ,

at Morteer - KammerneS Storrelse

indrettes efter Ladningen, eller Krud-.Mcengden saavidt som muelig: thi lige
store Marngder af et Slags Krud frembringe ei lige store Virkninger, efter hvad
som er meldt
18., naar udi forftiellige store Rum, Mont Morserne maatte
vcrre i ovrigt ligedannede, hvilket de Forsog bekrcefte, som ere giorte med de store

Morsere, afskudte med forftiellige Moeugder Krud fra fuld Ladning til de ringe
re, og hvoraf allene ftal auferes til Excmpel Morteren med Porre-Kammer
Fig» II. ' Denne kaster efter erholdte Underretning Bomben med fuld Ladning
af henved 27 Pund Krud Fransk Vcegt, omtrent udi en Distance af 1700 Toi
ler eUtT 5273 danske Skrit,

men med 20 Pund, Rummet imellem Boruben

og Krudet uopfyldt fund fra 4500 til 4640 Danfte Skridt.

Derimod kaster en Morteer af samme Skabning, hvis mindre Kammer
kuns rummer 20 Pund Krud med flig fuld Ladning, omtrent 5200 Skridt og

derover, det er med samme vagtig Bombe, og alting for Resten det samme not»
sten ligesaa langt, som den store ligeftabre Fig. II. med 27 Pund Krud, og
dette kan siges om andre Slags Morsere, dog med nogen Forftiel i Virkningen,
alt i Folge af Kamrenes Beqvemhed for Krudets Oplosning og Udfart, og deres

forftiellige gode Egenftaber imod hinanden.
23. Vi have berort i Det foregaaende adftillrge Autores Meninger om

Krudets Natur og Virkning, tilligemed adftillige Forsog derpaa, saavidt det
angaaer vores Hovedsag: vi have spoeret, da Aarsager, fom har kundet an le
dige os at ansee Krud-luende Materie, som et andet elastift flydende Versen, der
haver

temmelig langt eller longere end i Forhold til Stang-Proven, da er Aarsagen
at Krudet ei oplofts fuldkommen eller ncrr faa got>t i forsie Tilftrlde, men kun
endeel deraf, som dog fan virre tilstrcrkkelig., og nok til at kaste Tror- Dopen
som er meget lart lidet op ad Stangen, da derimod ved Morteer-Proven er
Kuglens Vcegt langt siorre imod Krudmcengden end i fsrste Tilftrlde, og altsaa
kan gisre desbedre Modstands at Krudet desformedelst kan bedre oplofts og vise
sine Krcrfter i Morteren. I faa Tilfcelde tilkiendegiver Stang-Proven, atKru
det mangler en affine Hovedegenstnber, som er Snildhed og Fyrighed.
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haver samme Egenffaber at virke med, for deftobedre at kunde indrette og bedøm
me forffiellige Slags Mersere.

Men forinden vi beskrive deres Egenffaber, da maae vf ferft betragte,
hvorledes, i Henseende til Pressionen, at en flyvende Materie, som Vand
eller Luft, naar sat i Bevcegetse, kan trykke paa runde modsatte Legemer, for at
anbringe det paa Bomber og Kugler, der fremstiller ffiöndse Flader mod den msdendeKrud- Materie.

.

~

24. Skront Aukores, som har skrevet om flydende Materier, ikke alle
ere eenige om Forholden af deres foraarsagede Modstand, naar Gesvindighederne ere meget forffiellige, saa synes dog Erfarenheden narmeft at ftadfceste den
almindelige vedtagne Regel, ak deres Modstand er, alting forresten det samme,
i Forhold til kvadranterne af Gesvindighederne, uden faa Gefvindighederne ere
overmaade hastige eller og langsomme, da nogle anseer Forholden sterrei det for
ste, og mindre efter sidste Tilfalde,

Man antager og deres Modstand at vorre i Forhold til der Flydendes Tcethed og Planers Stsrrelft, ffionr dette synes ikke fuldkommen at svare ril nogle
"Forsog giorte af le Chevalier du Borda.
25. Det er ligeledes antaget, at naar et Flydendes Ansiag er ffraas,
da fornundffes Kraften i Forhold som Qvadraten, af Indfalds-Vinkelens Si
nus , ril Qvadraten af Sinus toms eller Radius.
Skient nogle Forfsg lce-

rer, at det ikkuns har Sted naar Indfalds-Vinklen er stor.

26. Er Legemes forffiellige Dannelse, dets Stilling, kan da efter Omstcendighederne formindffe eller focstorre Anflaget af den flydende Materie, alt
som samme derved bliver meer etter mindre skiens, og bliver en Aarsag, hvorfore
ar en og den samme Kraft af oploft Krud et bliver saa ftor paa en Bombe eller
paa en Kugle, fom paa deres omffrevne Cylindre, ffionr i Henseende til flyden
de Materiers Ansiag paa runde modsatte Legemer finde vi forffiellige Meeninger;
thi man finder en Disaugulier fletter, ar en Kugle vil mode samme Modstand,
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fom dets omstrevne Cylindre, og Professor Moller unserer at Monsr.Norougues og Monsr. Robins har meent det samme.
Sir Ifaak Newton bencrvneS Adi Euters erläuterte Artillerie Rag. 416.
for at have antaget Kuglens Modstand ril dens omstrevne Cylindres, som 1. 2.
og Hr. Leonard Euler gier samme Beregning Pag. 450 og 451.
Hr. Bou
ger 03 en Danst Kraft, bestemmer ligeledes Kuglens Modstand til Halvdeelen
af Cylindrens.

Gravesandudi hans IntroduEtio ad philofophiam Newtonicam
„de Corporibus motis in Fluidis, baade ved Forjog Pag. 538, som ved
Beregning Pag. §48, og gier Kuglens Modstand f af Cylindrene, le Compte
du Goimpu, Hr. Professor Moller ligesaa, og sidste vil uden Tvivl bestyrke
sin Meening, naar han Pag. XXXV. udi hans Artillerie melder den overeenSstemmende med Sir Newtons 2den Bogs 35-prop.

Uden at ^zisre Anmerkning over disse forstiellige Beregninger, eller hvorfore de mig bekiendte praktiste Forssg ei for deres Ufuldkommenheds Skyld har
kündet bestemme disse paa det neieste, saa stal jeg allene erindre, at ester de heiere Beregnings-Maader, saaledes som de sindes anforte af Hr. Euler og Kraft rc.,
der bliver Kuglens Tryk Halvdeelen af sin omstrevne Cylinders. -

Da nogle har fogt med Hielp af Geometrien at bestemme dette,
faa stal jeg anfore tvende Maader, den sidste af Hr. Professor Moller udi hans

Artillerie, som er anbragt i samme Henseende, og til samme Anvendelse som det
anfores for hos os.
v

rste Maade.
Man forestiller sig at den halve Circuls Omtrcrk Fig. I., er indeelt udi
en Mcengde uendelige smaae Deele, hvis Ordinater E H og G i ere parallel
med det Flydendes Ansiag.
Formedelst ar E G er meget liden, kan samme an
sees for en ret Linie, og i Felge asTriangulen E F G er ligedannet med Triang
len CEN, saa forholder fe EFzzHI, udi EG—EN: Radius EC.

Uu 2

Betyde
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Betyde vi nu den ganffe Krast, som staaer an udi Punkten E, perpendiculaire paa Circulens Omtrcek, vet) E C, og opløser samme udi SideKrcester, saa kan vi i den foresatte Anflage-Linie O C, udtrykke den virkende
Størrelseved EH, det er, Kraften formindskes i Forhold fom EC:EH ~ 3
E G: EF der er" El I > og da dette kan siges om alle de øvrige Deele udi Omrrcekket AD B, og dets imodstaaelrde Deele udi Tverlinien A B, saa bliver den

gauffe Modstand af Halvcirculen ril dens Diameter formindffet i Forhold, som
det halve Omtrcek af Circulen til dens Tverlinie, det er ncerligen som u: 7 eller
i rummere Tal omtrent som 3: 2.

Ligesom Indholden af en halv Circul bestaaer af Summen af alle de muelige Ordinater som kan trcekkes fra Diametren til Circulens Omtrcek, saa be
staaer og Indholden afen Halv-Kugle afSummen af ligesaa mange Halv-Cir
culer, som vi kan forestille os Ordinater udi en Halv-Circul, og da enhver af

disse Circuls Omtrcek formindsker Anstaget af den flydende Materie paa sin gienstaaende dertil svarende Tverline eller Diameter, i Forhold fom 3:2, saa vil og
Summen af allede muelige Halv-Circulers Omtrcek, der udgior Halv-Kuglens
Overflade og bedekker Afsnittet, formindffe det Flydendes Anstag paa Summen
afalle de muelige forestilte Tverliner, som udgior Circulens Indhold i samme

Forhold, som 3:2, alisaa bliver efter dette Kuglens Modstand f af sin omffrevne Cylinders.

.
Den anførte Maade udi Mellers Artillerie giver ligeledes denne meldte
Forhold, naar han, ffient anderledes, gaaer frem Fig. II.
Den ganske Kraft afden elastisk flydende Materie anseet at virke efter Linen C E, er til den som virker efter ginen EF, fam.Radius CE:CF, og
som dette har Sted overalt i Buen DE, saa vil den virkelig anvendte Kraftpaa
Buen DE, forholde sig til den ganffe absolute, ligesom Indholden af CD EF,
tit rectanguler CD, CF.
Felgclig Kraften for Kuglestykket EDH, til den
ganske " det korperlige Stykke beffrevet af Segmentet CD EF, om Axen
CD, til ven dertil fvarende Cylinder, beffrevet ved rectangulet CD og F C,

øg Kraften paa den heele Halv-Kugle, ril den ganffe anveudte Krast, som HalvKuglen til dens omskrevne Cylindre, der er som ,2: 3.

Den
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naar han betie-

ner sig af Kammer-Sperl for at rakke längere med sine Bomber; thi naar Spei
set bliver rigtig afpasser og anbragt, i det Slags Mersere ister, som ere skabte
saaledce at de kan anbringes med Nytte, saa kastes og Bomben lcengere med, end
uden Sperl, som foracrrfager, at Krudcrs Virkning anbringer Bomben meere

samlet og i Anien af Morterens Axis.
Dann nogle Autores efter hvad som er meldt ndi sidste §, antager, at Kug
lens Skakhed formindsker det Flydendes Anflag, saa Pressionen paa Kuglen er
til sin omskrevne'Cylinders som 1: 2 andre som 223, men andre derimod gier
dem eens store, saa ville vi i dette Tilstrlde, ligesom man ofte gier i praktiske
Begivenheder, antage den mellemste af disse Zde til vores Efterretning, hvilken
da kuns forffieller i fra den stsrste Beregning, thi 4 — f — i.
27. Efter dette saa feer man, ar en Kugle eller Bombe ikke erholder den

ganske udsvede Krast af Krudet, naar Kammerets Aabning er liig Bombens
Diameter, men fiinöf af samme: 0g ar man ved at indknibe Mundingen af
Morteer-Kammerne til en vis Grad, saa Indgangs-Kredsen til Krudet efter
Omstændighederne bliver mindre end Kiedselen af Morteren, kan tilvejebringe
Bomben en storre Kraft, hvilket vi, ved at fremsette nogle Exempler vil erfare,
paa Grund af hvad sagt.

Forste

Exempel.

Lad FG — EH der forestiller Diametren til Mundingen kller Ind

gangs-Kredsen til Kammeret, vcere liig-Z- af Bombens Diameter, saa i Folge
af Geometriens Regler finder vi aten Cylinder, hvis HeidenGO, radius,
og hvis Bafis er liig Circulen F G, forholder sig nl det af Kuglen svarende
Stykke CDEF om dets Axis D C , som 1200:1174, hvor da Krudets gan--

ffe Kraft, antager for 1200, forholder sig til den virkende Deel paa KugleHcrtten EH, som 1200:1174, hvilket efter Foregaaende viser, at KugleStykket E H formedelst dets Skakhed kuns formindffer den ganske Kraft 26, da
derimod, naar samme Kraft antages at have virket mod den halve Kugles gan-

Uu 3

ffe
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stke Overflade, erholdte den funst af 1200 = 800: staaer da Forhvlden af de
virkende Krcefter i begge Tilftelde til hinanden, som 1200:1174 og 1200: 8oo.

Antager man at FG = E H ndi Fig» Z. at vcrre = halve Kuglens
Diameter ifleden for i: det er Diameteren af Morteer - Kammerets Aabning
— halve Bombens Diameter: faa naar vi ester Geometriens Regler gaaer frem

paa samme Maade som er skeet udi forste Forhold, faa vil den ganske Kraft af det
elastiske Flydende, som nu forestilles at virke meereadspredende ogmeere skwttds,
i Folge af en storre Overflade af Kugle-Stykket, formindskes i fterre Forhold,
end udi forste Tilfcelde, nemlig som 1200: 1120, det er, Kugle-Stykkets Skak
hed formindsker den ganske Kraft 80 isted af 26 efter forste Exempel, Hvorefter
da den virkelige Kraft paa Kugle-Stykket, bliver tilden, som virkede paa den
halve Kugles ganske Overflade, som 1120: Z00.

Scet at Morteer-Kammerets Diameter var4afBombens, eller 8 Tom
me naar Bombens var 12, faa ville denne deels storre og meere fkLondft Over
flade af Bomben, mod hvilken den hastige flydende Ild-Materie trykker, for
mindske den ganske Kraft meer end efter andet Tilfcrlde: thi faa bliver paa sam
me Grund som forhen, den ganske Kraft til den virkelige paa Kugle-Stykket
fom I2OO: 1021, hvor den ganske Kraft som vi have antaget for 1200 bliver for
mindsket 179, og Kraften paa Kugle- Stykket, til den paa halve Bombens
ganske Overflade som 1022:800.
Betragte vi ved saalcdes at sammenligne de ganske og virkelige Krcrster
imod hinanden, Hvorledes de storre udsatte Deele af Kuglen > formedelst sammes
• . storre Skienshed,

formindfter Den ganske Kraft af det elastiske Flydende som

staaer au, saa kan vi og uddrage den meldte Slutning, at man ved ar formind
ske Mundingen af Kammeret, saa at Det til en vis Grad bliver mindre end Kiedsclen, kan tilbringe Bomben et storre Stod: thi efter Hvad sagt, saa vil de
Kammre, hvis Aabning eraf Kiedselens Diameter, v«re meere fordeelagtig
til Kastets Lcengde, end de som ere i eller f af meldte Diameter, hvilket vil
forekomme enhver rimelig, som haver nogen Kundskab udi Mekaniken: thi ved
at giore stråledes Indgangs-Kredsen ril Krudet mindre, ester en saadan Grad
som
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som Erfarenheden neiere maae lcere os, ikke at stride imod andre Hovedegenska
ber, skeer intet andet, end ar KrudetS Kraft sammentroekkes^ concentreres saa
at virke meere samlet i Line og Paralel med Axis af Bomben, som skal udbydes,
hvilket bor fuldkommen overvejes, naar man vil skabe Soe-Morser, der skal
kaste paa lange Distancer.

Vi synes ncermere at bekrceftes herudi, naar man betragter Morkeerer
med Globi- og Concave-Kamre, hvilke i Almindelighed ere anseete for at kaste
paa lange Distancer Æ).
Men disse have almindelige« Mundingen af Kamme

ret temmelig snevre, nemlig imellem og -Z- af Kiedfelens Diameter, saaledes
som det kan sees af Tegningen Fig. I. og III. af de Franske Soe - Morteerer,

hvor Indgangs-Kredsen eller Kammer-Halsens Diameter er A af Kiedselens
Diameter, og bliver en af Hovedaarsacserne, Hvorfore de kaster paa saa lange
Distancer.
Hvad som Moller anforer Pag. XIX. XX. og XXXVI., grundet
paa de af ham anforte Forsog, og de, som Monsr. Hauksbee har gion i det

smaae, bekrcefter foregaaende, hvorfore vi og have fulgt hanS Meening iden
Post, saavidt det angaaer globiske og de Concave - Kamre ister: dog har dette stue
visse Grcendfer, hvilke man ikke maae overskride, om man vil undgaae andre
Uleiligheder, hvorom beroreS ved Beskrivelsen over det Slags Morteerer, der
viser at man ei tor giore Kammer - Halsens Diameter ringere end 1 as Äiedselens.
Under at have Hensigt til hvad som er meldt, om at giore KrudetS Krast
meere virksom paa Bomben, saa maae man tillige paasee at som

28. Krud -Mcengden bliver anseelig stor, naar man skal kaste paa de lan
ge Distancer, saa maae man tillige have KrudetS Antcendelse for Hine, at sam
me kan got befordres ister i de Prismatiske Kamre hvad man kalder CylinderKammere, som til den Ende maae gives en vis Bude, saa ar man maae vige

noget
i) (gee Peg.’XXVI. ubi le Bombardier Erantis par Monfr. Bellidor, hvor de roeses
for kastets Lamgde/ hvilket og Erfarenheden siadstrster i de sildigere Tider.
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noget fra hvad vi udi sidste §♦ 27. have fundet til Fordeel for de globiske og for de
med Pcere-Kamre.
Imidlertid vil -h. å $ af Kiedftlens Viide vnre nok tit

Kammerets Diameter af de cylindriffe, fom Ml kaste paa de lange Distancer,
og uden Tvivl svare best til det heele.
29. Det bliver og en Nodvendighed, at man vcelger saadanne Figurer
til Morterernes Kamre, fom kan lade Krudet en frie Indfart, saa det elastiffe
Flydende uden Forhindring kan udove sit Stod paa det modstilte Legeme, hvilket

altid bliver en Baade for Morteeren, som derved lider mindre, og deslcengere
beholder sin givne Figur: Fordeele, fom de globiM, og de Morterer, med
Parre-Kamre ere norgtede, hvilket og-bliver de stsrste Hoved-Feiler, fom kan
tillcrgges dem, hvorom meere under de adffillige Morterers Forklaring.
32. Det synes og rimeligt, at man varlger faadanne Figurer til MorteerKamre, der haver af de mindste Oversiader imod deres korperlige Indhold, faavidt dette lader sig foreene, og ei er stridig imod de ovrige EgenMber.

Thi da Kraften altid bliver fvagere, eftersom dens Deele bliver meerr fordeelt og udstred, men sterre alt forn den bliver meere samlet ril Virksomhed mod
den væsentlige Deal af Kammeret/ nrod Indgangs-Kredsen til Krudet, hvorigiennem Stedet ledes til Bomben, saa folger, at jo mindre Kammerets Om
stade bliver imod dets korperlige Indhold, jo fordeelagtigere bliver naturligviis
KrudetS Virkning paa Bomben.
31. Man indrette Bombens Leie stråledes, at Bomben kommer til ar
ligge i Morterens Axis, til den Ende gier man en lille Afsats fra halve Bom
bens Diameter, saa Bomben ind efter til Kammeret ligger, saavidt man kan til

lade det, teet mod Hvelvingen af Kiedselen, men udefter forfynkeS eüer gisres Lo
bet saa meget storre, som Vindingen eller Spillerummets Storrelfe bedrager sig

til, saa samme er lige fordeelt om Bomben, saaledes som er viist paa Morterer
ne Fig. III. og VII., hvilket altid bliver til Fordeel for Morteeren, og Skud
dets Vished, uagtet man betiener sig af Kiler for at stille Bomben.

Z2.
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Z2. Fænge-RoretS Plads bor og anbringes efter de Regler, fom Erfa
renheden leerer, best befordrer ril Hensigten, thi dette kan indsiyde til Kastets Længde.
Man kan og spore, saavel af Skrifter, som as de celdere Skydemafliner,
at man har tcenkt, at jo nærmere man kunde bringe Fcenge-Roret mod Cen
trum Gravitatis af Ladningen, jo bedre til at befordre Antændelsen, som sy
nes meget rimeligt, for saavidtdet sigtede ril Krudets hastigere Forteerelse. Men
de Forsog som man har giorr herpaa, viser, at det ikke beroer paa Antændelsens
Hastighed allene, men og efter Manden og Linien, udi hvilken Antændelsen ganer
for sig: thi de Forsog som Professor Moller Pag» 39. udi hanö Artillerie, item
Pag. XIX. udi sammes Introduction, anforer at have giort tilligemed Oberste
Disaugulier, viser, at nanr Fænge-Roret, som vejledte Ilden, var i den

nederste Ende af Kammeret: da reekkede Mor teer en længere, under forresten lige
Begivenheder, end naar de vare anbragte, enten i Midten, i Overenden, eller
paa noget andet andet Sted der imellem: og fliont disse Forsog i det Smaae kun
de behove yderlige Beviser fra Forsog udi det store, saa dog synes den Erfarenhed,
som man haver saavel i Skydegevæhr som i Kanoner, at bekræfte det samme.
Dersom det er tilladeligt i deslige Begivenheder at giore Slutninger, saa
skulle man tænke at vore Formcrnd, som har vildet veilede Ilden fra den nederste
Ende, har foruden deres Erfarenhed iblant andre formodentlige Grunde, i Hen
seende til Kastets Længde kundet havt gde Aarsager for at anbringe dem der.
Forst, at lade Oplosningen og den flydende Materies Bevægelse, som
tiltager med Antcendelsen, flee sra forste Begyndelse afudi samme Vei eller Flugt,
som man vilde det udflydende Legeme flulle.

Andet, at det mindste Krud muelig maatte rabes: da det ikke feiler, at
?o en Deel af det Krud, som ligger under Fcenge- Hullet, sniger sig ftugteSloS
der igiennem, og vilde end meere saa, naar Fcenge-Hullet var sat meere farlig,
eller i Midten af Kammeret, efterdi en storre Mængde af den Ild-luende Mate
rie flulle soge sin Vei der forbie, og maatte derved tabes en storre Deel, under
tillige at fortære og forstsrre Fcenge - Hullet til Skade for Morteeren.

Stye

Saml. I. B.

X,

For
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For det zdie, at Bomben mqatke ligge deStryMere og roeligere imedens

en sterre Mcengde, om ikke al Krud-Mcrngden kunne blive oploft, der da maatte
jfolge en storre Kraft tilvejebringe Bomben et sterre Sted, hvilket og synes sna
rere bor skee, naar Krudet antcendeS fra Nederenden af Kammeret, end naar
fra et farligere Sted.
Hvorfore vi holde for, ak F«nge-Reret, anbringes ncrr
ved Bunden af Kammeret.

33. Havende anfert de vigtigste Egenskaber,

som Morteer-Kamre bor

besidde, hvilke ere grundet paa den Kundskab vi have om KrudetS Natur og dets
Maade at virk.e paa, item paa de Grunde som Theorien og Erfarenheden lcrrer
os dcsangaaende, faa ville vi igiennemgaae hosfoiede Tegninger af Morteerer og
Morteer - Kamre , for at fee, hvorvidt disse ere overeensstemmende med det foregaaende bestemte, og hvilket Slags best foreener meldte gode Egenskaber.

Vi vilde tillige anfore deres fornemste mig bekiendte gode og onde Egenska
ber: Aarsagerne der har bevcrget Vedkommende, ar forkaste et Slags og vcrlge

tt

andet, under tillige ar anmelde Udfaldet af Prove-Skudene: hvorunder jeg
maae erindre, ar da jeg ikke har bievaanet selv alle Proverne, har jeg maattet
forlade mig paa de Beretninger mig desangaaende ere givne, hvilke imidlertid
ere overantvortede af saadanne Meend, der vare anscete udi deres Embede og pro
veds^ hvis Navne jeg altid ville gisre mig en TEre af ar ncevne, om jeg vidste
jeg maatte: hvilket jeg finder for got ak erindre, paa det om nogen ligedannet,
eller med disse normende Morterer, maarre have prever at kaste noget forskiellig
fra de anssrte Distancer, man da ikke vil henregne samme kil en Feil eller upaalidelig Underretning, men hellere til nogen af de adskillige Aarfager, som almindeligen har Sted udi deslige Begivenheder, som til Exempel, forskielligt Krud,
Ladnings-Maader, heedr eller koldt Veir, Morteerens meere eller mindre fuld
komne Stebning og visse Lob, Bombens ulige Tyngde, ufuldkomne Skabning,
Ulige Flugt rued Axis af Morteeren under Uofarten, der kan reife sig fra Bom
bens Spillerum udi Lobet rc.
Kort, Opmaalings-Maadeene af Distancerne,
hvilket alt for meget kan indflyve paa Kastets Lcengde, og giere samme forskiel
lig.
Imidlertid vil man erfare mine egne Tanker, naar haves Tvivl om de anforte Distancer, som jeg i evrigt har giort mig Flid med ar undersoge, paa der

de
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de skulle vcrre des paalideligere.
Krudets Force er ikke antegnet, men Elftere
of denne Videnskab, og de, hvis Fag det er, kiender uden Tvivl, ethvert Lands
Maade at maale Krudets Kraft efter, hvilke ofte ere forftrellige, og vanfteligen
kan sammenlignes med hinanden: desaarsag ftal jeg allene deöangaaende tiilfeie,
- (it det Krttd, font er brugt under Proverne, hvad enten saa Engelft eller Franft,
har vorret dygtigt kicndt Krud ril Kongelig Tieneste, efter ethvert Lands Maade
at prove det ved.

34 Werteren Fig. L er Tegning af en Franft Soe-Morteer, med Glsbi-Kammer, hvilke h ve voeret brugte ved adftillige Lejligheder, og giort tem
melig god Tieneste, de kaster paa lange Distancer: thi med fuld Kammer-Lad
ning af omtrent 23 Franfte Pund poids de mare > kaster den en 150 pundig
Bombe udi en Distance fra 18 til 1900 Toifer eller §§86 å 5896
Danfte Skrit.
Den er stobt paa sin Fod, faet at giere en Vinkel af 45 Grader.
Me
tallens Forlighed og Morterens Dimensioner ere antegnede udi Tabellen ved Teg
ningen, alt udi Franft Maal, hvis Fod forholder sig til en Danft, fom

1034:1000.
Betragte vi den indvendige Deel af denne Morteer, faa erfares at Kam

mer-Halsen er-omtrent ä afKiedfelens Diameter, altfaa er hvad fom meldt under §. 26. iagttaget, i Henseende til Kammerets Indknibning, om at giore Krudets Anflag meere virksom paa Bombeo, hvilket er en af Hovedaarsagerne til
Kastets Lamgde udi diste Slags Morterer.

Men Kammerets Kugle-formige Skabning lader ei Krudet en ganske frie
Udfart, men heller derudi forhindrer ertdeel, hvilket fornemmelig kanforaarsage
1. ) At Kraften derved formindftes endeel.

2. ) Lider

Morteren derved,

hvorpaa de Morterer,

hvoraf den

ne er en Tegning, kan tiene som et sikkert Beviis; thi de af dem, som have va
ret meest brugte, ere nesten ubrugelige, saasom der sindes adftillige Gruberi
3Ef a
Kam-

>
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Kammeret, i Halsen og i Bunden af Kiedselen, hvoraf nogle kan ansees for
skadelige, end videre findes Halsen endeel udffudt eller udvidet, ved den starke
Heede de har udstaaet, hvilket kan meget tillceggeS Figuren af Kammeret; som
)
3.
Kan foraarsage at Morteeren er meere uroelig og affpenstig under Af
fyring, hvilket og anføres af Bellicior udi hans Bombardier Pag. XXVI. om
deslige Morterer, ffiønt dette modsiges af Moller Pag. 72, men forgieves.
De andre Uleiligheder ved diste Morkeer - Kamre ere ubetydelige, fom i øv
rigt kan indrettes at svare til hvad som er meldt under §. 28. 30, 31 og 32.

35. Kiendende diste Morterers gode og onde Egenskaber, og lagende vi
dere i Betragtning de vigtigste Hensigter ved Morser-Kaminernes Indretning,
som i Korthed efter hvad meldt, fornemmeligen bestaaer derudi, at KrudetS
Antcendelse kan hastigen befordres i Rum som have de mindste Overflader mod de
res korperlige Indhold; at den opløste Ild-heede Krud-Materie maatte tillige
udove sine Pressioner i Line med Morterens Axis, saavidt som muelig ffee kun
de, uden derhos at ffade Morteren, men at lade Krudet en frie Udfart»

Saa haver man befundet, at de største afdisse Egenffaber findes udi Mor
teren Fig. I., og findes almindelig i alle globiffe, naar Diametren af KammerHalsen eller Indgangs-Kredsen til Krudet er imellem i oq 1 af Kiedselens Dia
meter, men det sidste at Krudet ei faa hastig skak ffade og fordcerve Morteren
ved at lade det en friere Udfart, findes udi de Morterer med Cylindre-Kamre»

For nu ei at følge nogen af diste, som have i visse Maader modsatte Egen
skaber, har man i Tanke at foreene disses gode, og bortrydde deres onde Egen
skaber, forestillet sig andre med de saa kaldte Pcere-Kamre, hvoraf Msrteren
Fig» IL er en Tegning af en Fransk Søe-Morteer, støbt i Aarek 1765, hvil

ken med omtrent 27 Pund Krud, har kastet Bomben i en Distance fra 1600 til
1700 T oifer.
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Da man ikke var fornoiet med disse Morterer, deels formedelst de kastede
ikke langt nok, deels fordi man af deres indholdte Prover kunde mcerke, at Me
tallen ei var meget god, stobte man i de feenere Tider andre med Porre-Kammer
efter Tegningen,Fig. III. ♦ der forffisller endeel fra Fig. IL

Kammeret indtager omtrent 28 Pnnd Krud poids de mare, med hvil

ken Ladning og Kammer-Speil Morteren har kastet Bomben i en Distance af
i goo Toiler rumt, lobende tilbage paa sin Blok under Affyringen 5 Fod.

Morteren veier 9765 Franffe Puud. Planen af Foden viser, at Morteren
er giort til at dreie sig paa sin Tap, ifolge at Buerne, fom beffriver Enderne af
Foden er beskrevet fra samme Centro som Tappen, og er dermed concentrique.

Dimensionerne og GodfetS Forlighed er paaffrevet begge Mortererne saaledeö som Tegningen det fuldstandigen udviser i Tomme og Liner Fransk Maal.

Prover manFig. III. efter foregaaende Poster, da finde'vi, efter hvad
som er meldt §♦ 27., at man har sogt at giore det oploste KrudS Pression, saa
meget det kunde ffee, paralel med Morterens Axis, desaarfag er Kammer-Hal
sens Diameter kuns 5 Tomme, mens i den 2den Morteer Fig. II. er den
6 Tomme.
Paa det at KrudetS Antcrndelfe frille efter §. 28. desbedre befordres, har
man giort Kammeret vidt i Bunden, som beffrives ved en halv Circul 10 Tom
me i Diameter, saa dette Kammer bestaaer af en halv Kugle, hvortil er anbragt

en fortet Conus, til hvis everste Circul steder Halsen, som udgier en
Cylinder.

Det vil og let paassionnes ar det oploste Krud har mere skiens eller frie
udfart end udi den globft'ke, og saaledes svarer denne Morter bedre til hvad som

er melt under § 29 end hin Fig. I, men dette udagtet saa stodcr dog Krndet an
mod den ffiendse Overstade, ister ved Udgangen af Mundingen, og der soger at
udvide samme, hvorved baade endeel af Kraften tabes, som og Morteren der
ved kan beffadigeöved at bruges meget, ligesom man under prove Skuddene har
3c F 3
kundet
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kundet mærke,
hvilket Mont ei
man ei tor giore
visse Grændser,

efterdi, at Halsens Aabning allerede var bleven noget stsrre,
af Betydelighed under faa faa Skud, faa dog nok til at vise at
Indgangs Kredsen til Krudet for snever, men at dette haver sine
saaledes som blev erindret i Slutningen af § 27.

Derimod svarer ikke dette Kammer faavel efter § 30, formedelst det har
storre Overflode imod sit korperlige Indhold, end den globiffehar imod sin, hvil
ket Geometrien lærer os.
Hvad som er meent §. 31. at indrette Bombens Leie saaledes, at den kan
ligge desbedre i Linien af Morterens Axis, er viist udi denne Morteer, og Fænge-Reret er ligeledes boeret faa at veilede Ilden i Under-Enden af Kammeret
efter §. 32.
Skiont Vedkommende ei var misfornoiet med denne Morteer, faa dog
havde man ventet storre Fuldkommenheder hos den , fornemmelig i Henseende til
Kastets Længde, som man havde onffet med fuld Ladning og Kammer-Speil at
have været længere paa den faste Jord.

Betragter man denne og deslige vægtige Morterers Kostbarhed, item den
store Mængde Krud, som medgaaer med fuld Ladning, de Uleiligheder disse der
ved kan mode under nogen vedvarig og gesvind Fyring, som kunde vente samme
Skiebne som de Engelffe for Havre de Grace og Cartagene, der formedelst'den store Hcede bleve giorte ubrugbare, og man meener det er mueligt at tik
veiebringe andre Morterer, der ere mindre kostbare, og som kunde kaste omtrent
paa ligesaa store Distancer, med mindre Ladning Krud, saa at de deels derfore,
deels formedelst Kammerets Skabning kan bedre vedligeholde deres Figur, og
paa det Heele giore bedre og længere Tieneste, saa bliver saadanne altid at vælge
for disse, Hvilket nogle Jern-Morterer, stobte i de sildigere Tider,, som jeg har
seek i Aaret 1772 og 73, giver mig Anledning til at meene, og hvorom jeg nær
mere skal melde ved Beskrivningen af de CylindriM Morterer, efter at have be
skrevet den Engelske Soe-Morteer.
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36. Den Engelske Sse-Morteer forestilles ved Tegningen Fig» IV.
Plade 3», hvis Dimensioner tilligemed Godsets Forlighed er skævet paa Teg
ningen i Tomme og Liner Engelsk Maal.
Denne haver en afkortet Conus til Kammer.

Diametren afdens siorste

Afsnit, som er ved Indgangen af Kammeret er i af Kiedselens Diameter.

Den-mindste CirculS Diameter taget ved Centro til Buen, hvormed Bun
ds» af Kammeret beffrive6'n§ af den forste,, eller lug halve Kiedselens Viide.
Saa at Diameterne af Kiedselen

af Kammerets storste Circul

item af Kammerets meldte mindste Circul

staaer til hinanden som 4.3.2.
Kammerets Lcengde er til Kiedselens omtrent —21: 23, og Kiedselens
Viide til sin Lcengde, som 6:11, hvilket viser at Kammerers Figur er meget
conifY
Det er derhos meget langt, og i Haab at Krudet desbedre skulde for
brændes, er Kiedselens Lcengde ncesten 2 Gange dens Viide eller Calibers da der
imod i de andre Morterer er den kuns omtrent il Gang, hvorom vi have allerede
giort Anmerkning §. 20.
'
-

Kammeret indtager rummelig 33 Engelske Pund Krud averdu poids,
som udgior omtrent 29! Danske Pund, med hvilken Ladniitg den kaster Bomben
i en Distance af henved 6000 Danfk'e Skridt. Bomben blev under Preve-Skudene anbragt lige til Krudet, saa intet var Ver imellem, og Morteren var forstyttet, saa at den ikke kunde rykke tilbage under Affyringen.

Den anforte Distance af Professor Möller Pag. XXV. efter detMahomstkeForsog med en ncesten lige skabt Morreer indvendig, er 4570 Yards eller 6633
Danske Skridt: andre har berettet mig, den kastede endnu lcengere, hvilketog
nogle af de Franske Officerer, som vare tilstede da Havre de Grave blev bom

barderet af de Engelske har meent: men dette uagtet ville vi ikke antage deres stsrste
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sie Kast for hoiere end 6000 Danske Skridt, naar end alting er paa der fordeelagtigste indrettet til Kastets Lcenge.
De Mersere siebte efter denne Tegning ere meget svcere, thi deres angivne
V«gt ec 87 Engelske Centner eller 9744 Engelsks averdus poids Pund, som

udgier omtrent 8700 Danske Pund, hvilken store Vcegt reiser sig af Morterens
store Lcengde.

Den er stobt med Tapper, for at stille under forskiellige Vinkler, og Rå
perten indrettet saaledes den kan dreies om en Tap.
Prove vi denne Tegning efter foregaaende Regler, da vil man finde, at
den ikke svarer til hvad som er melt under §. 27; thi Mundingen af Kammeret
er ä af Kiedfelens Diameter, hvilket uden Tvivl er giort i Tanke, at KrudetS
Anteendelfe, fkutte uagtet Kammerets store Lcrngde befordres, og at det oploste
Krud skulle tillige erholde en frie Udfart, .desaarsag svarer den nogenledes ester
28. meget vel efter §- 29, men flet ikke efter
30 og 27,

Den deeltager da altsaa ikke udi.de Egenskaber fom den egentligen skulle,
men at man maae henregne Kastets anseelige Lcengde fornemmelig til den store
Ladning Krud, til sammes ubehindrede frie Udfart, og hertil kommer KiedselenS
store Lcrngde, som maaskee uagtet, hvad vi have anfort §. 20. kan hertil bidrage
noget, saaledes som dette Kammer i ovrigr er indretter med saa stor en Lad
ning Krud.
De fornemste Egenskaber, som de Engelle finder hos disse Slags Mor
tererer, for at give dem Fortrinet for andre, maae bestaae derudi, at de med an
dre coniske Kamre lader Krudet en frie Udfart, og desformedelst kunde ventes
megen Varighed under lang Tieneste: item at vcere roelige under Affyring.
Men da Kastets Loengde er en Hovedsag for See-Morterer, som vi ncermere vil erfare, og diffe Slags Morterer, om at kaste til de meldte anseelige
foregivne lange Maal, udfordrer en stor Morngde Krud, hvis store Heede de
ikke

St. Afhandling om Fyrmsrsere eller Morterer rc.

353

ikke kan med nogen vedvarig og tillige gesvind Fyring udholde efter $. 21. faa fal

der Hovedsagen, som derved ssulle soges, bort.
Ved at formindske Krudmcengden fra 32 til 15 og 12 Pund Krud efter
General Bsrgard, og flere erfarne Officerers Underretning, Pag. 84 og 85
Mellers Artilleri^: da martre jo Kastets Leengde derved meget formindsses, if.tr
na ar man betragter hvad meldt under
18 vg 21, naar Kammeret ei er fuld,
men et ledigt Num imellem Bomben, soru her bliver tilfaldet, hvorved disse
Slags Morterer, som ei synes, efter hvad fagter, beqvemme ril at kaste paa lange Maal, end gieres hertil meere ussikkede.
Man kan ellers meene, at Autor af disse Morterer, ved at indrette Kammerne ril at indtage en fan stor Mcengde Krud, har tcrnkt derved ar erstarre det
/ Tab, som deres Kammer-Figur kunde forvolde i Kastets Lcrngde, uden ar giere
sig Tanke om hvad Virkning en stig Marngde antcendt Krud kunde foraarfage paa
Metallen, som de sildigere Tider har viist at vare alt for betydelig.

Naar Moller udi hans Artillerie Pag. 85/ 86, 87 og 88, bererer de En
gelsse See - Morterer, da laster han dem baade for Kammerets Skabning og
Storrelfe, som for Morterens store Veegt, Hvorunder jeg finder nedvendig atanmerke, at dersom Metallens Ferlighed og Tykkelse kan efter Pag. 88. vedlige
holde längere Heeden, og deöaarsag hielpe til at befordre Metallens Smeltning,
faa kan dog ei Morterens store Vcegt tillcegges efter Pag. 86. at tilfsie Bombssibet Skade, efterdi den hellere befordres til Morterens Roelighed under Affyring.
Forsvarerne af denne Morteer tillade os derfore at sige, at dersom den ikke
"efter foregaaende Aarsager findes ssikket til at kaste paa lange Distancer, faa bli
ver den og for kostbar og uhandelig til at bruge paa de mindre, Hvortil man kan
valge andre mindre kostbare, og medbringer flere Fordeele.

37. De Indvendinger, som kan giores imod de Morterer med cylindrisse
Kamre er mindre betydelige end imod de meget eonisse , mens ssisnt jeg meener,
de cylindrisse kan giores meere fuldkomne i deres Slags, faa tanker dog ei alle
udi den Sag som jeg; thi herom findes forssiellige Meeninger.
XTye

Saml. I. 25.
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• Vi have udi det foregaaende sogt at vise Aarsage», hvorfore de Morterer
med globiffe og med Pcrre-Kamre kaster saa laugt, Aarsagen til dereß Valg,
paa de Steder de findes i Brug, tilligemed deres gode og onde Egenskaber.
As
dette, som sagt er om de meget eonifke,. erfarer man, at den Slags ister er sva
rer til Hovedhensigten, hvilketikke stemmer overeenö med hvad Hr. Bellidor
anferer udi sin Bombardier Pag. XXVII., hvor han giver de coniffe Fortriuet for de cylindriske Morterer, hvilke sidste han laster meget Pag. XXV.

Fsrst fordi han paastaaer, at Krudets Antccndelse ei befordres saavel, som
Adi andre.
Deels fordi han meener, at man sielden finder de cylindriske Morterer
stobte stråledes, at.Axis af Kammetet er i lige Linie med Kiedstlens, hvilken
Feil i Stobningen og Udboringen dog ei kan tillegges allede af ham anforte Folger,
men som kan tillige reise sig af andre Aarsager.

Og endelig lastes de, fordr at de ikke kaster Bomben saa langt, ftm andre
gier i Forhold til Krud-Msmgden §. 22.
Men herimod synes der mig man kanerindre felgende, som besvarer foreZaaende Indvendingerr

Dersom Vilden af de cylindriffe Kamre er meget liden imod Lcengden, da
befordres ikke Krudets Antceuvelfe faaledes fom det bor, eller stråledes som det
kan.
Men dersom dette for sterste Deelen kan haves, i det mindste saa got fom
i andre Slags der ncermer sig deres Skabning, ved at give Kammeret et rigtig
Forhold, uden at tabe klendeligen af andre Egenskaber, men derhos at vinde i
andre, saa falder den forste Indvending bort, eller i det mindste ei bliver

betydelig..
Det andet er en Feil af Stöberen, men da der er ingen gyldig Aarsag,
hvorfore disse ece meere vanskelige at stöbe eller rigtigen at Udbore end andre, hvil
ket jeg har havt Leilighed til at erfare' af kyndige Mcrnd udi der Fag, saa forsvin
der ligeledes den Indvendings
'
'

Hvad
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Hvad sig Maaletö Lcengde angaaer de kaster paa, nqar de. for det gdiela-"sies fordi at de ikke kaster faa langt som andre gier, i Forhold til Krudmcrngden,
da har man Aarsag til at troe, af ben forste Indvending angaaende KrudetsForbrcrndelse, at den Slags Cylindre-Kamre udetr Tvivl har vcrret meget smalle,

"giorte til at kaste paa korte Distancer, faa aeKrudet ei har bleven oplost til den
^Cirad, fem det mueligen kan i andre, naar Kammeret har stt rette Forhold, og
altjaa ei har kundet udove sin Kraft faa fuldkommen, fom det maatte i andre,
^hvor Aarsagen til stig Uleilighed paa det beste er hcevet, hvorfore man ikke for

meldte Aarfager kan med nogen Grund forkaste de gode ft'abte cylindriske Mor
lerer, eller anses dem ubegvemme, og dette saa meget desnrindre, da man i de
seenere Tider haver Prøver paa de kaster tcengerevnd de meget coniske, og bliver
en Aarsag hvorfore Hr. Möller anseer de cylindriske bedre end de coniske, og
soier dem ncrsi efter de med Pcere -Kammer, anseende de meget coniske for de
mindst beqvcmme af alle de meldte i Henseende til Kastets Lcengde.
Det almindelige Valg ide seenere Tider blandt disse meldte 4 Slags Mor
tre, bestemte til at kaste paa lange Maal, falder enten paa de med Parre- eller
med Cylindre-Kamre.
Nogle voelger de forste, andre de sidste.

Moneer-Tegningerne Fig. II. og III. med Pcere-Kammere bekrcefternok
som, at man udi Frankerig, paa den Tid de siebtes, gav disse Fordeelen, sorde
andre, naar de vare bestemte til at kaste paa lange Maal.

Og en See - Mortecr efter Hr. Capitain og Teimesier Billes med PcrreKammer, dog indrettet til en mindre Ladning Krud end de anførte Franske, nem

lig til 20 Pund, har efter erholte Underretning viist sig fortreffelrg, baade i Hen
seende til Kastets Lcrngde, som til de udholdte Prover.
Forsvarerne af de cylindriske Mersere have igien deres Aarsager for at
vcrlge disse, og de sildigere Tider bekrcrfte deres Beqvemhed, ikke allenesie paa be
forte Maal, hvortil be i Almindeligheb bestemmes afben største Deel, men end
og paa de lcengste.
Men herom skulle vi neiere kunde bomme, veb at prove de
sylinbriM efter de forhen anførte Regler, ligesom vi have giert veb de andre.

P y 2
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38. Fremstrtte vi til denne Ende Fig. V. Plade 3., som viser den ind
vendige Skabning af en 150 Pundi.ger Morteer med Cylinder-Kammer, saa
finder vi ar Kiedselens Diameter er i Dansk Maal 123 Tomme.

-

Kiedselens.Lcrngde

Kammerets Lcrngde

-

Dets Diameter

-

-

-

igi

-

18

-

7.

Blutden af Kammeret er beskrevet med en racfius, fom er lig halve Kam
merets Diameter, hvilket er en almindelig Maade ar futte Kammeret paa i de
nyere Tider, faa Kammeret befiaaer af en halv Kugle, hvortil er feieren
Cylinder.
Dette kan indtage rummeligen 20 Danffe Pund Krud, med hvilken Lad
ning den kaster Bomb.n under en Vinkel af 450 udi en Distance af omtrent 5000
Danske Skrit.
Med 15 Pund drives Bomben i enDistanceaf4000 til 4300.
Med 9 Pund

-

-

-

3000 tit 3300.

Prove vi denne indvendige Skabning af en Morteer efter de forhen anfdrte Poster, saa vil man erfare, at Kammerets Diameter er indrettet ganske vel
efter §. 27., der byder at gioke Indgangs-Kredsen til Kammeret saa sncever, som
de andre ovrige Egenffaber vilde tillade det at ffee; xt[n ved at sammenligne den
Deelmed doandre Morterer,saa er Kammerets Diameter udi denne ^afKiedfelens
i den Glvbiffe Fig. I. og den med Pcrre-Kammer Fig. III. - A
i den med P^re-Kammer Fig. II.
;
f
og i don Coniffe Fig. IV. er Diameteren afKammeret
-' I afKiedfelens,
hvor da Fig. V. hvad stg den Deel betreffer, meest ncermer fig til Fig. II.
Man kan ikke vel giore Kammeret snevrere udi diste Slags Morterer af
den Calibre, uden at mede foregaaende Ulejlighed anfsrt af Hr. Bellidor, og
ot siode an imod den paafolgende Artikel §. 28., hvorefter Kammeret skal have
«n vis Viide, paa det at KrudetS Antcendelfe desbedre kan befordres, hvilket og

kan
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kan siges herudi at vare iagttaget,, i Henseende ril Kammerers Viide, men ikke
i Henseende til Vers Langde, saafom det kan anseeö for langt om at svare fuld
kommen efter §. 28»
Hvad fom er meldt under §. 29. at lade Krudet en frie Udfart, om ei at
formindl'ke KrudctS Kraft, og rillige saavidt muelig forebygge at Mundingen af
Kammeret ei ^al beskadiges ved Kruders Udfart.
Dette maae have Sled udi
de cylindriske Kamre, hvis Sider lobe paralelle med Morterens Axis.

Men dette Kammer svarer ikke saavel til hvad font er melt under §. 30.,
der byder at vcelge saadanne Figurer der haver tillige af de mindste Oversiader imod
dereö korperlige Indhold, til hvilken Ende Kammeret maatte giores kortere.

De ovrige 2de Poster kan altid opnaaes udi denne Slags.
39. Det bliver da en Nodvendighed, efter §. 28. og 30. at giere Kam

meret Fig. V. endeel kortere, om at soreene bedre de meldte Egenskaber.
Forkorter man det da saaledes, at Bundstykket af Kammeret, eller halv
Kuglens Dybde db Fig. VI. er 3! Tomme, den svrige Deel af Kammeret
b c " 7 Tomme og heele Langde af Kammeret ioi Tomme, saa bliver Cylmdren som feies tt' Halv-Kuglen ligsidig, som deftobedre vil kunde svare til
30.
efterdi der bliver iblant de Figurer (som efter foregaaende Poster haver de meest
samlede Egenffaber) den som tillige haver afde mindste Omfiader mod dets korper

lige Indhold.
Men da et saadant Kammer, vil kuns rumme omtrent tit Pund Krud,
saa vil en Ladning skiont fordeelagtigen anbragt, formodentligen ei vare stor nok
til at kaste saadanne Maal, som imellem begieres til Soe-Bombarderinger
hvorfore der maae gieres nogen Forandring herudi, og Kammeret indrettes til
at rumme en storre Ladning Krud.

40. Efter den Erfarenhed man har havt i de seenere Tider tor man ei ansatte Ladningen heiere end til 15 Pund Krud, om Morteren, stobt af den al
mindelige brugbare Metal, skal til nogen Varighed med aesvind, dog ei uswdvanlig Fyring udholde Krudheden.

Py 3
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Med en saadan Krudladning oplofts Kruder bedre efter giorte Forftg, end
i de foregaaende store Ladninger, i det mindste har man ei kundet sporet saaledes
til det modsatte, naar man har ffudt med Kanoner af 24 og 36 Pu»diger, ladet
med 15 Pund Krud, som naar man har foreger Krudladningen, thi naar den
har vceret sterre, har man kundet opsamle en fierce Mcengde af heele uoploste
Krudkorn, som ubeskadiget ere blevne udskudte, og som naar autcendte, har
gi ort sin fulde Virkning som andet Krud.

Man har Eempler paa, at Metal-Morterer har kundet udholde temmelig
vel Heeden, og vceret brugbare efter at have kastet et anseelig stort Antal Bom
ber med 18 Pund Krud: altsaa at formode, ar Morterer, 7 hvis Kammere ere
bedre skikkede, saa efter §. 29. at lade Kruder en friere Udfart, vil alting for
resten vcere varigere med 15 Pund.
Indrette vi da herefter et Kammer, der svarer til
28» og 30., uden til
lige at st.'de an formeget imod hvad fom er meldt under
27., og ved Hielp af'
de givne bestemte Ting, nemlig I af KiedftlenS Viide efter §. 28., som i disse
store Aborterer maae vcere 12I Tomme Dansk Maal, item af Kammerets Ladding, som vi har antaget for at vcere 15 Pund Krud, seger Kammerets La'ngde
til Morteer - Tegningen Fig. VIL Plade 4., saa sinde vi ftmme bliver 12?
hvoraf 34 Tontme beskriver Bunden af Kammeret, og bestemmer KuglcstykketS
Heide, de evrige 8- Tomme bliver Lcengden af den anbragte Cylinder til Kugle- ■
stykket, som uden Tvivl paa det Heele vil bedre svare-til Hiemedet, skienr Cy
linderen , for ikke at tage formeget efter §. 27. ikke er ligsidig, men kun ncerligeu
saa, thi Lcengden af samme staaerFl Viiden, som 8^: 7i: hvorved Kammeret
paa det Heele bliver indrettet ar kunde svare til alle de foreMevne Poster^ og desaarfag kan love at deeltage udi de samlede deraf siydende Egenft'aber, der bestem
mer en god og begvem Morteer.

Et saadant Krudkammer vil da, som meldt, rumme omtrent
Pund
Krud, som vi for meldte Aarsager antager for den storste Ladning: dog vil jeg
ikke undlade at melde, at andre ere af den Meening, man kunde pette den storste Ladning til ig Danske Pund Krud, Ment deslige Kammere ei maatte blive
saa fuldkommen i deres Slags.

Hvad

'
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Hvad som fornemmelig efter ar have taget de forskiellige Slags Morterer
i Betragtning, har givet mig Anledning til denne Meening, for derefter at ind
rette og bestemme Morteer-Kamre, som ffulle kaste paa lange Distancer, ere
nogle
pundige Jern-Morterer, bestemte til Soe-Batterier.
Disse havde
Cylindre-Kamre, fom kunde indtage 12 Pund Krud, med hvilken Ladning de
efter givne Beretning kastede Bomben udi en Distance af henved §276 Danslke
Skrit, det er nærligen ligesaa langt, som hin med Pære-Kammer efter Fig. III.

hvilken Distance, som uden Tvivl vil forekomme enhver temmelig lang, maae
fornemmelig tilffrives Kammerets Figur.
Disse Jern-Morterer vare ftsbte med Tapper, og Mortererne vare for
stottede, faa at de ikke kunde rykke tilbage under PrsveSkuddene, saaledes som
det ffede med hin Fig* HL, hvilket har kundet foraarsage noget kilKastersLængde, og desaarsag anfercs som en Fordeel den Cylinder-Morteer har havt, frem
for den anden meldte under Prove - Skuddene.

Da Tegningen Fig. VII. er giort til at rumme storre Ladning, nemlig
15 Pund, og er indrettet efter foregaaende Grunde, da tor man og rimeligen
forsikre sig, at den kaster længere end den berorte, hvorom man nærmere vi! kom
me i Erfaring ved at siobe en saadan Morteer, eller af den Slags, som nærme
disse: hvilke ved at undergrave de noicste Prover, vil nærmere forvisse oS om
Sagens Rigtighed, og give os de fornodne Oplysninger, til at fastsætte de meere rienlige, om ikke de beste rimeligste blaut de bekiendte Morfere for vores
Tilfælde l).

Man tör og bor et forinden stig Forseg bestemme Kastets yderligste Længde
sg de formodentlige Fordeele, fom man rimeligen forud maatte love sig; thi ErfarenT) Naar vi for de forhen cmfsrke Grunde have vælget disse korte Cyliudre-Kammere,

faa vil man et derved nægte at de Kammcre som nærme sig lidet til Pare-Fig«ren, jo kunde gisre nærligen eller lige Nytte, naar rneite Poster som bestemmer
Morterens Egenskaber nole iagttages, men det herefter end videre tilfsiede om
de cylindriske, og det ganske taget i Betragtning, saa beholder weite Kammer-F iSuv ester mine Tanker de fleste Fordele-
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farenheden, som i Almindeligheden er den'beste Vejledere, har viist, hvor nedvendig Forseg er, udi der Store, naar det giclder om, disse Slags praktiske
Underssgelstr.

Kan man et forinden stig Forsog bestemme der egentlige Maal, som cn
faadan Morser man tte kaste sin Bombe paa: saa vil imidlertid de evrige betydeliFordeele, nemlig Morsens sterre Varighed, mindre Kostbarhed, da den veier
efter den hcieste Beregning kuns omtrent Ocoo Pund, det er 3457 Pund min
dre end Morsen efter Fig» III., og 2700 Pund mindre end Fig. IV., item
- den mindre Ladning Krud/ disses Roelighed under Affyring, og Vished at ftyde med, naar de blive siebte og borede til beste Fuldkommenhed, altid give disse
Fortrinet for hin.
De Aarsager som har fsrmaaet Vedkommende udi det Fag paa adffillige
Steder, at indrette deres Morterer til at indtage faa store Ladninger Krud-, som

vi af anferte Morterer kan erfare, ere uden Tvivl fornemmelig: at BombSkibene, kunde kaste deres Bomber ind udi de belejrede Steder paa saadanne
lange Distancer, der man tte giore Fjendens Skud uvisse, og mindre farlige
for Skibene.

De have saa meget
som en Morteer', anbragt
me, saa langt som paa et
ver efter, saaledeö som et
under de svcere Morterers

nteere Aarsag at vcelge Soe - Morterer som kaste langt,
ister paa et lidet Skib ei kaster, alting forresten det sam
Batterie, oprettet paa en fast Grund, hvilket ikke gi
flydende Batterie, der ladrr sig trykke ned i Vandet
Afftydning j/l).

Hertil kommer Fartoiets Bevcegelse, der forandrer Skyde-Vinkelen, hvil
ken i vores Tilfcelde almingelig erden, under hvilken Morteren ffulle rcekke leengst,
men fom bliver ved Overholdninger og Duninger snart sterre, snart mindre, og
folgelig
Jeg har ikke kundet erholde nsie nok, hvorvidt et bekiendt Skib, er veg stig Fy
ring bleven nedtrykket udi Vandet, hvilket og er heel vansselig at kunde iagttage
saa nsie som det indkratves, naar man derfra vilde udlede sig Kraftens Storhed.
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folgelig Distancerne med dem.
Hvilke Misfordeele, som Morterer paa fast
Grund ikke ere underkastede, man har segl at erstatte, formedelst den meldte
store Ladning, men som der anførte, om de Engelle store Morterer har viist,
Metallen ei kan udholde, helst naar, for at benytte sig af en beqvem Tid og
Soe-Leilighed, man vil fordoble eller haste saa meget muellg med Skuddenes

Gesvindighed.

Man har, i Tanke at afhielpedenne Mangel, og forebygge Metallens Smeltving, foresiaaet tynde Blye-Karduser, hvor Kammerets Figur tillod deres
Brug, som i de cylindriske: men disse svarer ikke godt nok til Hiemeedet, i ser
til Sses: thi den store Heede gier disse strap ubrugelige, som bliver vansselige
igien at tage ud, ister om Natte-Tider, og folgelig forsinker Tiden, som paa
Soen er kostbar, og hvor man i Tid af en alvorlig Bombardering, almindelig
Hver 6te og/de Minut udssyder en Bombe fra en Morteer, saaledeS fom Ved
kommende har stadstrstet det.at vcere ssect paa adssillige Steder. -

Jeg haver allene aufert dette sidste for at vise Nødvendigheden at have
Soe-Morterer, som, hvor det behoves, kan'rcrkke laugt.
Men dersom dette
tilligemed de ovrige Eaenssaber tcenkeS efter, hvad som er meldt, , bedre at opnaaee udi denne fremsatte end udi de beskrevne, saa haver jeg og Aarsag for at
give dm Valget.
I Henseende til den udvendige Figur, da er samme vilkaarlig.
Hoved
sagen bestaaer i at anbringe Godset saa fordeelagtig ril Styrke, som muelig, og
i ovrigt at giere Morteren simpel, for at undgaae unyttige Omkostninger i Arbeidslon.
Vi have derfore, i Henseende til Metallens Fsrlighed taget Morte
rens Roelighed under Assyring i Betragtning, som man ister bor, naar Morte
rer ssal bruges paa Skibe, da man hellere bor giore dem for svare, end for lette.

Godset er fort nok til at imodstaae fuld Ladning Krrid, naar den or af Me
tals meneisaa for, at man kan bessylde Morteren'fvr at vedligeholde Heeden, og
forhindre Morterens Afkioling meer end almindelig maae ssee.
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Man kan endnu tillcrgge de cylindriske Morterer andre mindre betydelige
Fordeele.
Man afviffer dem folgelig, og igien lader dem snarere end de g^obisse,
som naar de ere meget Heede, ndkrcever sterre Forsigtighed og Tjd til at lade.

Dersom man vil formindffe Ladningen, for tillige at formindske Heeden,
og man vil betjene sig af Kammer-Speil, for derhos ikke at tabe for meget i Ka
stets Lcrngde, faa skeer delte bedre i de cylindre end i de huule Kamre, ifslge af
deres Figur, faafom Krudek med sterre Fordeel lader sig udi de cylindre bedre
indsintte, og Rummet tillige kan derved bedre opfyldes.

Dog vil jeg ei hermed anfee dette som en Nodvendighed, efterdi man for
adskillige Aarsager ei bor benene sig af Kammer-Speil, i hvor forsigtige de end
kan vcere indrettede, med Udkicebninger og Huller.
Desom foretrcrkkerStebningen med fuld Masse for hin med Kierne, vil
paastaae ar de Morterer med Cylindre - Kammere lader sig efter forste Maade let
tere og fuldkomnere stebe, errd de globiffe og concave, hvis Kammere ikke lader
sig udbore saaledes fom de cylindre, men maae stobes med Kierne: dogforstaaeS
herved de Morterer, som ere ffabte saaledes, og hvis udvendige Figur tillader
Boringen.

Men de forffiellige Meeninger om disse Slags Stebnings-Maader> hvor
om jeg tilforn har^meldt, ar ville berere, haaber jeg ved Tid og Lejlighed ar forelegge dette hsie SelMb.
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Tabelle, fom viser Metallenö Forlighcd og Dimensioner paa cn SoeMorteer 'med Globi-Kammer fom indrager 24 Pund Krud

Franff Bagt.
Fod. Tom. Lmer.
Fra Morterens Middel-Line rilAgterkanten af Foden.
La'ngden af'Morscns Middel-Line, fom gier med dens
Fod en Vinkel <if 45 Grader.
Kredse lens Diameter. ------*
Samme er lang
-------Kammer-Halsen lang ------Halsens yderste Diameter
-----inderste dito
------Kammerets Diameter ------Metallen over Kiedfclen ryk
----r
Diameter over Mundingen -----Frisen paa Mundingen ------Halsen af Morteren lang
-----Virden over Halsen
------Kiedselen lang til Kammer-Halsen Stoffen som er over Kammer-Halsen
Diametren over Kammeret
Fra Morterens Middel-Line ril Pderkanten af Morteren,
■ hvor samme Dicerer Foden
Fra Morterens Axis til Forkanten afMorteren Foden lang
--------- bred
---------

tyk --------Hagen hoi med Foden
tyk
---------
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Tabelle, fom viser Metallcns Forlighed og Dimensioner af en
150 puudig Soe-Motteer med Cylindre-Kammer, der
indtager 15 Pund Krud.
Fod« Tom. Liner.
Agter fra ril Morterens Middel-Line
- Loengden af Morsens Middel-Line, fom med Foden giør

I

4

3

en Vinkel af 45 Grader.
»
Kiedselens Diameter
Diw neden over Centro af Bomben
KiedselenS Lcengde indvendig
Kammerets Langde
s
Diameter Radius fom beskriver Bunden af Kammeret
Det oversie Stykke eller den anbragte Cylinder lang
Metallens Tykkelse over Mundingen
Diro indvendig for Hoveder
Dico agter paa Forstykket Dito over Kamnrerer
Radius som beskriver det ene Stykke af Kiedselen

3

6
0
8

6

Kammerets Bund
Den udvendige dito, som beskriver det
ned til Foden
----Foders lang
-----bred
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-
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Nogle nyligen opdagede

smaae Snekkers Beskrivelse.
jj,/W**

Af

Lorentz Spengler.
en for faa Aar siden afdede Doctor Bianchi i Rimini vil blive ufor

glemmelig blanr Naturelskerne for det, som han har bidraget til Natur-Hi
storiens Udvidelse, ister i Hensigt til de sm iae Snekker, som han fandt paa
Strand-Bunden ved sin Fode-Bye.
Han fog te Stof til Undersegelse, og var
saa lykkelig at finde den faa overfledigen for sine Fodder, at han dermed i lang
Tid kunde beffttstige sig og andre ligesindede, uden at det faldt dem ind, at vel
og andre Grunde i det Adriatiffe Hav, eller og andre Kyster paa den evrigeDeel
#f Jord-Kloden kunde fremvise saadanne Naturens Forunderligheder.
Denne nye Opdagelse af Snekker,

som neppe ere storrc end et Sands

korn, og dog indeholde mange Kamre eller Afdeelinger, syntes, endffiont de
allene fandtes paa een eneste Strandkant, Kochyliologerne vigtig nok, og derfor
anviiste de enhver af dem et Sted i deres systematiske Verker; saaledes feer man
dem hos Gualtieri, Ginnani^ Anne og Martini; ja den mrcettelige
Ledermüller har med samme Nsiagtighed undersogt disse smaae Soe-Skabnin

ger, fom hans ovrige mikroffopiffe Dyr, og feet med egne Aine, hvad for st
Bianchi har bekicndgiort.
Aarsagen, hvorfor Samlere af Naturens Frem
bringelser have ladet sig nole med at undersoge Straudsandet ved Rimini,
maae vel soges i Vanffeligheden at udfinde en Maade eller et Middel, ved hvil-
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fet num kunde bekomme en saadan Snekken eller Musling-Sand fra ånde
Strande, da man paa de Steder ligesaa sielden sinder saadanne Personer, der,
fom Bianchi ikke angre den Tid og den Moie, som udfordres til disse na-sten

usynlige Skabningers omhyggelige Opsogelse, som Natur-Elfferne selv have ikke
Leilighed i de langt fraliggende Vande at undersene de Strande, hvor disse paaagtelsesveerdige Formaal mmitte opholde sig.
Det vil ikke blive Namr- Elsker
ne ubehageligt, at jeg her tilkendegiver en Maade, hvorledes de i deres egne
Cabin etter kan finde al Slags Musling-Sand.
Sand-Ormenes Ror (Sabella) ere ofte for en stor Deel sammenfatte af

Snekkesmul, andre af bare Strandsand.
Begge Slags have i deresSammenscrttelfe tillige endeel smaae Snekkearter. Desuden finder man hos mange store
Snekker, aten storre ellef mindre Mcengde af Strandsand, efter de Steders Beffaffenhed, hvor de have opholdt sig, har fastsat sig i deres Aabninger og i de fag kal
dede Navle-Huller, og at i dette Sand, naar de udpilleS, ofte ligge de smuk
keste smaae Kokillier.
SaaledeS ere alle de Snekker og Muslinger, som kom
me fra det rede Hav, opfyldte med ^n grov Sand, og bindes af en leeragtig
guul Materie, og hvori man finder mange Arter af smaae og ubekieddte Kokillier,
der ere saa hvide somSnee. Og veed man, at den almindelige Strandsvamp
er et beqvemt Opholdssted for smaae Snekke-Skaller.
SaaledeS finder man
heeleKlasser afdenlille Mya vulfellai det rode Hav at Deere overtrukken med

en saadan Seesvamp.
Alle Mellemrum og selv Muslingerne ere opfyldte
med ovenmeldte Musling-Sand, og de allene kan udgiore et heelt Magazin af
mikroffopiffe Kokillier.
Ligeledes finder man ofte, ved Hielp af et lidet Forstorrelses-Glas og en omhyggelig Estersogen, uden nogen Moie de smukkeste
smaae Kokilliearter i Strandgreesset og dets Rodder, i Korallmosset, i
dsde og giennemhullerede Madreporer ,
og andre Korallarter og SeeBaxter rc.

De saa kaldte store StSNNhuer give en anseelig Forraad af en saadan
Muslingsand.
Spindelens indvendige Bygning synes ved sine besynderlige
Afdeelinger egentligen dertil indrettet, mueligen for at kunde tree ffe til sig og for
vare en Mcengde af saadant Sand til Dyrets Underholdning.
Naur man ven
der
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der denne Snekkes smalle Ellde ned ah, 03 humpler den Heftigen med beqqe-Hin
der, fn c udfalder en Mcmqde Korall- og Muslingsand af Snekkens Navle
hul, isar naar denne er ret ftor.
Dette Navlehull sidder hos de Offhlt>l|Tc
S norm hu er mellem Spindel-Laben og den tilbagebeiede Nase; hos den VdftlNdisr'e, som ofte blive overmande store, og hos dem, som komme fra Guinea rc.
endnu meere nedad mellem den forrige gamle Spindel - Labe, og Begyndelsen af
ovenmeldte Nase.
Endnu gives uden for Strandsandet andre Leiligheder at opdage nye
smaae Kokillier, hvorved Naturformeren desuden kan have den Fsrdee! og Forneietse tillige at undersege og at kiende det Dyr, font boer i Snekken.
I Hr.
Emtöraad Müllers Vermium terreftriiiin & fluviatilium hifloria fin
der man herpaa i Hans Sandkorusnekke, Soelawnsnekke, Riöbeeusnckke, Crystalsnekke 03 Grynsnekke de Anmerkelses - vardigste Ex
empler, hvor megen Rigdom Naturen er bered ril at fremvise, endog i vort eget
Fadreneland, for den forstende Narur-Elster.

Nogle af de smaae Snekkeartcr, som jeg har funden i Muslingsan
det fra forffiellige Strande, vil jeg her bestrive, og ved sorsiorrede Tegninger
tydelige« forestille.

Den forste Figur fremviser under Bogstavet d en Pind aset Sse-2Eble
fra Middelhavet, og paä dens Midte tvende Ormeror, nemlig en Serpula
og en Sabella.
Noget over der halve borer denne sidste sig tilbage og bliver ryk
kere og lcrngere; Aabningen er i den tykkere Ende i Tversnit ncesten tvende, i den
finale Ende neppe en Linie.
Dens Ror er sammensat af grovt Sand, af af
brudt Smul, af gamle Koraller og Kokillieffaller, og en Mcrngde smaae Naufiler, og synes at vcrre opfort med et Slags Ovcrlcrg.
Foruden det, at Sand
kornene konstigen ere forbundne med Snekkestykkerne, og kittet til hverandre,
har Beboeren til meere Styrke overdraget sin heele Bygning med en guulagtig
Fernis etter Glasur, og derved saa meget fastereforeenet de forstiellige Deelemellem hverandre.
Og havde Ormen opnaaet dette -Oiemeed; thi jeg sogte at op
loft nogle af de smukkeste Nauriler, for desto bedre at betragte dem, men det var

ikke
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ikke vel mueligt uden ved Vold, og da havde jeg maattet frygte for at sdelegge
heele Ormehuuset.

Denne besynderlige Snekke-Art, hvoraf Ormen ister har betreut sig til at
udfylde de smaae aabne Huller i dens Bygning, horer tit ve Snekker, font man
kalder Nautiler og ikke ril Ammons-Hornene, fordi dens Gange ere rullede i
hverandre, uden at man seer noget udvendigt Spor af dem.
Den synes at udgiore en egen Art, og nærmer sig ikkun til von Armes Nautilus crifpus, som
Viancht forsi fandt i det Riminiffe Musling-Sand, og lod aftegne Tab. i.
£ 2. og siden Gualtieri Tab. 19. £ D.
Ginnani Tom. L. 1.14. £ 112.
Ledermüller Tab. 8*b. og Martini £ 172 - 74 have bedreven og lader aftegne.
Vores sieldene Nautilus har folgende Skabning:

fra Middelpunkten,

som her istedet for et Navlehul, udgior en halv -kuglet Vorte, ndlober paa
begge Sider lidet ophævende ftarpe Ribbet, og mede i hverandre paa den yder
ste afrundede Kant, disse svare ril Snekkens indvendige Mellemvcegge, og have
udvendigen imellem sig udhulede Furer med fine regelrette Tverfnit, hvilke un
der Forsierrelstn give Snekken et konsiigt og ziirligr Udseende.

Aabmngen eller det^yderste Kammer er meget snever og giver Dyret ikkun
lidet Rum til Boelig.
Blank de mange Nautiler, som Sabellen har sammenforet mellem Korallsiumper og Muslingstykker, og overalt sogt at anbringe, ister ved
Mundingens Indfatning, hvor de storre Stykker i Rorets Hvelving ikke tæt nok
kunde flutte i hverandre, har jeg ikke kunnet finde nogen anden, end den nu be
skrevne Art.
Nogle af dem ere i deres fine Striber lidt afflidte, ellers heel og
holden.
Mange ere graa-gronne, andre morke, brune; alle glindfe som Glas,
hvilket nok foraarfages af den Glasering, hvormed heele Orme-Huset er over
draget.
I den forste Figur viser Bogstabet a tvende Nautiler i naturlig Storrelse, menb oge de samme i forffiellig Storrelse.
Pinden, hvorpaa Sabellen

har sat sig, er af et Soe-'ALble, som falder i den Middellandske Soe, og som
jeg har faaet fra Marselkie.
I den tredie Deel af Hr. Guettards Memoires
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res t. 70. f. 2» og 3. ftes saadanne tvende Soeceble-Pinds med Sandorme

ror, men Forfatteren melder intet, om og disse have vcrret udpyntede med ovenmeldte Nauriler.
Den anden Figur fremstiller en meget liden Snekke, som for sin Smuk
hed og Ny delig hed forttenet ar tegnes og bedrives.
Den viger i Skabning fra

alle bekiendre Snekkearter, og
iffint fiben 6tg6eb mei) Argonauta cym
bium, fom og er fundet i Snekkesandet fra Middelhavet, og aftegnet af
Gualticri t. 12. £ D.; den har ikkun een eeneste Omdreining, og i denne lig

ger den lille Hvirvel paa den undre Kant langt fra Aabningen.
Begge sammen
trykte Sider ere ligedannede og saa ticer paa hverandre, at Pladsen for Dyret bli
ver overmaade smal.
Paa tvers lsbe ni skarpe Furer i tiltagende Viide fra
Hvirvelen til Aabningen, og gi ore, at Mellemrummene synes ligesom Skicel,
at udkomme, et afdet andet.
Disse Baand giennemMcere tillige Snekkeryg
gens tvende skarpe Kanter, som har nogen Overecnsstemmelfe med Ryggen paa
den smal-kollede Papiir-Nautilus.
Fremdeles udgaae midt af Hvirvelen sex
ophavede Ribber; disse ere ved deres Oprindelse tykkest, giennemlobe Snekken
paa langs i en Buelinie, og tabe sig efterhaanden imod Aabningen.
Iblant
de il det Riministe Muslingfand fundne Nauriler og Ammonshorn gives
nogle, som paa Ryggens hoie Kant ere indfattede med en klar og giennemstinnende Rand: den ncervcerende lille Papiirsuekke har just en saadan Rand; som
tildeels er udtakket, endfkiont dette kan vare skeet ved en tilfaldig Beft'adigelft.
Uagtet denne Snekke er meget flad, bliver man dog en Ophcevelft vaer oven over
Hvirvelen, og seer dens Huulhed tydeligen giennem AabMngen.
Snekken selv
er hvid, og bestaaer af samme Materie, som den bekiendte Papiir-Nautilus.
Jeg har opdaget den i det Riministe Musling-Sand.
Bogstavet a viser den i
naturlig Srorrclft, og b og c, fra begge Sider forsterret.
Den tredie Figur viser ligeledes en meget lille Snekke, som og'for sin
besynderlige Smukhed fortjener at bekiendtgiores.
Den er i alle Maader et vir
keligt Ammons-Horn.
Rund i Omkredsen, stcerk ophavet paa Overfladen b,
noget, plat paa Underfladen c, hvor Mundingen med sin trinde Rand, og den
smukke Navle sees.
Paa begge Flader har den dybe Folder, som paa SnekXTye
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tens Rygkant udkebe i lange Dckttder, og uden paa neie bestemme de Skedes
hvor dette lille Ammonshorn har sine invendige Kamre.
Den har en fn a
hvid og g lind sende Farve , fom om den var sammensmelter af der hvideste- og fine
ste Sukker.
Den har hiemme paa Kysten Koromaudel, og er funden i Oct

* Sand, som havde samlet sig i Kokillier fra bemeldte Egn.
Bogstavet 2 riser
dens naturlige Storrelse; b viser den forstorret oven fra, c neden fra, og d dens
indvendige Kamre, saaledes fom jeg med megen Moie har giennemsieben den.
I den fierde Figur fees den egentlige Original til den sieldne Limit,
eller steenblevne Bispestav.
Denne besynderlige ?Snekkesiergt er , naar jeg

undrager den eene Art, som er fundet i Snekkesandet ved Livorno og anstrt
af Bianchi, ellers ingensteds forekommet i dens naturlige Tilstand.
Endog i
Samlinger af steenblevne Kokillier erden meget sielden, og faa Kabinetter kan
rose sig af ar besidde dette rare Stykke. Vel er den ncrrvcrrende Bispestav langt
mindre, end den steenblevne, mtn dette gier den Formodning sandsynlig, at og
Originalerne til de store Limiter opholde sig enten paa meget store Dybder af Ha
vet, eller og paa stadanne Strande, fom ikke befeges af de stylende.
Denne
lille Bispestav forekommer i temmelig Momgde og i mange Forandringer tillige
med endeel andre sieldne og ubeskrevne smaa Kokillier i Sandet af det rode Hav
xed det lykkelige Arabien, og paa Stranden ved Suez.
De fieeste ere bande
i den ligefrem staaende Deel og i den sammenrullede trinde og cylindriffe; andre
ere meer eller mindre platte, og altfaa langt bredere, end hine, og ncerme sig
til dem, fom findes ved Livorno.
Den her aftegnede er afden forste rllttde Art,
og chlant dem gives nogle, hvis lige udstrakte Deel har en meerketig Lcengde.
Denne Deel plcier hos Lituiternc at gane spids til som en Pyramide, men her er
deu trind og Uge, og begynder forst der, hvor denne boier sig, at udkebe eftcrhaanden i en Spids.
Kamrenes Tal og Jnddeeling ere i alle Varieteter udmcrrke'deved de halvrunde Forheiningcr, men Mellemvü'ggene have det besyn

derlige, et Forheiningen vender ned ad, og Udhulingen opad Mod Snekkens
Spidse, og altfaa just tvernmod det, fom sees hos de saa kaldte Posthorn (Nau
tilus fpirula) Oen tykke Nautilus^ - Awmottshornene, og de steenblev
ne Bispestave, hvis M-llemvceggeS Fordybning vender ned ad.
Omdrciningerne paa den sammenrullede Spidst staae ikke ud fra hverandre, som hos nogle
Limiter
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men til den ene Side, fo tn sees ved
Side b i Midlen et Navlehul.
relse, og d deus tydelige Kamre
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heller ere de sammenrullede lige i Hverandre,
C, og ved denne Dreining faner den anden
Bogstavet a viser Snekkens naturlige Stori et forstorret og paa langs giennemfleben

Exemplar.

!

'

' '

'

.

Endskiont alle Snekker, som indvendigen ere afdeelte i Kamre, enten de
ere i deres naturlige Tilstand eller steenblevne have et giennem alle Kamre gaaende Nerveror, saa har jeg dog, all Undersogelse uagtet, og under den storste
Forstyrrelse ikke kunnet ved denne Snekkeart bemcerke noget Spor deraf. Den
ne Bispestad har paa tangs meget fine Striber, er megrt st'isr og tynd, og som

alle smaae Kokillier i der pebe Hav snee-hvid.
Eadnu vil jeg blaut de mange ganff'e besynderlige Kokillier, fom jeg har
funden i Sandet af det rode Hav, fremstille Natur - Elfferne en aldeles ubekiendt
Art i hosseiede femte Figur.

Denne nye Snekke varierer mangfoldige«: hos nogle faa er den freni;
sta aende Deel stark og ziirligen fficev-dreiet, hos andre derimod er den lige; af
disse gives nogle, hvis Kamre tage faaledes til i Breede, at den indvendte Rand
itaaer ned til Hvirvelen og ligger paa samme, og Snekken derved, bliver meere
breed, end hoy; hos de andre derimod blive Kamrene vel noget bredere, men
rtaae aldrig ned til Hvirvelen.
Da denne smalle og platte Art Forandring er
Meget meere stelden, end hiin bredere, og i Almindelighed har meget rilscelles
med andre Kokillier, saa kunde dens overmande Tyndhed og Plathed i alle dens
VarietL'ter foraarsage mig nogen Betænkning, om den og virkelig var en Sneg
le -Boelig.
Men disse Vanffeligheder hensere mine Tanker paa Beboerne af
den Engelffe Sale, af Transparent Muslingen og andre saadanne, hvis
tvende Skaller {Tutte faa teet paa hverandre, at man neppe skulle troe, et Blatz
Papiir, langt mindre et Dyr, kunne faae nogen Plads derimellem.
Paa den
anden Side kan man mnueligen troe, at disse faa künftigen og med faa mange
Kamre dannede Snekker skulle vcere skabte uden nogen Beboer.
Lad veere at
Rummel er meget sneve tt og knapt.; det bliver Beboerens Sag at skikke sig efter
j
Aaa 2
sit

372

Sp. Nogle nylig opdagede smaae Snekkers Bestridelse.

sit HuuS; jeg tvivler ingenlunde paa, at de jo passer sig vel og noie til dets Me
Invaaner.
Paa alle Artforandringer er den indrullede Spidse meere eller
mindre dreier til den eene Side, som sees ved lx, og derved faaer den paa

den anden Side ved c, et Slags Navle-Hul, ligesom hos den fed omtalte
Bispestav.
Den evrige Deel af Snekken tiltager fra neden af ind ad alt meere
og meere i Breede.
Dens heele Overflade bestaaer af platte Forhoininger; de
res starpe' Indsnit angiver Kamrenes Antal og deres Viide; faa mange Jndsticrrelser, faa mange Mellemvcrgge; selv Snekkens scrdvanlige Aabning er tildcek-

ket med en faadan udhuulet Plade eller Mellemvcrg.

Denne Omstændighed gier, at man atter bliver forlegen pag Dyrets Veg
ne, ogmaae nodes til at troe, i hvor meget end Exemplarerne st-nes atvcrrefuldsicrndige, at den forreste Deel eller Aabning af Snekken , som efter al Formod
ning beboes af Sneglen, maae vcere bortkommet, faaledes som man iblanr saamange tusinde af Nautilus fpirula ikke endnu har truffet een med sin Aabning.
Man veed, at alle Snekker med Kamre have snart i Midten, som den
tykke Nautilus, snart ved den oversteRand, som de fteenblevne Ammons-

Horn, snart ved den indvendige Side,

som det lille Posthorn (Nautilus fpi-

rula) et saa kaldet Nerve-Ror, som gaaer jgiennem alle Mettemvcrgge.
Heri har vores lille Snekke det sceregne, at alle Mellemvcegge i Tallet 20 fi/30
ere i Breeden i tvende Rader ziirligen og ordeutligen med smaae Huller gicnnemborcde, og ligesom med Naale giennemstukken.
I hver Mellemvarg er vel mod
20 Huller.
Bogstavet a viser Snekken i naturlig Storrelse; den er ligesom de
forrige snee-hvid,. og alle Forhoininger have paa langs meget sine Striber.
Et
eneste Stykke fandt jeg, hvis Forhoininger vare udziirede med langt stärkere
Striber.

Jeg behever ikke at erindre, at disse Kokillie-Arter have deres fulde
Vcert/ og ikke ere Unger af storre.
Den store Skaber har derfor danner dem
faa fmaae, af be i delte Forhold maae tiene til det -Aiemeep, hvorfor de ere tilblevne.
Man veed for lang Tid siden af Grev Girmams nsjagtige Forstg,
som han bestriver i det ander Bind af hans, opere ppfthume, at mange rostallede
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skallede Kokillier, ja endog store Snekker allene have deres Fode af Musling
sandets smaae Beboere.
Bianchi og Labat ha-ve efterladt os lige Bemærk

ninger, hvoraf man i det mindste fra een Side indseer Nytten af disse smaae
Skabninger.

over nogle i Havsandet nylig opdagede Kokillier,

med forstorrede Afbildninger.

Af

Lorentz Spengler.
f<6s^aa ligegyldige og uagtsomme endog en stor Deel Mennesker pleye at v«re,

ved ar betragte Guds Gierninger i Naturen, saa ere dog, fra gamle Ti
der af, nogle ringe Ormes steen-ffallede Boeliger,

formedelst deres indtagende

og foranderlige Dannelse, ftmt deres al Kunst overstigende farvede Tegninger,
blevne en Gienstand for en almindelig Beundring.

Der ere kun faa Meuncffer til, som jo ved det forste Hiekast paa en vel
indrettet Kokillie- Samling henryckeö af en behagelig Forundring.
Men i Besynderlighed have blaut de ffionne Kunster, Bildhugger- Ma
ler- og Bygnings-Kunsten vidstat drage Nytte af disse Soeffabningers opsinLelseörige Dannelser, da de af dem, som af et Forraads-Kammer, bestandig
have laant Monster til deres Zirater og grotteske Arbejder.
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Naturformeren er dog gaaet videre, og har ved de eenffallede KokillierS
Opflibning aabnek en nye Skueplads for sin Videlyst, hvorved han i det inderste
af Snekkerne har opdaget fleere Undervcerker, end han nogentid kunde have for
modet.
Hvilken Forffiellighed fandt man ei i Mellemvceggenes, Kammernes
og Sidekammernes rc. Indretning og Afdeeling; somalle, i et beundringsvær
digt Forhold, efter Bygningskonstens strengeste Regler, simle sig til deres Axel
eller udbrede sig fra den, og forssasse den uanseelige Beboer den beqvemmeste
Boelig og et Opholdssted, hvis Begge ere overdragne med den fineste Email, der
kan sattes i Ligning med det skionneste Porcelain.
Jo mindre denne behagelige Deel af Naturhistorien kunde vcere NaturElskeren ligegyldig, jo meere bor det hos ham ansees som et Slags Kald, at

han bruger de ham forekommende Midler at berige denne talrige Familie af steenskallede Ormehuuse med nye Arter. Den afBlanchi banede Bei at opsogedette
Slags Skabninger blandt Havsanden, er til dette Aiemerke meget nyttig; og

den Moie, som derpaa anvendes, bliver ved de nye Arter,
dages, rigelig belonnet.

som ikke sielden op

Da det Kongelige Videnskabers Selskab ikke ugunstig optog mit forste Ud
kast om denne Materie, opmuntrede det mig sårdeles til at tDag fremlegge Sel
skabets milde og lcrrerige Dom endnu nogle Provec af mine Bestræbelser
i dette Fag.

Den storste Deel af disse nyelig opdagede og i denne Afhandling beskrevne
smaae Kokillier, ere fundne i endeel Coraller og Suekkefand, som GarnifonöPrcesten Hr. Chemnitz esterhaanden har udrystet af Navle-Hullet paa en stor
Amboinisik Stormhue (Caflis) og gunstig overladt mig til Underfogelse.
Det er bekiendt at Kokillicsamlerne i den celdre Tid ikkun kiendte meget
faa Arter af Snekker, som havde en modsat Vending, og derfor fik Navn af
Links-Snekker. »De France kaldte derfor en vis Links-Snekke, som ophol
der sig i det ferffe Vand, Vunique, fordi de da troede, at den var den eeneste
af denne Art, endMont Lister har afbildet sorskiellige og i vore Tider ere endnu

steere

Kokillier,

med forstsrrede Afbildninger.
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steere blevne bekiendte.
Uben at tale om de Links-Snekker, fom strides i Ha
vet, behsver man kun nt igiennemfee Hr. Etatsraad Müllers Hiftoria Ver

mium tcrreftriurn & fluviatilium, hvori han beskriver ig Arter af Links
snekker, som tilhore Landjorden og de ferske Vande.

Desuagtet er Linkssnekkernes Antal endnu meget lidet, i Forhold mod
de evrige Snekker, hvis Omlob gaae til den heire Side, og hvis Arter sikkert
stige ril et Antal af nogle hundrede.
Jo storre Antal af Linkssnekker i forssielliSleegter, der findes i en Kokilliesamling, jo hoiere agtes og roses den af
Kiendere; allerhelst da der gives Linkssnekker, som formedelst deres store Sieldenhcd ikke kunne bekommes, om man end dyrt vilde kiebe dem.
Jo meere Forneielse maatte jeg altsaa have, da jeg i omtalte Suekkesand, efter en ofte igientaget noiagtig Giennemsogning var saa lykkelig under Forsterrelfesglasset at opda
ge fire til fem nye Arter.
Vel Har jeg fundet fieere, men da deres Foranderlig
heder ikke indeholde nogen synderlig Forfkiel, har jeg ikke vildet bedrive.dem.
Jeg gier alrsaa Begyndelse med de Linkssnekker, hvis forstorrede og noiagtige
Afbildninger kunne giore min Beskrivelse tydelig.

Fig. I. forestiller cn Trochus, hvis Omlob, hvoraf man kan t«lle ti
til tolv,, skilles fra hverandre ved neppe synlige ffarpe Indsnit.
De to ferste
deele sig i 3 Rader Perler, hvoraf den mellemste erlibet mindre end begge de an
dre, indtil den endelig taber sig, og kun udgior 2 Rader, som lebe fort indtil
Snekkens ydersie Spidse.
Mundingen er tynd, afiang tnnb, og taber sig
henimod Älidten af Snekken i dens lige opsraaende Axel, der har samme Heide
som Mundingen.
Farven er brun, dog finder man ogsaa mange hvide med ly
sebrun Spidse. Formodennig ere de falmede og have derved tabt deres rette Far
ve.
Dens naturlige Storrelfe fees i Omridset, lit. a. og forstorret forestilles
den lit. b.

Ligesaadan en Linkssnekke, men lidt storre end den nys beft'revne og meger
lidet afvigende, har Hr. Professor Bl'UNMche fundet i en Snekkesand, som
han har fundet i en Snekkesand, som han har opsamlet i Renheden af Staden

Trau ved der Adriatiffe Hav, og gunstigst meddeelet mig.

Roger meere af
viger

3?6
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viger Trochus perverfus Linnæi No. 602. fra vores Snekke.

Dm fin

des paa Kysten af Barbariet, blank fmaat Kokilliegods, og har otte kil ni Om
lob, hvoraf hver indbefatter 3' Rader Perler, hvori blank den mellemste er mindst
og lavest.
Overdeelen af Snekken ved Mundingen er stærk afrundet, hvorved
denne bliver fma^l og tynd.
AxelenS Laibe feer derimod ud fom en hvid bred omboiet Som.
I Almindelighed ere de imellem sire og fem Linier lange, samt
lysebrune.
Fig. II. er en overmande ziirlig Trochus, hvoraf jeg ikke har fundet

meere end et eeneste Exemplar, .som er meget fuldstændigt.
Denne Snekke bar
ni til elleve Omlob, som oventil ere halvrund hvelvede og meget skarpt indffaarne, hvorved de tydelig kan skilles fra hverandre.
Alle Omlob ere paa langs
flint kiervede og runt omkring igiennemffaarne med fine Skurer, som danne et
regelmæssigt Gitterværk.
Mundingens Læbe er tynd og fuldstændig, hvilket paa
disse fmaae Snekker er en sieldcn Tgenskab.
Farven er vel lyseguul, og noget
morkere mod Spidsen, dog troer jeg at den, saavelsom den forrige, i sin natur
lige Tilstand har været morkebruun.
Dens egentlige Skerrelse sees ved lit. a.
og forsterret ved lit. b.
Fig. HL Den tredie Art udmerker sig i alle Maader fra begge de forrige,
ja fra alle bekiendte Snekker af dens Slægt.
I Henseende til sin udvortes Omkreds er den midt paa buger eller tsndedannet.
Den har ligefaamange Omlob, som den forrige, men disse have dette
besynderlige, ar begge perlede Rader indstutte i en Fordybning imellem sig en ft in
traad-dannet Ophævelse.

Jeg har ikke kundet sinde eet eeneste Exemplar med den fuldstændige Mun
ding.
Spidserne ere altid mindre beffadigede end Mundingen.
Dens Farve
er brunn.
Dens egentlige Storrelfe sees ved a. og forstorret forestilles den lit. b.

Fig. IV. Den fierde Trochus er uimodsigelig den smukkeste og besyn
derligste.
I Stedet for at den forrige Snegge er buget, er denne tvertimd ind\

hulet.
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Pan dens bredeste Ende, hvor den ziirlige Munding sidder, er den me

get bred, og drager sig, som fer er sagt, lidt efter lidt ud i Huulheder, indtil
de nederste eller sidste tre Omlob, som pludselig endes i en Spidse.
I OmlobeneS Antal ligner den de forris^e, in c ti det uscedvanlige i deres Bygningsmaade gi
ver den en langt storre Skienhed.
Paa begge Kanterne af hvert Omlob, ophorver sig en glat List; og det imellem Listerne liggende Rumoverskjeres aflige langt
fra hinanden staaende smalle Tverbielker.
Da nu hvert Omlob med sin glatte
ophcevede Liste steder paa det felgende med en ligefaadan, giver det heele Snek
ken en meget smuk Anseelse.
Sag liden, som denne Snekke end er, kan man
dog ikke tage feil af dens Slcegt, da dens heele Skabning, og i Besynderlighed
Mundingen i alle Maader ligner en Trochus.
Originalen, hvorefter Teg

ningen er giort, er aldeles fuldstwndig.
Farven er lyseguul, kun de sidste
smalle Omlob ere redbrnune.
Lit. a viser dens naturlige og b dens forstorrede
Dannelse.
Disse fire nyelig beskrevne Linkssnekker ere af foromtalte AmboitAske Stormhues Snekkesand,

Fig. V. Den femte Art Linkssnekker ncermer sig endnu meere end for
rige til den egentlige Dannelse af en Trochus.
Efter Anne horer den til
Trochernes anden eller mellemste Orden.
Ikkun dette eene Exemplar er mig
forekommet, ihvor mange Slags Snekke fand jeg end har igiennemssgt.

Den
er meget liden, med dog i alle sine Deele saa frisk og fuldstændig, som om den
uyeligen var optrukket af Stranden.
Dens Omlob, somere ni eller ti, have
ikke en lige Dannelse.
De fire ferste og storsie, skille sig just i Midten fra hver
andre og udgiore to Perlerader.
De folgende, lige til den yderste Spidse, ere
glatte, afrundede og uden Perleknudrr,
De ere desuden lysebruune, da de for
ste ere ganste hvide.
Mundingen er fladtrykt eller fiirkantet-rund, hvilket er
Slcegiens egentlige Scermerke.
Paa dens overste Ende er den meget bred, lige
og flad, og i dette Forhold ligner den en kort Pyramide.
Lit. a sees den i sin
naturlige Storrelse, og Lit. b forstorret.
Al min Omsorg uagtet, feiler dog
Afbildningen meget af det ziirlige Forhold, som den naturlige Snekke er prydet
med.
Denne nydelige Linkssnekke skylder jeg noget Snekkesand, som jeg,
stiont i en meget ringe Morngde, har udrystet af en liden Ostindisk Stormhue,

Nye Saml. I.
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378

Sp- Bestridelse over nogle iHavsandet nyelig opdagede

Fig. VI. Den siette og sidste Art af Linkssnekker, fom jeg for denne
Gang har foresat mig at beskrive, erenHelip, hvilken jeg har fundet i min
Snekkesand fra Rimini.

Ogsaa dette Stykke er det eeneste, fom jeg har kunnet finde r et temmeligt
Forraad af denne Sand.
Et klart Beviis, ak visse Arter af Linkssnekker fin
des langt sieldnere end de andre, hvis Omlob gaae til den hoire Side.
Den har ikkun fem Omlob, som ere halvrund ophavede, aftage lidet og
endes i en ganste stump Spidse.
Den er sneehvid, glat og glindsende, men
naar den besees igiennem ct stcerk forsterrende Glas , finder man dog, at dens

heele Overflade er ziiret med meget fiine, paa langs lobende Striber.
Da
Snekkens Axel stikker faa meget frem, kunde man ncesten formode, at noget lidet
af den yderste Munding maatte vcere afstodt, allerhelst da den er meget tynd.
Lit. s forestiller dens naturlige Stsrrelfe, b Mundingsiden og c Ryggen
forstorrede.
Fig. VIL er en Turbo, som vel ei kan kaldes en Linkssnekke, men ns-

sten ikke heller en Rektssnekke, da dens Munding staaer ncrsten i Midten, og for
tjener derfor al Opmerkfomhed.
Dens udvortes Omkreds er besynderlig.
Midt paa er den buget, gaaev
spids til begge Ender og ligner derved et Grancrble, eller en aflang Tsnde. Da
den tvertimod alle andre Snekkehuufes Sadvane er meget smal ved Overdeelen,
hvor Mundingen sidder, saa er ogsaa dens runde Munding ikkun liden.

Neppe skulde man kunne marke nogen Afdeeling af dens Omlob, men
hellere forestille sig et Perlebaand, som i en Snekkelinie lober fort fra Mundin
gen indtil Spidsen; hvis man ei ved noiere Nnderfogning efter hver tredie Rad
opdagede en neppe kiendelig dybere Afdeeling.
Og efter denne Inddeeling stulVe deu have fem til sex Omlob,
den tynde Munding er ovenfra ned indfattet med
en glat overboiet Loebe. Dens Farve er igiennemskinnende og falder i det redbruune.
Baade denne og de fire forst omtalte ere af den store Ostindiste Stormhues

Snekkesand.
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Fig. VIII. Jeg venter mig ingen Bebreidelfe, fordi jeg fremlegger denue liden Murex, snavet for Naturforskerens som Kunstnerens Øie.
Hvem beundrer ikke paa denne faa kunstig dannede Snekke af et SandSkorns Storrelft, det nye og uftedvanlige i de mange Slags Forandringer og der
opsindelfesrige i heele Skabningen? J hvilket Forhold ere Zirarerne fordeelede
paa de takkede Forheininger, fom faa künftigen afvexle med dc udkeelede Fordyb
ninger? Den dermed folgende forftsrrede Afbildning er noie efter Naturen, og
uden fa at) an en Tegning vilde enhver Beskrivelse vcere milstrcekkelig til at giore sig
et Begreb om Snekkens grottefte Dannelse.
HoS de Conchyliologi^e Forfat
tere sinder man ingen Snekke, som ligner denne.
Forst for kort Tid siden har
feg fra det smale Strcede ved Malacca til min Samling erholdel saadan en Mu
rex , fom overmande meget ncremer sig til denne.
Den har just den jamme
Sterrelse fom Figuren b og c.
Men i stedet forat den lille er overalt fneehvid,
fa a ere paa den store alle Forheininger og Takker bruunrode paa en guulagtig
forund.
At den lille Snekke maae allerede have naaet sin bestemte Stor-

relfe, fees af Mundingens Lcebe , fom ikke allene er ganske udvoxet, men
endog, til Beviis om dens Alder, har en omsiaget og indad boret tandet Som,
ligesom Linnæi Murex Rana, der i faa ftor Mcengde kommer fra Dranstvebar, pleier at have.
Denne Lcebefom feiler derimod ganflke den Malaccijke
Snekke, og fynes endnu ikke at vcere udvopet paa den.
Den liden Murex er af en ostindisk Snekkes Snekkefand, og den sene
ste af dette Slcegt, fom jeg uogentid har fuudet iblant Sandet.
Fig. IX. Lit. a. b. e. er ogfaa af den Amboiniske store Stormhues
Snekke- og Korallstev.
Da denne mangekammerede Snekke hverken er indrul

ler i sig selv, fom Nautilerne, eller har udvortes synlige Olnlob, fom Ammonshornene (ved hvilke Scermerker Methodisterne tilsircekkeligen have udmcerket disse
to Slcrgter) faa veed jeg ikke, ril hvad for en Slcrgt af disse to jeg jlkal henregne
den.
Imidlertid maae den for det forste henhore til den sidste Slcegt.
Denne
Snekke fandtes i stor Mcmgde i omtalte Koral- og Snekkegruus, med mange
Forskielligheder, hvortil dog Vexten og Alderen kan vcere Aarsag.
Nogle af
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dem have paa Randen af Ryggen fra tre tik syv udsiaaende Takker, som ere af
ulige Storrelse, og i ulige Afstand fra hverandre.
Der gives og nogle, der
have rundt om en Mængde korte Takker, ligesom en Kam, da derimod endnu
andre, som endnu ere meget smaae og unge, have det sædvanlige Antal af tre,
men meget lange Takker.

Snekkens heele Overflade tilligemed Takkerne, er ujævn, som en siin
Chagrin-Hud, og bestaaer af blotte smaae Vorter, der igiennem ForstorrelsesGlasset synes glindsende og glatte.
Paa nogle sidde endnu, besynderlig paa den
brede Overflade, vortedannede Forhoininger og ligesom stalaktitiffe Tilsætninger.
Den eene af disse Overflader er stærk hvelvet, den anden, hvorpaa Mundingen
sidder, er noget fladere, men paa ingen af begge fees noget Spor til Omlob.
Ovrralt er det udvendige af denne Snekke uden Kanter eller fFarpe Hiorner, men
alting er jævnt og rundt, som om den var aftry?t i en Dey.
Ligefaa jævnt ind
trykt er den Deel, hvori Dyret opholder sig.
Den Meden omkastet Som ind
fattede Munding staaer ganske ziirlig frem ved b og boier sig noget indad imod

Snekkens inderste flade Side.

I deres Omkreds ere de altid cirkelrunde, men noget uordentlige.
Naar
man opfliber dem, (hvilket let kan lave sig giore, da Skallen er stærk og ikke
fkior, samt stor nok) seer man en. stor Mængde Afdeelinger og Kammere, lige
som i Nautilerne og Ammonshornene, hdoraf man kan tælle ti imellem fyrretyve
og halvtredsindstyve.
Deres almindelige Farve er straaeguul.
Deres naturli
ge Storrelse sees ved a; b er forstorret og viser den nederste flade Side med Mun
dingen, og c en opflebet Snekke med dens Kammere.

Ligesom Snekkcsanden ved Rimini iblant alle Kokilllier har störst Mæng
de af en overalt bekiendt Art af Ammonshorn, saa forholder det sig ogsaa med den
nu beskrevne nye af mange Kammere bestaaende Snekkeart.
Man faaer aldrig
Snekkesand af nogen Ostindisk Stormhne, uden derved at opdage en temmelig
Mængde af denne Snekke, som dog i Henseende til deres Dannelse ere ligesaa forskiellige fra hverandre, som Stormhuernes Art efter deres forffielligeFodflsfteder.
Af
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Af en ikkun middelmådig stor Stormhue fik jeg deskionneste smaae Snek

ker af denne Sl«gt.
Deres Foranderligheder i Skabning og Stsrrelse, samt
Takkernes Storrelse og Antal, vare utallige.
Dog vare de alle meget mindre,
nettere og efter deres Tegning meere bestemte, end den forhen bedrevne Art. En
af dem, forstorret, har jeg ladet afbilde ved Lit. d.
Kun paa dens eene stade

Side feer man i fine buedannede Indsnit Afdeelingen af de indvendige. Kammere.
Snekkens Middelpunkt er noget fordybet og ganske glat.
Takkerne ere paa den
ne Art leengere og smallere end paa de forrige. Mundingen er fiin og tynd, uden
nogen overkastet Som.
Denne liden Snekkes regelmæssige Skionhed kan vel
med god Grund fordre Naturelskerens heele Opmærksomhed.
Fig. X, I en ganske liden Deel Soesand, som sad fast i Halvparten af
en ^rea-Noe-Musling fra det rode Hav, Hvis Indbygger var dod, fandt jeg
disse to nye Arter af Nautilus rcElus.
Da jeg forhen ofte haver havt Lejlig
hed at undersoge saadan Sand af det rode Hav, har jeg dog aldrig blanr saa
mange andre Arter af nye Conchylier, fundet det mindste Fragment af denne Art,
hvilket er meget besynderligt.
De ere meget smaae, ikke tykkere end den fineste
Traad, alligevel kan man under ForstollelseSglasset tydelig see og ffielne imellem
alle deres Deele.
De lige Nautili, som findes i Sandet af det Adriatiske
Hav, og ere beskrevne, samt tildeels afbildede af Bianchi, Gualtieri og der
efter af Ledermüller, Martini 09 ginné, ere meget forffiellige fra begge

disse Arter og have ikke den mindste Lighed med dem.
De fortiene altsaa, for
medelst deres Sieldenhed og skionne Dannelse, med Rette at gieres bekiendte.
Af den forste Art (Lit. a. b. c.) vare i Sandet vel mange Fragmenter, men kun

et eeneste ret fuldstændigt Exemplar; derimod var den anden Art desto almindeli
gere.
Man vil uden min Erindring iagttage mange Besynderligheder i denne
mangekammerede Snekkes ziirlig afvexlende Leder, dens Inddeeling og fuldkomne
Overeensstemmelft i det Heele.
Det forste Led, som formodentlig tiener Dyret
til Opholdssted, er faavel ved sin Aabning, som ved den brede Ende, indsattet
med en List, og dannet som en Kuppel. De ro folgende ere perlerunde; defemovrige cylindriske og blive gradviiS mindre indtil den meget smalle Spidse. Disse otte Afdeelinger ere meget dybe og langs ad fiint stribede.
Lit. c. viiser denne

Bbb 3
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Snekkes indvendige Bygning,

naar den er opsiebet,

med sine Inddeelinger

og Kammers.

Den anden Art (Lit. d. e. f.) er meget merkvcerdig.

Fire til fem og ty

ve afrundede Indsnit danne ligesaamange Kammere i denne Snekke, hvilke fra
det overste, som er ganffe kuglcformigt, indtil den indrullede Spidse, i et be
stemt Forhold blive-jo mindre og mindre.
Det nye og usædvanlige ved denne
Snekke er Mundingen, som sidder paa Siden af den ferste Afdeeliog (Lit. g.)
og den indrullede yderste Spidse, hvorved denne Snekke noget ligner de saa kaldte
Bil^opöstave.
Da den forrige Art er gan^e lige, findes denne i forstkiellige
Exemplarer meer eller mindre ombeier, end Aftegningen viser.
De korte Led
paa denne Art ere ogsaa meget bcqvemme til at danne en krum Linie, end de lan
ge Lede hos en anden Art.

1

<

Hvis jeg ikke havde fundet saa mange fuldkomne Exemplarer med Mnndingaabningen paaSiden, havde jegveeret uvis om jeg ikke skulde holde denne Aabning for tilfældig.
Men denne vigtige Omstændigheds Sandhed finder jeg be
styrket saavel i den anden Deel af det Danzigske naturforffende Selffabs Skrif
ter, Side 47. hvor den berømte Naturforsker Hr. Klem bedriver en overman
de liden mangekammeret Snekke, som han fandt forsteenet i en haard Sandsteen.
9)aaTab. I. Lit. a. har han forestillet den i fin naturlige Siorrelse, og Lit.b»

forstorret, som ved de 2de Exemplarer af samme Petrificat hvilke jeg selv eier oz
ere mig mcddeelte af Hr. Baron Zorn.
Jeg seer med Forundring, at vorncervcerende liden Snekke er den sande Original til denne Forsteenelse.
Den besyn, derlige Mundingaabning, som ikke findes hos een seneste hidindtil bekiendt
Snekkeart, er af Klein meget nciagrig afbildet og bedrevet.
Han siger at
Dyret paa dette Sted har Aabningen ril sin Boelig, og at denne Aabning kan
meget tydelig fees under Forstorrelftsglassct.
Paa de fleeste Exemplarer af den
ne liden Snekke seer man ak den indrullede Spidse er afbtudt.
Endog paa Forsteenelscn mangler den, saavidt man kan see; hvad enten den allerede har vceret
afbrudt, forend den blev forsteenet, eller, som rimeligere er, at denne Ende
endnu ligger stiult i Sternen, og derved nodvendig maa unddrage sig for
; z
;
'
For-
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Forsterens Hie, saa hindrer dette dog ei, ar mau jo ganste vist kan troe, at
Forsteenelfen er et sand Aftryk af den nu bestrevne Original.
Jeg havde allere
de lange anstillet Betragtninger over denne krummede Nautilus, forend
jeg opdagede den indrullede Spidse, som kun sees paa meget fuldstændige
Exemplarer og ved Hielp af gode Forstorrelseglas, da denne krumboiede Spidse
har den allerstionneste Anseelse.
Den er ikke ganste lige indrullet, som paa
Nautilerne, men ligner heri meere Ammonshornene, da den eene Side er
fordybet og den atiden forhoret.
Begge Arter af denne Snekke ere ganste
sneehvide.
Den forsterrede Figur, (Lit. f.) viser denne Snekkes indvendige
Bygning, naar den er opsiebet.
Paa begge Arterne kunde jeg, formedelst
deres overordentlige Fiinhed, ikke finde noget Spor af Nerveror, ligesom jeg
ogsaa desuden tvivler paa dets Tilværelse.

- V;
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Tri lobite
err Dyreflcrgt

og

dens

Arter,

med en nye Arts Aftegning.

Ved

,

.

M. Th. Brünnich.
^»^aturkyndige arbeide endnu-iblant en tallrig Hcrr af Mulle Opdagelser, og
xJlr Mcengden af diffe, som jcevnligen komme for Lyset blive tillige et BeviiS

paa det sterre Antal af ubekiendte organise Legemer, hvilke dog ikke forud fav
nes, fordi man ikke da allerede indseer det manglende som fMe bidrage til Orde
nens Fuldkommenhed.
Blant Dyrelevninger og deres Aftrykke, som hist og
her mode, begravede i Bierge eller opdyngede i Bakker og Hoie, paadrage sig
nogle ister megen Opmærksomhed, fordi de baade udfylde adskillige ledige Rum
iblant de levende Dyr og lcere os at ikke allene Arter, men eudogfaa deres heele
Slcegter, endnu ere os saa ubekiendte, at intet Spor til Originalerne hidtil er
fundet.
Rimeligen maae man slutte, at saadanne til deres Ophold vare anviiste
et Dyb paa de Steder, som endnu ikke ere af Samlere besogte, thi de mange
Indretninger, som Forsynet har bestemt for sine Skabningers Vedligeholdelse,
tilbageholder mig fra den dristige Meening, at agte heele Familier for at vcere uddode ogaf de Levendes Tal aldeles udstettede.
Som Skabninger overeensstemmende med den store Hob og normende sig til noget af de bckiendte levende, for

tiener
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tiener saadanne lige med disse ar komme i Betragtning hos Zoologen, naar han
efter Skabningernes Overeensstemmelser og Afvigelser stal danne sit System,
naar han sta«l opregne Araerne og naar han stal giveListen paa Havets og Landets
forstiellige Indbyggere.
Det er i den Anledning at jeg har foretaget mig, at
bestride en Dyresicegt, og fsgt faavidr mueligt at bestemme Grcendferne for dens
Arter af de Levninger, fom mode os endnu bevarede fra den Tid, da de bleve indhylle
de i Jordarter og omsider forladte af Havet.
Nogle af disse Arter ere allerede af
andre forhen under adstillige Navne bekiendtgiorte og deres Figurer endogfaa til
det overflodige hosfoiede: Hoö Edward Lmd, fom i Aaret 1699. udgav Lithophylacii britannici Ichnographiam,
2t>e Figurer af disse, hvor
af den eene forud er indfort i Philofophical Transaktions for Aaret 1698.'
og kaldes af ham Buglofla cTirta ftrigofa, men den anden Tri nucleus
fimbriatus vulgaris. - Bromel har i sin Mineralogia Svecana tillagr
nogle Kobbere af saadanne Dyrs Deele under Navn af Infectorum veftigia.
Udi de Engelste Trasactioner for Aaret 1750 og 1753. sindes baade Tegninger og
enkelte Efterretninger af Mortimer, Da Costa og sieere, hvorefter dette Slcrgt
henfsres til Animalia cruflacea, og rildeels an fees ncrr besicegtet med den faa
kaldte Scolopendra aqvatica fcutata, eller von Linnés Monoculus
apus , som ogfaa af nogle kaldes'Branchiopus.
Der Tessinste Museum bestriver under Navn af Entomolithus monoculi paradoxus den storste af
alle bekiendte efter et Aftryk i sort Skiver, som nu sindes i Hans Hoigrevelige
Excellences Hr. Greve Moltkes Naturalsamling.
Udi der Franste Akademies
Handlinger for Aaret 17,57. har Guettard bestrevet og afbildet nogle Aftrykke
af en faadan Dyreart, dem han anseer ar henhere til Cruftacea.
§inné
udarbeidede iblant de Srokholmste Videnstabs Handlinger for Aaret 1759 en
udforlig Afhandling og foiede dertil nogle Figurer af en sorrstilt Art Entomo
lithus paradoxus.
Wilkens har i en-liden Afhandling fom udkom 1769.

vccret ligesaa overstodig med Figurer som kiedsommelig i sin Bestrivelse over nogle
Arter af dette Dyr, og anseer dem at komme nccrmcst til nysommelte Branchiopus. . Lehman har i de Peteröborgste Arter anfort dem under Slcegten Onifcus, og med ham er Walck eenig, hvis Bog, kaldet Naturgeschichte der Ver
steinerungen zur Erläuterung der Knorrischen Sammlungen, i denne seenere Tid
er udkommen, hvoraf jeg dog intet har seet, uden hvad i Schröters Nachricht

Hye Saml. 1.25.
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von neuen Schriften sindes aufert»

K lein hae t sin Bog kaldet PetrefaEba

Gedanenfia afbildet nogle under Navn af Concha trnobös, og hos
Leigh i hans Natural hiftory of Lancashire ere de anseete for et Stykke

af en Nautilus; men Scheuzer ogffeere har vitdet henfere dem ril Pstelh'ter.
Af Davila ere de anftrte under Aftacaliter, men af Vorn i hansLithophvlacio beskrevne med det Linnéiffe Navn Entomolithus paradoxus. Si
den disse Skabninger af faa mange og fleece Iiaturkyndige Have deels va-ret med
Figurer fleere Gauge bekiendkgiorte, deels vidtloftigen beskrevne, ftulle matt
billigen formode, at de allerede bekiendte vare faa trlforkadeligen og ncie aftegne
de og faa fuldstcrndrg böftrerne, at det ikke skulde veere fornedent nu igien atigienrage et saadank Arbeide.
Imidlertid finder jeg ved ak undersege de paa mine
Reiser samlede Aftrykke og forsteenede Levninger, og ved at siunmenligne disse -med
det, som Hos Naturkyndige herom hidtil er kommet mig for Sine, at jeg er i
Stand til ikke allene at give en neiagtigere Beskrivelse og tilforladeligere Figurer
paa de allerede bekiendte, men ogsaa at forege Tallet paa Arterne ved nye Billeder og Beskrivelser paa saadanne som hidindtil have vceret ubekiendte.
I den
ne Afhandling har jeg allene sogt saa noiagrig som mueligt at famle Arterne til,
en Slergt, og at an fere de Arrer bErevne, som tydeliqen kreudes adskilte, derncest at levere Tegninger af den meesi beftuderkige, fom hidtil har undgaaet offentlig Opmeerksomhed.

Alle Arterne have med hinanden folgende almindelige Overemsstemmelfcr r <

Figuren er eggerund og Overfladen buglig ophoren

- .

Kroppen bestaaer af et stort breed og randet Hovedffiold, fa tut mange Ringe,
hvoraf de sidste ud glor e Dyrets tredie Afdeeliug»

Ryggen er langsefter ved -Ne Fnurer kiendeligen asdeelt,
ges tvettde tydelige Krumbsyniuger.

hvorved frembrin

Hmene udsiaaende paa Siderne af Hovedffiolden

Dette
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Dette sees altsammen paa Dyrets Dcrkke, som bestaaer af en dobbelt ncer
paa hinanden liggende Skal, hvilken undertiden ved Steenens Sonderstagning
de eler sig faaledes, at man faner det eenes Figur i det udtrykte og den andens i Det
ndstaaende Billede.
Sielden faner man -linenes Figur fuldkommen at see, da

Den Deel ved Afbrydningen oftest bliver tilbage i Steen en, hvorudi ogfaa stiules Dyrers underste Deel, faa at intet af Kroppen, fom Skildrer og dens Rin
ge bedcrkke, paa nogen kommer kilfyne, hvorfore jeg har forfegt ved Hielpemidler
at udvikle disse Deele: En blod Leer, hvorudi den langhalede Art er fundet, gav
mig noget Haab at naae mit Hiemeed, hvilket jeg fegte ferst ved ar ville opblsde
Leerarten formedelst Vand, men uagtet den var blod nok til ar skrabe og sinulre,
ville dog dette Forjog ikke lykkes; thi Leeret, fom var mergelagtigt tog Ridfer,
og isteden for at falde til et Meet, sprak i mange Stykker, fga at Deelene, i Lee
ret indviklede, bleve mindre og dog ligemcget Multe»
Paa et andet ter Stykke
Leer, som indfluttede et af disse Dyrs Levninger, ssgte ieg lempeligen med en siin
Kniv at opnå ae mit Hnste, jeg frembragte ogfaa smaae Deele af Underkroppen,
men formedelst LeeretS Sprodhed og Deelenes Indvikling tabtes de ligefaa hastig
fom de fremkom vedat foge steere.
Iblant endeel af de Arter, fom mdfluttes
i Kalksteen, mcrrkede jeg e'en i Seerdeleshed, hos hvilken Skallen eller Ringene

vare noget kiesagtig og derfor modstode den hastige Virkning afSkeedevandet,
fom vploste Kalksteenen. - Jeg anvendte paa Dette Forfsg megen Tid, som Ud
faldet ikke noksom belonnede; thi esterat jeg havde uanet nogle af Kroppens
fkiulte Deele og blev ved at foge andre, astoste sig efterhaanden De fremkomne,
hvoraf dog nogle endnu sees t et af disse Forsteeuinger, som jeg herbos har den
TEre at forevise Selskabet.
Saadanne Deele blottes tydeligen t Kalksteenen
formedelst deres mindre Oploslighed, fom gior at disse brune Deele staae frem af
den graae Kalksteen, hvorudi de forhen laae aldeles indfluttede.
Af disse Deele
og hvad jeg ved Oplosningen faae fremkomme og efterhaanden igien tabtes, bliver
det aldeles tilforladeligt, at dette Slags Dyr er forsyner med mange Been, som
efter -al Anfeende ere smaae og stad sammentrykte, og synes at strorkke sig fra den
forste Ring til det yderste af Bagdeelen.
^>r. von Bdkll ncrvner noget om dette
Dyrs Been, Dem han bestriver paa en Forstcening fra Böhmen, at vcere 12
paa hver Side og fvare til de 12 tilstoedev«rende Ringe, samt at De bageste stulle

vcere Delamgste.

Men da han selv angiver fit Exemplar for at vcere ufuldkom-
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men, kan han og i denne Meening have feiltaget, allerhelst Beenene aldrig eve
fundne udvendig synlige paa fleere, og den af ham paaberaabte Figur i Tessi-nS
Mufeo, hvormed han siger sit Exemplar aldeles at komme overeens, haver in
tet som kan derfor antages.
Af alt dette er man tydel-gen overbevrist om, at
denne Dyreflcegtbor faae Sted a Insekternes Klasse: Figuren, Ringene som be
dække Kroppen, Hovedffioldet og de fremstaaende Hine (No. III.) give dem me
gen Liighed med Offebiornen eller Onifcus, men derfra synes aldeeles at afvige

dens Krop, som bedockkeS af Ringene og Skildet, thi Offabiorneus Krop og de
res stcerke Been og Kloer samt de haardssallede Blade, som Mule Undcrdeelen,
ville dog lretteligen igien tiendes i Kalksteenen endog hvor de laae adspredte, menti! saadanne Deele er hos dette Dyr ikke det ringeste Tegn, da dens smaae og
fiine Been ved Steenens Sonderflagning aldrig blottes, ligesom de ogsaa ved
ovenmeldte Oplosning ikke anderledes komme ril Syne end som smaae Traade, og
derfor ikke holde tilsammen saaledeS, at de tydcligen kan adskilles og tiendes.
Dette giver mig nogen Grund ar anfte denne paa en anden Side beflcrgtet med
Julus ovatus, som er et Havkrcrk og findes hos Gronov i hans^oophyla-

cio.
Ved at anfore alt delte norgter jeg derfor ikke, at den har megen Liighed
med Issnues Monoculus Polyphemus eller den Mollukkiffe Krabbe og hans
Apus etter Branchi opus.
Enhver, som tiender noget til Naturens Skat
teringer, vil ikke forundre sig over at finde nogle Trcek af fleere Dyreflngter sam
lede med andre Fremmede for at udgiore et firrskilt Slargt, og derpaa giver os
dette Dyreflcegt et tydelig BeviiS.
Jeg har forhen opregner de Kiendemcrrker,
som ere tilstreekkelige at ffille det fra andre hidtil bekiendte Slcegter; det bor altsaa herefter gaae under sin egen Titel, hvortil Navnet Tril obus, som det hos
nogle har erholdet imedens det blev agtet for en Skcrl (concha), synes saa pas
selig , at det ei behover at forandres, men blive denne Slcegtes Navn for
Fremtiden.
At Havet er disse Dyrs Opholdssted kan ingenlunde kaldes i Tvivl, da de
findes i Biergene i et og samme Lag med Ammonshorn, Terebrateller og adskil
lige fleere Havers Jndvaanere, som paa engang med disse fordum ere begravede.
Det synes at alle have den Egenskab at kunne beie deres forreste og bageste Deel
tilsammen mod Underlwet, hvilket man ogsaa finder hos nogle Skrukketrolde

eller
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eller Onifcus terreftris, og dette er uden Tvivl Aarsagen, hvorfor Trilobiterne
fa ft meget sielden findes i Henseende til Figuren fuldkomne og endnu sietdnere heel
udstrakte.
Forssiellige Arker findes i adMlige Biergegne i Europa, af hvilke
jeg vil opregne og bedrive faa mange, hvis Forffieller ere tydelige nok til al be
stemme adffilte Arter, og derhos anføre de Forfattere, fom jeg for ncervcerende
Tid haver ved Haanden.

I. Den knudrede Trilobi ' med 24 Rygrmge, dobbelte Knuder paa Si
derne af der skrubbede Hovedskiolds midterste Opheining, og kløfte
de Hine.
/
Ttilobus tub erculatus annulis dorfi 24. tuberculis binis utrinqve in medio capitis elevato, pun£lis fcabro; oculis fiffis.

Dennes Lcrngde er omtrent 2I Tomme'og Breeden

Tomme; HovedMd-

tet er halvrundt, kantet med en tyk opstaaende Nand, fom gaaer omkring bag
paa og udgior den sverste eller første Ring.
Skioldet selv er afdeelt med tvende
Sidefuurer i trende rundagtig ophoiede Deele.
Paa den underste af diste Ophoininger ere tvende Indssicrringer , som foraarfage paa hver Side 2de Knu
der, ‘ hvoraf den forreste er den mindste.
Fra den forreste Rand paa Hovedskiokder løber paa begge Sider og midt over Hinene en ophøjet Linie ligesom en fiin
Sem, hvilken derfra boicr sig ril Siden og løber rverr paa Skioldet hen imod dets
yderste og bageste Hiorner.
Enhver af Hinene som sidde paa Skjoldets Side-

Opheiningdr ncer ved den underste Ophsining, be stager ligesom af 2de gabende
Loeber og ere fra Skildet selv noget udstaaende.
Kroppen bag ved Hovedssioldet
aftager i Breeds ned til den yderste Ende, som er stump tilrundet og bestaaer af
24 halve Rygringe, som udløbe paa Siderne med et lige Antal afsaadanne
Ringe, hvilke afdeeles fra Rygringene med 2de dybe Fuurer, og gftage i Bree
ds ligesom Rygringene,indtil de ende sig et lidet Stykke uden for disse.
Forme

delst de bagerste Sideringes forssiellige Indfatning omkring paa Kanten af Krop
pen og deres hastige Bøjning, synes disse 10 bagerste Ringe rit udgiøte Kroppens
gdie Afdeeling, ligesom disses Sideringe ogsaa tage en anden Vei, og vende ned
ad mod Enden af Kroppen, saaledes at de bagerste, fom Mlle svare ril BagdeeCcc 3
lens
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lens Ryaringe aldeles tabes for Hiet, man seer tU Slutning en buttet Rand
uden for Bagdeelens Rygringes yderste Ende, paa Hvilken de toende sidste Ringe ere mindre tydelige.
Skallen paa dette Dyr er kalkspatagtig almindelig brun
og noget kieöblandet.
Den forreste Deel er formedelst meget stnaae opstad ende
Punkter noget strubbet, men diste aftage ned efter og blive ukiendelige. Krop
pens Bygning synes allene at kunde stee nedad og imod Bugen, da det lader at
Ringene ere leedede paa samme Maade som saadanne Berninger paa Krebsens
Hale og andre Cruftacer.
Ringene, hvoraf de 14 forreste rydeligcn tiendes

ved Kroppens Rand at ligge over hinanden, faae deres storste Boiuing nridt
over Ryggen og det ncermeste af Siderne, hvorved fremkommer Len Articula
tion hvorpamenhver Ring i Bsi ningen glider, hvilke ikke fees paa den bagerste
Deel af Kroppen, som derfor synes at antage en mindre Boining, den undtagen
som steer i det forste Leed normest Ve foregaaende beielige Ringe.
Ndi de Skrifter, som jeg har havt Lcilighed at benytte mig Lf, sinde
denne Art under folgende Navne og Figurer anfort:

. Lyttelton’s Eruca, Mortimers Dudley Foffil, Scolopendræ
aqvaticæ fcutatæ affine animal petrefaCtum, Philofophical
~ Transactions. Nurnb. 469. pag. 598-602. Tab; I & 2.
Du Cotta's Pediculus marinus major
Transact. Vol. 48. P. I. p. 286.

trilobos.

Philofoph.

Concha trilobos Ifocratium referens, Kleinii PetrefaCt. Gedanens. fol. 5. 6. tab. 15. £ 3-7.

Entomolithus branchiopodis cancriformis marini.

Wilckens

Berstein, des Thierreichs 1769. pag. 43. fig. a. og folg.

Entomolithus paradoxus convolutus rotundatus
Knorri hi ft. petref. fiippL tab. IX. a. f. 6.

trilobus.

- - - Bornii Foffil. P. II. pag. 5.

(Absqve nomine) Edw. Luid. Lithophyl. britann. ichnograph.
edit, recent, pag. 101. fig.
Sielden
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Sielden forekommer den Hees oq endnu sieldnere udstrakt, Skorrelftn er
«ttsten den samme hos alle. Udi et Kalkbierg fom ligger en Miil fra Byen Dud
ley t Worcestershire og kalves the Rensneft, brydes Kalksteen baade ril Kalk-

brcendlng og til at befordre nogle leeragtige Iernmalmers Smeltning, fom skeer
deri Nærværelsen, hvorved man har opdaget dennes Aftrykke og Forssecninger
i temmelig M'cengde i en bled Kalksteen og i en guulagtig kalkblandet Leerart paa
20 Fods Dybde, men endnu dybere forekommer sammesteds en lysegraae haard
Kalksteen, hvorudi de ogsaa ere indsiuttede.
De samles af Arbejdere under
Navn af Lo Clift’s eller Gråshopper, fordi disse-Folk fogs hos dem en Lrighed
efter et saadant Insekt; men fordi de Engelske Samlere meget begierligen soger
dem, have Arbeiderne ogsaa lcrrt at satte Priis paa dem som erholdes nogenledes
fuldkomne.
Herfra ere de efterhaanden adspredte i Europa iblant Samlere, og
siden af en og anden stukne i Kobber, uden at man har vidst deres rette Hiem,
og faaledes har de hos Klem faact Sted iblaur de af ham famlede Tegninger ester
Forsteeningcr omkring Dauhig.

IL Den stadhoveds Trilobit, med 20 Ringe og et foran flad afffaaren og
randet Hovedssiold.
Trilobus truncatus fegmeiitis 20, clypeo capitis linea frontali

elevata truncato.
De stcrste, som jeg af denne Art har fundet, har en Tommes Længde

og Tommes Breeds, hvorved de udgiore en eggermrd Figur, ikkun ar de for
amere ligesom afssaarne formedelst en opheier Tvrrrlim'e, som paa de mange Exempla
rer jeg har havt for Hine aldrig sees at vcrre fammenfoiet med den udvendige Rand

af Hovedff'ioldek, hvilket her ligesom afbrydes, faa at det synes rune lig ft at den
evrige yderste Rand foran synker sig i Steenen, og derfor aldrig kommer tilsyne.
Midt paa Skiotdet er en langagtig Ophcining, hvorfra til Siderne ftes 2de korte
vphoiede Tverlinier, fom ende sig afbrudte ved den krumme Linie, hvilken snoer sig
Nedad og decler HovedMdters Sider.
Enten ere disse Tvcrlinier Dyrets Dine
eller og Hinene ere ved Enderne af disse Linier afbrudte og derfor ukiendelige.
HovedssioldctS Ophcining er indtrykt foran med 2de Punkter, hvorpaa folger gde
indtrykle Tverliuier, hvoraf de bagesse gaae bag til bugcde.
Ester disse folge
20
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aoTverringe, som langs efter Ryggen ere rundagtig ophsiede og ligesom afdeelte
fra Siderne ved 2de langs lobende Fnurer, de aftage ned ad i Brede, .indtil de
ende sig med en buttet Spidse, som heel omgives af Kroppens evrige Rand. Dy
rets Skal er hvidagtig.
Entomolithus paradoxus dorfo æqvali.
Handl, for Aar 1759. tab. 1. f. 1. 4.

Stokholmff. Videnfk.

Entomolithus expanfus dorfo trilobo transverfim flriato capite
lævi tuberculis nullis. Born. Foflil IL pag. 5.
Denne har jeg beskreven ester de mange Aftryk og Levninger som haves
i den lorte Alunffiver ved And rarum t Skaane, hvis indeholdte Kies har
farvet adskillige Aftryk, som sielden har beholdet deres hvide naturlige Skal.
Det er en stor Sieldenhed at finde heele og fuldkomne Aftryk og ofte findes de ik
kun Stykkeviis samlede.
Alt dette kan undskylde den mcerkelige Fciltagelfe,
som i ovenanforte Tegninger ete begaaede ved at tillcegge dette Dyr kiendelige
i Stenen fremstaaende Felehorn, af hvilken Aarsag Fremmede have kaldet Hr.
von Annes Figur (Fig. 1.) i Tvivl, som ogsaa ved noiere Sammenligning med
Naturen findes aldeles urigtig. Fig. 4. er ingen Variation, som Hr. von Eitnté

i sin Vestrivelse kalder den, men ikkun det midterste af Skioldet, hvis Aftryk
som oftest findes adskilt fra Siderne.
Altsaa har de af ham brugte Aftrykke ikke
riet den Fuldkommenhed, som han i Beffrivelsen meener hos dem at have fundet.

III. Den langhalede Trilobit med stor Pandespidse, udstaaende Hine
i en halvmaaned Figur og en lang tilspidset Hale.
Trilobus• caudatus, lobo frontali magno, oculis femilunaribus
prominentibus, cauda flylo acuminato elongate.

Da det ikke har lykkedes mig at træffe heele Exemplarer af denne aldeles
ubekiendte Dyrart, men allene afbrudte halve Decle, lader sig det ikke heller giore,
neie at bestemme dens Storrelfe eller Ringenes Mcengde; imidlertid er den ved sin
hosfoiede Figur kiendelig adff'ilt fra alle andre Arter i dette Slcegt og formedelst
sine afvigende Kiendemcerker besynderlig.
Dyrets Breede ved dets forrests Bsi-

ning
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ning er
Tomme, Pandespidsen naaer uden for SkildetS RundingTomme,
hvorfra dens evrige Lcengde er ä Tomme.
De afbrudte Bagdeele, font deftaaer
af omtrent 16 Ringe, har en Tommes Lcengde indtil Halen, fom udgisr 1 Tom
me.
Hovedfkioldet er omgivet med en stad kantet og ffdtp Rand, fom foran
lebcr ud i Figur af en flad opad krumboiet og foran tilrundet Tunge.
Skioldct
viifer adskillige Ophoininger deelte ved Tverfuurer.
Ain-ene ere paa Siderne af
Skiolder meget fremflaacnde, af Figur som en halv Maane, hvis udvendige
krumme Side er med mange smaae opheiede Prikker i saadan Orden besat, som
de altid vise sig i Insekternes Hine.
Paa Hovedssioldets Opheining ere nogle
smaae Knopper kiendelige.
En saadan'seeö ogsaa midt paa den forste Ring, og
saadanne sindes ogsaa paa nogle af de folgende.
Halen begynder med Bagdeelen
hastig at aftage i Breede, og strikker sig ud i en lang og smal spids Figur.
Skallen er kalkspatagtig as merkebruun Farve.
En Miil ncer ved Colebrookdale i England er en Bakke, hvorudi

denne sieldne Art findes i en mergelagtig guulgraae Leerart, som lader sig stråle
des adMlle, at ethvert Stykke beholder noget af Dyrets dobbelte Skal, hvorved man faaer baade en indtrykt og udstaaende Figur, som aldrig erholdes saaledes,
at heele Dyrets Figur bliver samlet, men Fordcelen ligger for sig i et Stykke
Leer, og Bagdeelen i et andet saadant Leerstykke.
Uagtet jeg havde for mig ad
skillige af disse Dyrs Levninger, saa var det dog ikke mucligt at kunde af dem
allene have samlet alt det, som her anfores til Oplysning i Dyrets Egenskaber,
om jeg ikke havde modt en af dette Dyrs Forsteeninger i Kalksteen fundet ved
Dudley, dette vifer ister AietS Figur tydelige«, og ligefaa de smaae Knopper,
som baade sees paa Hovedskioldet og paa nogle af Rygringene.
Af denne ustedvanlige Skabning findes paa hosfoiede Plade 2de Figurer.

IV. Deu breedrandede Trilobit, med 20 glatte Ringe, et glat Hovedftiold og en omkring Kreppen udbredet Rand.

Trilobus dilatatus, fegmentis 20 lævibus cum clypeo capitis

læ vi & margine corporis dilatato.

Den storste af disse fom jeg har stet heel og ubeskadiget holder i Lcengde om
trent 43 Tomme og i Breede gL Tomme.
Dens halvrunde Hovedskiold er, glat,

XTye Saml. I. 25,

Ddd
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i Midten noget ophoret men dog ikke meget kiendeligen.
HineneS Sted er kiewdelig, men viser noget afbrcrkket.
Bagdeelen bestaaer esler al Anfeende af iL
Afdeelinger eller Ringe, og Kroppen af 8 eller 9 saadanne, foruden HovedssiolDet.
Kroppens heele Figur er meget udbredet.iftrr ved Bagdeelen, hvis Rand
synes i Enden noget tilbagetrykket,
Srokholm. Videnskabs Handl. 1759. tab. r.
svarer pag. '22. tig. 2.

f.

3. hvortil ved en Trykfeil

Luyd. Ichnograph. tab. 22. f. 2.
Denne har jeg beskrevet efter et meget fuldstændig Exemplar i sort Kalksteen, som tilhorer Hr. Kunstforvalter Spengler ester Auctionen paa sal. Etareraad Fleischers Naturalfamling, hvortil den var kommen fra Fossum Iernvcerk
i-Norge, del kan vcrre mueligen, at denne Forstcening er funden i den ncerliggen-

Ve Egn ved Skeens Fiorden, hvor Kalkbiergene ere fulde af Forsteeninger,
imidlertid har jeg fundet foruden nogle Ammonshorn ogsaa dette Dyrs meget ty
delige Astryk i en fort Kalksteen i Biergene paa Eger ved Vandet Egern i Nor

ge.
Formodentlig er den een og samme Art Med de fom findes i Bierget HinDekulle i Vester - Gothland i Sverrig, endssiont de ere meget mindre.
Disses

Skal er hviid med merke krnmlobende fmaae Linier teet og stim fom et Spindelvcrv
overvcevet.
Maassee ogfaa den for sin Sterrelfe betydelige Levning af Trilobir.en i Tessins Museum kunde hcrhidftres.
Lnids Figur har ogsaa nogen An»

seende ar ffulle kunde blive den samme: han fandt den ved Newton Park ved
Byen Llandilowawr i Carmarthanshire i Wales og ansaae den for en Flyn
der-Art, efter hvis Figur dens Aftrykke ogfaa have nogen Liighed.
Et af de
Stykker som jeg ved Egeren har fundet, viser hvorledes den kan brie Siderne

ind imod Kroppen, men der hvor Skallen er afsiodt sees Marker
stribet Hund, ligesom paa vore sorte Snegler,

af en

V. Den pnkkede Trilobit, Kroppens Ringe radviis prikkede.
Trilobus punciatiis,

annulis corporis punQis per feries tfans-

verfim notatis.

Paa
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Paa tvende meget ufuldkomne forsteenede Jkdtryk af dette Dyr i en blod
grmlagtig Kalkstecn fra Böhmen finder jeg Ringene tvært over Dyrets Krop prik
kede, hvilke Kiendemerker .ere tilstrækkelige nok til at adskille den fra alle andre.
LigeledeslærerLemeldteIndtryk, atdetteDyrharpaaetogfamme Sted, jatil en og
samme Tjdvcrret meget uligeiSterrelse; thi min Kalksteenindehelder en liden og en
anden meget stor Bagdeel afdenne Art, hvoraf enhver besiaaer af omtrent 18 Ringe.
Fleere tydelige Arter, som jeg med Vished kunde henfsre til denne
Slægt ere ikke komne mig for Hine, og altfaa vil jeg heller paa dette Sted

forbigaae utydelige Aftryk af Dyrelevninger, fom ere anfsrte af andre under
disse opregnede, allene fordi man ikke vidste nogek andet Sted hvortil de kunde
Henregnes.
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OM

Landmaaler -Lompasset.
Ved

Thomas Bugge.
ompasset, som veileder Seemanden igicnnem Havet og ved See-

karrers Anl^g maae brnges, kan man ei ganffe undvcrre ved ■
Landkarters Forfeerdigelfe. I lang Tid var der saa kaldede Boussole
^ved-Instrumentet ved geometriske Opmaalingcr.
Vaner, For
domme og Magelighed giorde lcenge der Fortrin stridigt, hvilket Maalebordet med Nette bor have fremfor Boussolen og det ligesaa lidet
noiagtige Astrolabium.
Magnetnaalens Ustadighed, Umueligheden
i at udmaale Vinker nsermere end i Grad, Feil ved Vinklernes Af

tegning paa Papiiret, den uendelige Forvirring og de idelige Feiltagclftr ere de Grunde, hvorfor man ei bør betiene sig af Boussolen eller
Astrolabium frem for Maalebordet, paa hvilket Vinklerne strax afteg
nes uden nogen videre Udmaaling og Afstrtning.
Hertil kommer end
nu den meget "betydelige Fordeel, at ved Maalebordet forfcrrdiges
Kartet i Marken, imedens man har Naturen og Beliggenheden for
=Øiet, og at man strap paa Stedet kan prove Ovmaalingerneö Rigtig

Bruger man derimod Bousfole eller Astrolabium, maae Kar
ter forfcerdiges hiemme efter Udkast-Tegninger og Brouillons, hvilke
ved den megen Omstændelighed og Detail nodvendigen macre blive for
viklede, utydelige oz vildsomme.
Dersom nogen ikke ville troe disse
anforre Grunde, tagne af Sagens Natur og Erfaring, da kan han
hed.
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hos Marin oni finde et notarial Dokument og er formeligt Tingsvidne
over Sammenligningens Prevcr af disse Instrumenter, hvilke nodvendigen maatte udfalde til Maalebordets Fordeel.

Den til VideussaberneS Tab alt for tulig bortdode Lambert
har faavel i dct Baiersse Videnskabers Akademies Afhandlinger, fom
i andre af hans Skriv ter, neget anbefalet Vliddags Liniens Brug
ved Landmaalingen.
Han ville at alle Grundlinier skulde vcrre Mid
dagslinier, at alle Stationer der skulde tages, og ar alle Vinkler
skulde bestemmes efter deres Afviigniug fra Meridianen. Med megen
Skarpsindighed og med sin sædvanlige Styrke viser han BeregningSMethoderne og Formelerne for Objekternes Bestemmelse af de ferreste
Opmaalinqer og afvigende Vinkler. * Jeg kan her ci lade «bemerket,
ar nogle af disse Lamberts Problemer have allerede vceret oploste af
vores vcerdige Landsmand Romer, og sindes udi hans efterladte
Manuskripter, hvilke under Navn af Römeri adverfaria bevares
paa Universitets Bibliotheket.
Alt er hos Lambert lheoretisk-rigtigt,
men naar der kommer tit Udovelsen vil hans Plan finde mange Vansseligheder.
Meridianerne eller hans Hovedgruudlinrer skulde enren be

stemmes ved astronomiffe Methoder eller ester Compasset.

Til

den ftrste Methode udfordres ei allene kostbare astronomisse Iustru-'
Menter, nemlig kvadranter, geographisse Instrumenter og gode
Uhre, men endog leengere Tid og storre astronomiss Kundskab og
Avelse end med Billighed kan fordres as enhver Landmaaler.
Den
anden Methode er lettere, og enhver kan ved enBouZsole eller ctCompas observere Objekternes Assigning fra den Magnetisse Meridian.
Alt hvad, som forhen om BoussolnrS Usikkerhed cr erindrer, maae
og her kunde anvendes, og man maae let indste, at ikkun faae Objek
ter og meget smaae Strekn-'nger kunde opmaales med taalelig Noiagtighed ved et saa ufuldkomment Redssab.
Ved Opmaalinger as stor
re Srrekninger, saasom Herreder, Amter og Provincer, ville de ved
Boussolen uundgaaelige Feil og deres Folger voxe til den Stsrrelst,
at saadanne geographisse Karrer ville blive ligesaa «brugbare til Lands,

Ddd 3
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som de Ssekarter, hvilke ere anlagte ved Compasset, Loglinien, Kur

ser og gissede Distancer allene uden Lcengde og brede Observationer,
ere upaalidelige til Sees for stvrre Strekninger af Havet.
Omendssisnt Compasset i Landmaalingen ei bor bruges fom et
Hovedinstrument, faa kan man dog ei.undvoere samme som et vigtigt
Hielperedssab.
Paa speciale saavel ockonomisse som geographiae
Karrer bor Sonder og Nord optages derefter.
Ved de trigonometriske Operationer, foretagne til Karternes Verifikation, kan det ei undvceres til at finde Misviisningen.
Folgende Indretning af kandmaaler- Compasset er meget
j frequent.
Den yderste Kasse ABGD, fom indstutter Naalen er 6
til 8 Tomme lang, 3 til 4 Tomme bred og i ril
Tomme hei.
Kassen kan forftrrdiges af Messing eller aflet og got Trcee, fom ei letteligen kaster sig, faafom Enebcrr, Ceder og Mahagoni Trcee.
Er
Kassen og de inddeelte Cirkelbuer af Messing, maae man vare vis paa
at det er rcent og frit fra Jern. Af egen Skade kan jeg advare andre,
at et Compas, hvis Buer vare siebte af Fiil- og Dreiefpaaner fra In
strumentmagerens Verksied, blev aldeles ubrugeligt, fordi iblant
Messing -Spaanerne befandtcs Sraal- og Jern-Affiilinger. De En
gelske Instrumentmagere bruger, til deres Compassor en Metal, fom
er sammenfat af Japanisk Kober og Zink. . Denne ff'al vcere frie for
alt Jern, og faaer et herligt Udseende.
Kassen tildekkes med Glas,
som indstuiteS af en med Skruer tilhestel Ramme.
Er Kassen af
Tr«e, bliver den ved Falser deelt i tvende Deele, da Glasset tilkitteS
til den overste.
Paa det at Kompaslinierne paa Maalebordene kan
opdrages ssarpe og reene, foeresden underste Side ester B C og AD

med en tynd Messingplade.

I Overfficeringen af Diagonalerne R opreifes en Staalfpids
Fig. I. lodret paa Compassens Grundsiade.
Stiftens Hvide cr omtrent 6 Li
nier. i S lige Hvide nred Stiften ligger tvende Cirkelbuer EF 09 GH

bessrevne

B. Om Landmaaler - Compaffet/

399

beffrevne of (Senteret R.
Fra Midten af mddeeleö de til begge Si
der udi Grader og halve Grader.
Buerne indbefatte omtrent 30
Grader paa hver Side af Nul, hvilket er tilstrækkeligt ril dt observere
de sterste bekiendte Misviisninger.
Om Compasset er af Tr«e, da
kan Buerne meget bequemt deeles paa El fen be en med sorte Linjer.
Magnetnaalen selv bliver paa et lidet Spillerum ncer af samme Ra
dius som Buerne.
DenS Breede vil blive Hi Linie.
I Midten
barer den sin Dup eller koniffe Indhuuling, som ffal hccnge paa
Spidsen.
Agat - Duppe give ustridigen den mindste Friktion; de
giore Naalen overmaade levende og ere de bedste paa faste Observatio
ner, men paa aaben Mark bliver Naalen alt for meget vandrende,
fordi man ikke kan aldeeleS holde Vinden ude, som baner sig Vei igiennem de mindste Aabninger.

Erfarenhed har fcvrt at paa frie Mark giore deCompaSnaaleden
beste Tieneste, hvis Dupper ere forfærdigede af Klokkemetal ell^r me$et stcrrk hamret Messing.
Paa Enden asNaalen ran man anbringe
en liden Noniss' eller Verniers Decling fa aledes som Figuren udviser. Fig. L
Nie halve Grader af den faste Bue EF ere afsatte paa de bevægelige
Buer m n 03 p q, og der deelt i 10 lige Parter. Man kan da
tage ved Nonius tö af en halv Grad eller 3 Minuter.
Da Radius
ikkun er 3 Tomme, Nonius desuden et) ligger lige over Buen EF og
ofte noget over eller under samme, saa kan man ikke blive vis paa
8 å 12 Minuter.
Det hehover vel ikke at erindres,, at man bor have
saa meget Spillerum imeZlem Buerne EF og GHoq Nornerne mn
ogpq, at Naalens B vegelse bliver fuldkommen frie.
Ommeldte
Nouier maae vcrre afMessrng; og man kan indrette dem saaledes ar

de kan tages af, naar man vil bruge Naalen allene.

Dette er omtrent Indretningen af Landmaaler - Compasset, jeg
kommer nu til dets Verifikation.
At Naalens Bevcegelses Center

tillige er Centret til de iuddeelte Buer, derom kan man forvisse sig faavel ved en noie Eftermaaling med en Haarpaffer, fom og der-

'

ved
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ved at Naalen ved sin sondre og nordre Ende afskicrrer lige mange

Fig,

I. Grader.

Derefter sporges, om Diameteren Mkss, som gaaer igiennem Nul Punkterne og. Centret eller Spidsen R ere pact det n o teste

parallels med Kanten 86 > ester hvilken Compaelinierne opdrages,
~ og som skal stilles over den sande Meridian for at udfinde MagnetnaalenS Misviisning.
Man kan for det ferste underfoge dette ved at
estermaale ont M B = N C, 03 om MÅ — N D. Ved Compas-

' na alen selv kan dette udforskes paa felgende Maade.

Compasset ven
des og siettes faa leenge, indtil Naalen spiller over Nul ved begge En
der; og da opdrages efter Kanten B C en Linie med den fornodne Var

v

somhed, at Compasset ei i mindste Maade forrykkes fra sin Stilling,
og at Naalen ester Liniens Opdragning vedbliver at peege paa Nutt
Derefter vendes Compasset omkring, og scetteS ganske note ved den opdragne Linie, saaledes at 6 kommer, hvor B var; og B kommer,
hvor C var ; og Compasset, som for stod paa venstre Side af den op
dragne Linie B C, nu staaer paa den heire Side af samme.
Magnemaalen, hvis vovdre Ende nu er bragt ned til Sonder, man ligele
des omvendes, og naar den, ester at have endet sine Sving, atter
fætter sig til Hvile ved Nul-Punkterne, faa ere Linierne BC og MN
ligelobende eller parallele.
Dersom Naalen ester Omvendingen ei fet
ter sig ved Nul, men ved 1 Grad; ssaa bliver alle Compaslinier urig
tige, og der er Feil t Compasset.
Denne Feil fan have sin Grund
euren i Ulighed imellem Linierne MB 03 N C, eller og i Naalen selv.
Del forste har ingen Vanskelighed at udfinde.
Det sidste er meget
vanskeligere.
Man bor nemlig kunde bestemme, 0M $fveb?n af ddll

•Fig. II. magnetiske Meridian gaaer midt igienttem Naalen etter igien-

nem begge Pynterrre a og b og Centeret c, og om den falder ind
med Linien a eb.
Hvad enten Naalen er stregen paa langs med en
magnetisk Stang fra den ene Ende a ttl den anden Ende b, eller og
(hvilket giver den storste"Kraft) den er stroget med tvende Strenger fra
Midten c til begge Enderne a og b, saa folger denne Parallelhed eller
Congruence aldeles ikke deraf, og man vil vel neppe vorre i Stand til
med gyldige Grunde at kunde bevise den.
Tvertimod kan Beliggen
heden
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heden nf den magnetiske Meridian paa de sirygende Stcenger, deres
Stilning under Strygningen, afvigende fra den lodrettejPlan, Staalers forffiellige Beskaffenhed i Naalen og sieere Aarsager rimeligen
foranledige, at Naalens magnetise Meridian ei gaaer midt igiennem Fig. IL

Na al en efter Linien acb men til en af Siderne efter Linien dce; og
felgelig gier med Naalens Axel en Vinkel acdzzbce.
Under
faadanne Omsicendigheder blive alle Compaslinier og alle observerte
Misviisninger falffe enten for smaae eller for siore faameget som Vin
kelen ? ed udgier i GradMaal.

Diffe Betragtninger ere et blot rheorctiffe men de ereunderstottede af sikker Erfarenhed. Naar jeg ved de trigonometriske Operatio
ner aarligen ved astronomiske Methoder har flaget Meridianer og efter
dem udfundet MiSviisningen, har jeg tilsamme CompaS havr sire forskiellige Naale, hvis Krast jeg ganske destruerede ved Streg frem og
tilbage med samme Pol.
Derefter bleve de paa Observationssteder
siregne paa nyt og paa den ved Magnetiseringen scedvanlige Maade.
Denne Omstændighed er ikke ubetydelig for en reisende Observator.
Naalene tabe i Almindelighed paa Reiser ved Sted, Varme, Ncrrvcerelse afJern eller sieere Aarsager deres Kraft; og man har en me
get siorre Vished om deres stadige Vi isn in g efter Steders magnetiffe
Meridian, naar de paa Stedet selv ere opstregne.
Men denne For- .
sigtighed uagtet, gave onjmeldte 4 Magnetnaale dog ikke den samme
Misviisning, men Fotffiellen imellem dem befanteö fra L Grad til
i Grad.
Jeg vil anfore et Exempel.
Den 14 August 1767 blev
paa Bringstrup Mark ved Ringsted observeret Compassens MiSviiSning.
De 4 Naales Viisning vare folgende.
i.
2.
3.
4.

Naal
Naal
Naal
Naal

-
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Mange saadanne Exempler kunde jeg ansere af egne Observavioner, om fornoden giordeS.
Andre Observatores som have brugt
fieere Naale have ei heller været lykkerigere.
SaaledeS har Hr.
le Monnier i Paris i Aaret 1774 ved en 9 Tommes Naal med Agat
Dup fundet Misviisningen 190 58'; ved en anden Naal med samme
Slags Dup 190 40'; og ved en tredie Naal med Messing Dup
190 50.
Denne fieere NaaleSforffi ellige Viisning kan uden Tvivl .
ingen anden Aarfag have end Mangel af Congruence imellem Naalens

Arel og den magnetiske Meridian igiennem Naalen; thi Forandrin
gen i Ä i iviisning kan i faa Timer ikke belobe fig til L Grad og
derover.
Da man endnu ikke veed nogen paalidelig Maade faaledes ar
siryge Naalen, at den magnetiffe Meridian dce upaatvivlelig skal
gaae igiennem NaalenS Axel acb, faa er det af Vigtighed at bestem

me, om disse Linier congruere med hinanden, og i andet Fald da ar
bestemme Storrelsen af Vinkelen acd ~ bce, hvilken den magne

tiffe Mendian gier med Naalens Axel.

Fig.

Middelet dertil er simpelt og sikkert.
Man indretter sin Naal
faaledes, at Duppen, fom nsie passer i det runde Hul i Naalen, er
. los og kan tages ud.
Naar Compasse; forst har noie vcerer stillet paa
Nul, tages Naalen med Lempe af Spidsen; og ommelte lese Dup ta
ges ud.
Den Flade af Naalen, som for vente ned til Bonden af
Compassek, vendes nu opad.
Duppen fcrttes ind paa denne Side;
og Naalen hcenges med Varsomhed paa fin Spids.
Dersom den
magnetiffe Meridian gaaer igiermem Naalens Axis abc; vil Pyn
terne a og b igien fcette sig paa Nul.
Men dersom den magnetiffe
Meridian gaaer ud ved d og e efter Linien de, saa er det klart, at
den efter Omvendingen kommer til at ligge efter Linien d'e'*
Naa
len kan derfor nu ikke viise det samme fotn forhen; men vil stille sig til
en af Siderne saa meget som Vinkelen dcd' er stor.
Halvparten af
denne Vinkel acd “ acd' bliver den egentlige Feil i Magnetnaalen

eller
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Mer den Vinkel, under hvilken den magnetiske Meridian d ce skierer
Naalens Axel acb.
Ved 6 Tommers Naale har jeg ofte befundet', at den magneti
ske Meridian har afveeget fra Middellinien igiennem Naalen fra i
Grad til i Grad; ja endog i en Naal, fom var bredere end de scedvanlige, har denne Afviigning vceret en Grad.
Men efterår Naalene
ere indrettede med lefe Dupper., og Observationerne foretagne efter
nys beskrevne Naalens og Doppens Omvending og Ombytning; faa
sinder jeg, at de ved sieere forskiellige Naale udfundne Misviisninger
stemme faa vel overeens, som man efter Naalens Srorrelfe kan
forlange.

Astronomien giver adskillige Methoder til den sande Middagslinies Bestemmelse.
De-n simpelste af disse før have Fortrinet ved
Landmaalingen, hvor man tU at bestemme Compassens Misviisning
ikke behover den hsieste Noiagtighed.
Jeg skal ril Slutning tilfsie
Beskrivelsen af en OndMdN, hvilken afgangene Insticeraad og Pro
fessor Peder Holm har brugt til at Bestemme Meridianen paa Land-

maalings Karter, og derefter al udfinde Misviisningem
Denne Gnomon ABC er skruet paa den eene Ende af en ford- Fig. HL

vanlig Diopterlinial AF, efter at Diopterne ere afskruede, Gno
mon er rå Tomme hoi fra AtilB, og af famme Bred.e AC som Fig. HL

Diopterlinialeu omtrent liTomme,
Ved den overste Ende B er fast
skruet under rette Vinkler Stykket B D, hvilket er 2 Tomme langt
og ii Tomme bredt.
I dette Stykke BD kan Pladen mnop sky- Fig. IV.
des frem og tilbage ved Hielp af tvende Indfalsninger.

Denne Pla

de mnop har et cirkelrunt Hul i Midten, hvis Diameter er om
trent •> Linie. Centeret af dette Hul. maae justeres efter Mid- Fig. HL
dellimen eller Sigtelinien paa DiopterenF G.
Instrumentet stilles
paa et Bord som er ganske horizontal^
Fra Centeret af ovenmeldte
Hul nedhcenges paa et siint Haar er skarpt og spids Lod.
PlaEee 2
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' ,

ten mnop flydes faa lcenge frem og tilbage, indtil Pyntet af dette
Lod neie svarer til Mlddellinien F G, faa er Hullet i samme vertikale
Plan fom Middellinien.
Man opdrager da Linien B D paa det faste
Stykke BD og Pladen mnop, hvilken under Observationerne flat
bestandig stilles efter denne Linie BID.
Meridianen bestemmes ved denne Gnomon paa felgende Maa,

de.

Den Dag, da man vil observere Misviisningen, tages correfponderende Heide paa Solen, og efter foregaaende MiddagScorrektion findes den sande Middag, eller der Uhret har viist, da Solens
Centrum gik igiennem den fande Meridian.

Maalebordet opstilles paa det noieste horizsntalt.
For at for
visses om dets fuldkomne Stadighed og uforandrede Stilling, opdra
ges en Sigtelinie til et langt fravcrrende Objekt, hvorefter Bordels

Fig. III. Stilling under Observationerne ofte bor proves.

En meget fiin Naal
sattes fast ved den ene Ende af Bordet mod Sonder, og Gnomon ven
des faaledes omkring denne Naal imod Solen, at dens Billede snart
vil gaae over Linealens Middellinie FG, hvilken paa hvidt paakliiner
Papiir er opdragen med Tufl.
Langs med Linealens Kant A E op
drages en Linie paa Bordet.
Efter Uhret bemerkes og vedssrivesTi

men, Minuten og Sekunden, naar Soelbillehet er flaaret midt af
Linien F G.
Man kunde og af begge Soelrandenes Overgang flutte
sig til Centerets Giennemgang; men formedelst den falfle Skygge eller
Penumbra vinder man ei derved nogen storre Noiagtighed ved et lidet
Soelbillede.
Saaledes kan man baade, om Formiddagen og Eftermiddagen
opdage fieere Linier, hvis Afstand indbyrdes bliver givet efter UhretS
Tid, og da man ved correfponderende Hoidcr har sundet den sande
Middag, faa veed man og enhver af disse Liniers Afstand fra den san
de Meridian eller Middag udi Tid.
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Naar man da tager den fiine Naal 8 bort, og man fra det- Fig. V.

te Punkt som Center siaaer en Bue af en Fods Radius med Stang
passeren, faa kan denne Bue inddelles i Forhold efter ommeldte bekiendte Mellemrum i Tid, og den sande Meridian derefter udstikkes
paa Bordet.
Lad S P vare en Linie for Middag, Hvortil Solen kom
Kl. ii. 20 Minuler.
S Q en anden Linie, til hvilken Solen kom om
Eftermiddagen Kl. 0. io Minuter.
Saa er Formellen imellem den
eller Buen P Q udi Tid 50 Minuter. P Q deeles da udi 50 lige Par
ter eller faa mange andre Deele, som Mellemrummet af Minuter og
Sekunder udfordrer.
Dersom den sande Middag den samme Dag er
observeret efter Uhret Kl. 11, 50 Minuter, saa folger deraf at Linien
P S har staaet fra Middag 30 Minuter, og Linien S Q 20 Minuter.
Naar altsaa PN tages zz 20 Minuter, saa har man Meridianen 8
Fleere Formiddags og fleere Eftermiddags Observationer Ml bestemme
samme Punkt N, give samme Meridian S N og bekrcefte den ved saa

mange Verifikationer som man behager.
Meget ofte har jeg brugt
denne Methode, og den angiver Meridianen endog normere end 2 å 3
Minuter paa Horizonten; og storre Noiagtiched behove man ei til at
udfinde Misviisningen med 6 Tommers Naale.

Ved denne saaledes udfundene Meridian stiller man Compasset,
da Naalen paa den inddeelte Bue affticer Misviisningen.
Man
vender Naalen og Doppen om, og rager atter Misviisningen efterven
beskrevne Methode.

Naar man saaledes fortfarer med de evrige Naale, og bruge i
det mindste 3 eller 4 Naale, saa vil man udfinde Misviisningen med
saa megen storre Vished, og formodentligen kan ikke derudi blive tilba
ge nogen storre Feil end paa 4 å 5 Minuter, ft,ameget er i det mindste

umgieligt, c.t den her forklarede Methode, hvor ffeere Naale under
foranderlig Vilkaar bruges, maae give en stor Vished i Resultaterne, end
om ikkun en eneste Naal havde vceret brugt efter den sadvanlige Maade.
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Af

Etatsraad Müller.
) at undersøge de smaa Dyr, som leve i vore ferske Vande, forekom mig
endeel ubekiendte og ubeskrevne, hvoraf jeg her har den TEreat fremlegge
tvende af de mindste.
Deres Lidenhed, og en deels deraf, deels af andre Aarsager, som herefter skal meldes, flydende Vanskelighed at erkiende tilstrækkelige
Skielnemerker, tillader mig, hverken at angive dem for forskiellige Arter, eller
at ansee dem for Varieteter.
Det kan og vcrre ligeweget: deres Tilværelse har
hidtil vceret skiult for Menneskers Nyfigenhed, og, for at beundre Skaberen i et
levende Etevgran, og (hvis det ikke et aldeeles ligegyldigt) at vogte os og vore
Kreaturer for at inddrikke dem, kon det vcrre os nok at tiende dem, uden efterve
strengeste Regler ar forsikres om deres fpecisisiffe Forstiel.

Ridder vonAnne melder noget om en liden Emsie i sin Fn. Svec.

2050. det er i min Tanke den samme, som Baker allerede raler om i sine Micro
fcop; S. 502. Tab. XV. Fig. 8.
Jeg har og fundet dette lille Insekt, on<
ßiwt bet Fn. Friderichsd. 851, og derom givet en noiagtigere Beskrivelse,
som findesindrykt i philofophical transaktions v.61.1772. Jeg har tillige
vrist, at der maa giøre en egen Slcegt, ganste forstiellig fra de andre af von
LinnesEenøier; hvilket og vil sees afviste tvendes Bestrtvelser, der blive Arter
af samme.
Det blotte Hie seer intet, uven en bevcegelig Punkt', som snart sidder
stille paa Siden af Glasset, snart svømmer hastigen op og ned i Vandet.
Gy

der
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der man Vandet i et Kar etter en Thekop, da seer man disse Punkter i tusinde
Tas at samle sig ril Nauden af Vandet, og SvcermevirS ar omsiydeved dets Overfiade.
Dette er noget, som er begge Arter tilfælles.
Vi vil beskrive hver iscer, og dertil behoves Hielp af en Lupe, eller af
ForstorrelfeSglasset; jeg haver belicut mig af begge.
Den ferste vil vi kalde den
grønne / og den anden den brune Eeneie; Navne, som ere tagne af deres
Farve, som forsi falder i Hiet, og fom jeg hos disse har fundet ar vcere ufor

anderlig.
Den grønne Eeneie fremstiller sig for Lupen, som et grcesgronk kugleagtigt Legeme, paa hvis everste Runding sees trende kugle - runde Pletter,
den forste' er liden og sort; de tvende andre ere store og mork - gronne.
Bringer man den i en Draqbe Vand under Mikross'opet, saa seer man denne
Bossel med stor Gesvindighed at fare frem og tilbage, uden at man formedelst
dens Hastighed, da den hvert Hieblik farer ud af SynSpunkten, er istand til at

bestemme noget.
For at forhindre denne Omfart, gior man vel at tage den storste Deel-af Vandet fra den, saaledes, at intet meere bliver tilbage, end hvad
den just kan behove for at opholde Livet, medens man undcrsoger den; derved
skeer det, at den af Mangel paa Vand ikke meere kan fvomme, men maa blive
liggende paa et og samme Sted. Saaledes kan man og ved at formindske Van
det, formaae den til at ligge paa Bugen eller paa Siden efter Behag.
Man
vil nu snart blive vaer, at dette lille Dyr er et af de beundringsvcerdigste, at der
er er Insekt, og dog boer i tvende Skaller, der ligne vore toskallede Kokillier;
seer man Skallen uden Dyret, vil man troe, at den tilhorer en lrden Musling
årr, og at dens Beboer haver hiemme blank Ormene (vermes) da dog Naturen
har far den hoiere op paa Skabningernes Kiede.

Kokillien er lysgron, giennemsigtig, glat, uden Laadenhed og Striber,
og bestaacr af tvende Skaller.
Dens Figur er bosselagtig, ncesien lige trind over
alt, lidet längere, end bred.
Skallerne ere hverandre aldeles lige, meget bug
runde, ikke meere ned- eller indrrykt ved Charneringen, end ved deres Aabninger,
lige
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lige butte for Enderne.

Charnermgen skiller sig fra de andre mig bekiendte Ar

ter deri, at den er lcrngere, og indtager fuldkommen f Deele af Kokilstens Lceng-,
de.
Den er betegnet med en tydelig Streg, og synes at giennemffiare tvende
af de bencevnre trende kugel-runde Pletter.
.Den forste Plet, som tillige er den mindste, sidder foran tet ved Charne-

ringen i den Vinkel,

som Skallernes Aabning gior paa samme,

og er ganffe

sortDenne er Insektets Sie, som endog, naar Skallerne ere lukte, skin
ner giennem samme.
De tvende andre ere lige store, og fte ud, som morkgronne Kugler.
Deres Stilling er i dette Forhold: den anden staaer lige saa
langt fra den forste, som denne fra Hiet, og dobbelt saa langt fra dette.
De
- ere mange gänge (tørre, end Hiet, og jeg holder d em for at vare Insektets Eg
stokke ; overeensstemmende Iagttagelser hos andre Vand-Insekter har frembragt
denne Formodning.
Endffiont man kan fte Hiet yg disse Egstokke giennem
Skallen f saa kan den dog derfor ikke egentlige« siges at vcere giennemsigtig, thi
disses Synlighed henrorer faavel fra deres stärkere Farve, som afferes Ncerhed
ved Skallen: var den giennemsigtig og klar, da maatte man see hele Dyrets
skiulte Legeme saaledes, som jeg har seer det hosen anden Art;^) nu kan man
ikke fte andre Legemets Dele, end de, som Insektet undertiden uvstrcrkker mel
lem Skallerne, nemlig dets Folehorn, Been og Hale.

Folehornene ere tvende: ethvert bestaaer af et Cylindrisk Fodstykke,
som er sammensat af 3 til 4 klare Ringe og endes med ongefcer 8 lange fine Haar.
Saavel Fodstykker, som de lange Haar, kan Insektet bevcrge ester Behag.
Snart samler det Haarene til hverandre, at de ikkun synes et eneste stivt Haar,
snart fremstrcekker det eet enkelt, snart udspredes de alle, saa at ethvert Folehorn
faaer Dannelse af et udbredt Riis, undertiden Muler Eenoien sit ene Folehorn,
en anden gang dem begge.

Egemligen ere de dens Svommeredflab.

Neden for disse fremrager tvende andre klare Legemer; de ere kortere, end
Folehornene, og kunde letteligen antages for Insektets Folespidser (palpi) hvis
jeg ikke hos en anden Art havde fundet andre Lemmer, som bedre fortiene dette
Navn.
De ere Fopbeen, to i Tallet, og bestaae af tvende hvide og klare Lede
mod,

a) Cypris detecta* Zool. dan. prodr. 2386.
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mod, fo ni paa deres Sammenfeielse have et kort siint Haar og paa deres yderste
Ende trende lccngere.
Bagbeenene ere og tvende: de ere kortere og smalere,
og indkrummede mod Forbeenene, oglade sig mere sielden til syne.
Debesiaae,
saavidt man kan faae dem at see, ligeledes af tvende klare Led, men ere kortere
og smalere-, end Forbeenene.
Disse sire Been tiene Insektet til at gaae paa,
dog have dets Forbeen endnu en anden Brug; man seer, at det befeler enhver
Gienstand med dem, at det hefter sig fast ved deres Hielp, snart ved et, snart
ved et andet medende Legeme, og ofte bliver nogen Tid hengende ved det ene. af
Beenene.
Altsaa har dette Slags Eenster Tallet af Beenene, faavelfom deres
Bygning mod hverandre tilfælles med de fiirbeenede Dyr, og bliver det ferste

Instkt med fire Been.
Undertiden, naar det mangler Vand til at svemme, eller at opreise sig i,
bliver man vaer, at det bag ved Bagbeenene udstrcekker et ander Redskab, som
ikke er Beenene ulig, og aflige Lorngde med dem.
Det er Dyrets Hale. Paa
et Hieblik strcekkeS den siivl bag ud, og strap ffiules den igien mellem Skallerne»
Naar det tages af Vandet, eller Vandet rages fra.der, folder det sine Been og
Felehorn sammen inden for Skallerne, som da ganffe-tilsluttes.
I Juli og
August fandt jeg denne grvttne Art i staaende Sumper, men efter den Tid ikke
meere, endffisnt jeg nogle Gange sogre efter den.
I September bragte jeg nogle Exemplarer af den gemeene Z>) og af den
lille c) Vandrsstike hiem med mig fra en Natural-Excursion. , Deres Flaffer
(utriculi) havde ofte paadraget sig min Opmerksomhed, uden at jeg kunde kom
me efter Aiemerket og Nytten af Mcengden af disse besynderlige Legemer, som

vedhcenge denne Plantes Rod.
Jeg fandt intet i dem uden Luft, lidet eller intet
Vand.
Den samme Prove underkastede jeg Flafferne as den lille Vandrollike, og jeg syntes at see i nogle faa af dem smaa brune Korn.
Jeg betrag
tede disse Flaffer i et Glas fyldt med Vand uden at m«rke den allerringeste
Bevcegelse Ho6 de brune Korn.
Saasom jeg tilforn havde seet endeel EenoieArter, faldt jeg letteligen paa, at disse brune Korn kunne maaffee vcrre stige,
men jeg vidste, at Slutninger maa felge paa Bemcerkelser og Erfaringer, og

ikke foregaae dem; derfor tog jeg alle nmelige Midler ril Raads, fer jeg vovede
z

L) Fl. Dan. Tab. izz.
rrye Saml. I. B.

at

e) FL Dan. Tab. 12^.

.

Fff
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Jeg reev med al Forsigtighed nogle af Flafferne fra Rrden, og
bragte dem heele i lidet Vand under Mikroskopi
Endnu laae de brune Gran,
ligFroekorn, uden al Bevagelse.
Jeg sonderfleed nogle Flaffer, og bragte
dem i lidet Vand under Forstorrelsen.
Efter nogle MinUter begyndte de meget
lidet at rore sig, sirax derpaa udstrakte de deres Folehorn og Beene, og svomme-

at udsige noget.

de med storste Gefvindighed.

Nu korde jeg troe, at de horte til benorvnte Eeneieflcegt, som og en noiere Undersogelfe stadfæstede.
De have meget tilfcelleS
med den gronne, som nyligen er beffreven, og derfor behoves allene at angive,
hvad Ver tilkommer dem i Særdeleshed.

Kokillien er brun, glat og ttgiennemsigtig, for og bag til kantet med me
get fmaa Haar,

ligHienbryne, og bestaaer af tvende Skaller.

Dens Figur

er aflang, but for begge Ender, og lidet smallere ved den forreste end ved denbageste.
Skallerne ere lidet bugrunde: den Kant, som vender mod Charneringen
er afrunder, og den mod Aabningen ligesom afffaaren efter en Linie. Ingen Plette*
eller Marker afEgstokken ereatsee paa dem, denfortePrik undtagen, som forestiller Aiet; denne sidder og hoiere oppe paa Rygningen, end hosden grvnne, hvilket er
en Folge af det, at Charneringen hos den brune er kortere, og indtager ikkun
£ Deel af KokillienS Lcengde.
Naar den fees fra oven, det er fra den Side, •
hvor Charneringen besindes, faaledeS at Bugen eller Aabningen er nedvendt,

da har den fuldkommen Skabningen af et Eg; men fees den fra Siden, da mer
ter man, at Aabningen ikke er rund, men ffarp afffaaren.
Fslehomene
synes längere, end hos den grvnne, dog ere Forbeenene noget längere. Halen
har jeg ikke kunnet bemcrrke, da den ikke har udstrakt den; dog tvivles ikke paa,
at den jo, saavelfom de andre Medarter, er forsynet dermed.
Det er meget vanffeligtat give en noie Beskrivelse paa den lille brunes Lemmer, saasom den er
meget tilboielig til at ffiule sine Horn og Fodder mellem Skallerne, og naar den

af og til fremffyder dem, da enten bevager den dem i adffillige Vendinger, eller
den fvommer med storste Hastighed ud afSyuet; desuden flutter den, endog i overfiodigt Vand, Adisse Lemmer mellen Skallerne, og ligger ofte heele Qvarteer stille,
uden at udstrcekke dem, faa at man ikke sielden forgieves udmatter sine Hine.

Jeg har adffilflge Gange betragtet den, ikke allene i September, men og i December
Manned, uden atvceremeere lykkelig, eller at fee dens Legeme tydeligere. Hos den
lille Vanrsllike fandt jeg ofte g til 4 brune Eenoier i een Flaffe, undertiden ikkun to,
sielden
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sielden en reneste; dog ere disse Flader ikke egentlige« deres Opholdssted, som sees end

og deraf, at jeg fandt nogle i deres Friehed fvommende i famme Vand, i hvilket, jeg
havde hjembragt Vandrolliken.
Jeg har ofte fundet heele Svcerme ved Kan
ten af Vandet i Grofter og Huller i Skovene; nogle har jeg bevaret i Vand
i mit Kammer, og disse have levet muntre og lystige i nogle Maanedet, uden
at faae frifft Vand. Endffient Farven, som hos disse tvende Eenoier synes ufor
anderlig, desmaaHaar, Charneringens Korthed, og maafkee de tvende store
Pletters Fravarelse, i hvis Sted hos nogle Brune faaes en mere Morkebrun
rund Plet, nesten i Midten af Skallens bagerste Deel, kunne synes at vcere nok
til dt giere den brune til en forffiellig Art fra den grønne, faa onjVede jeg dog
til mere Forsikring at have kunnet sammenholde dem i Natura; men det er ikke
skeet, efterdi de hidtil ere fundne paa forskiellige Tider.
Man seer af folgende
von Lirmes Anmeldelse i Syft. Nat. 1767. Tom. I. par. 2. p. 1059.
Curiofis micographis examinandum commendo animalculum
mono culo conchaceo fimile, fed minimum, latitans folitarium
intra pellucidos utriculos Utriculariæ vulgaris tantum non omnes,
cujus motusextus confpicuus, obfervatum 1766. Ium 11. a Car.
Linne filio, Prof. Bot. Upf., at hans Hr. Son skal have bemerket den

ii Jun. 1766 et lidet Dyr, som bevcegede sig i nogle af den gemeene VandrollikeS Flasker, og som skal ligne den Eenoie, som von Linne kalder conchaceus, men da der ikke angivesandet om den, end at den er mindre, og opholder
sig eensom i disse Flasker, saa kan jeg ikke, i hvormeget det end synes, med fuld
Vished, sige, om det har vceret min brune eller ikke.
Af det foregaaende er
at formode, at det neppe bliver et ForskielsMerke, at opholde sig i VandrollikenS
-Flasker, eller der at vcere eene; og at vcere mindre, end conchaceus er et langt
usikrere Skielnetegn, da jeg ofte har fundet conchaceus ligesaa liden, for
uden endeel andre Arter, som alle ere mindre, end conchaceus. Det vil altsaa

beroe paa Hr. ProfessorLinne at erkläre, om min brune erden, som han har
seer, eller ikke.
Disse Bemerkningtr sendte jeg for 12 Aar siden til Ridder WargmtM

i Stokholm, som har meddeelt dem t;l von ginne, uden at jeg videre har hort
Herom; selv har jeg derefter i vore ferske Vande opdaget mod 30 ubekiendte EmHie-Arter, og, for ar opmuntre mine Landsmcend til Efterlevelse, for 10 Aar

8 ff 1
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siden bestemt deres Slegter og Arter i vort Modersmaal, og siden anfort dem
i min Zqol. dan. prodromo paa Latin.
Deres detaillerede Historie er nu
og fcerdig med tilhorende i8 Kobber-Plader, og vil maaffce udkomme nceste Vin
ter.
De her beffrevne har Mg i nysncevnte prodromo foreenet under det
trivelle og fpecififfe Navn: Cypris lavis tefta globofo-ovata, glabra»

Forklaring over Figurerne.
Fig. I. Gronne Eenoier i naturlig Sterrelse.
Fig* 2» Den gronne Eeneie under Mikraffopet No. 3, seet fra Ryggen eller
Charneringen.
a De tvende convene Skaller.
b Deres Aabning bag ved den lange Charnering.
c Aabningen for til med Hiet.
d Folehornene.

Fig. 3. Samme i lige Storrelfe fra Siden af.

a

Charneringen.

b Aabningen.

c Hiet.
d Folehornene.

•

e Forbeenene.
£ Bagbeenene.
g Halen.

Fig. 4. Brune Eenoier i naturlig Storrelfe.
Fig. 5. Den brune Eenoie under der simple Mikroffop No. 3°

a

Charneringen.

b Aabningen

c Fine Haar.
d Hiet.
e
f

Folehornene,
Forbeenene.
g Bagbeenene.
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Kanoners Skovnings - Maade.
Af

Kapitainlieutenant Stibolt.
Forerrndrt n g.
di min Afhandling til dette hore Selffab om Fyrmersere, lovede jeg at vise,

U

de formodentlige Grunde, fom kan have bevceger Opfinderen udi Frankerig, at forkaste den gamle Kanonstebnings Maade over Kierne (avec Noyau)
og i det Sted, at udvcelge den nu brugelige med fuld Stsbning, (de couler
en plein, ou a plein coula^e) hvilken allerede har vceret i Brug i Franke-

rig for lang Tid siden, da saavel Jern- som Metal-Kanoner stsbes med fuld
Masse, og siden udboeres horrizontalff.
Hensigten hermed har ventelig vceret at forbedre Kanonerne, faa vel

i Henseende ril Materien, som til deres fuldkomne Skabning: men herom ffulle vi ncermere kunde demme ved at betragte sterffilt disse tvende Maader.
Vel kan det ikke negteS, at ypperlige Iernkanoner har vcrret siebte, og
stsbes endnu i denne Dag over Kierne, men da flere Feiler og Ufuldkommenhe
der kan indsnige sig ved denne StobningS- Maade, der ister bliver kiendelig, naar
Jernet ei er got og beqvcmt, hvilket Erfarenhed og har lcrrt, saa er dette allene
Aarfag nok for disse Undersegelser.
At man maae have havt vigtige Aarsager til en saadan Hoved-Forandrin

ger i Kanonernes Stebning, i et Land, hvor Kunster og Videnffaber blomstrer
til saa hei en Grad, det ncegter vel ingen ?

8s 3
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At vi med andre Fremmede, kan have nsdig at forbedre vore egne siebte
Iernkanoner, indseer de, som ffal udove militariffe Forretninger.
Laddisse
tale om, hvad Virkning det foraarsager paa de omvcerende, naar en Kanon
eller siere springer om -Arnene, iscer inden Skibsborde.
Lad Eierne og For
sianderne af saadanne vigtige Vcerker, forklare Vanskelighederne at stobe gode
Kanoner, naar de ikke forftaaer fuldkommen Kunsten, eller naar Midlerne til
at frembringe dem, ei er af de beqvemmefte, eller og at andre Omstændigheder,
hertil ere ugunstige; disse lader ikke af at fsle det i Pungen, og vil naturligviis for
tælle at de lide store Tab, naar flige kostbare Machiner under Proverne springer
og kiendeö uduelige.
Det er iblant andre disse, som meesi fletter Priis paa de Oplysninger, der
ttene til Kanonernes gode Stsbning og stsrre Fuldkommenheder.

Jeg skal et opholde mig over hvad skade det kan vcere for en Stat, at ha
ve flette Kanoner, nu disse odelcrggende Krigs Vaaben ere kündbare: mens ha
vende selv erfaret de flkadelige Folger, naar een Kanon springer, og meget let ind
seer, at det kan blive en vis Aarsag til en Flodes Tab, naar i en hidsig Trcefning

man ei er forsynet med stcerke og paalidelige Kanoner, saa har jeg Aarsag nok
forat fremflette mine Tanker udi denne Sag, og dette saameget desmere, som
jeg af adskillige mine Medbrodre, og af andre mineLandsmcend er anmodet at
bringe for Lyset, hvad jeg vidste og kunde udlade herom, samt hvad jeg af erfarenhedsfulde og forsogte Mcend i det Fag, og af bekiendte Autores har kundet
tilveiebringe mig, udi denne Materie, til Oplysning for det hele.
Det er for disse og andre umeldte Aarfager, jeg ikke allene kiender denne
Materie Opmuntring vcerdig, ved at udflette noget saadant til Priis-Materie,

men endog har vovet at forelcegge mine hoistorrede Herrer disse mine ringe Tanker,
tilligemed den Oplysning jeg har erholdet, som jeg i Haab at see noget vigtigere,
har tilbageholdet fra Trykken, ffiont jeg allerede havde i Aaret 1773 forfattet
en Deel af i Pennen.
De Vanskeligheder man moder, ved at erholde nyttige Underretninger
i denne Kunst, som i Almindelighed holdes hemmelig afVedkommende, der end

og
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og kan vcere mistankelige og tilbageholdne, over at bekiendtgiore ubetydelige Ting,
kan vel anferes iblant Aarsagerne, hvorfore at man ikke seer denne Kunst mere
fuldstændig beffreven og afhandlet, end man gier.
De beste Patrioriffe Besircebelser, ere ofte ikke gelejdede med den beste Lykke, eller understottede med de
meest virksomste Midler til at opdage alt hvad man onffer: og naar alting end
ivcerkstetteS, beroer dog deflige Efterforffninger paa et lykkeligt Udfald, som

ofte falder anderledes ud end man tcenkte etter ventede, og kan endog blive ubeha
gelig for de eftersogende: men vi ffutte udsetteS mindre for de muelige medforende
ubehagelige Folger, naar enhver, som haver nogen grundig Kundffab, med
nogen Erfarenhed, vilde fremsatte stne Tanker for Lyset; dette ville giore Kunst
neren mindre hemmelig, ja give ham mere Overlceg og Grunde, saa at han
maaffee med mere Vished ville udeve, om ikke forbedre sin Kunst, som herved
tillige ville blive meer almindelig bekiendt, ligesom dette er hendet med andre Vi
denskaber og Kunster.

Did hen, gaaer iblant andre mine Hensigter, naar jeg til mine hoistcerede Herrers milde Omdomme, agter at bevise: at det var Nytten, og mange foretrakkende Fordele, som i Fraukcrig gav Valget til den StobningS-Maade
med fuld Masse; da gammel Vedtcegt, Afffye for nye Opfindelser, og forud
fattede Domme, i Mangel af rigtig Indsigt og Omdomme, lcenge udsatte og
imodsagde Stebningen med fuld Masse, uden at sige noget til Forbedring for
den gamle.

-

§. I.
Det var efter Beretning i Aaret 173d. at man i Frankerig
Invendmstrestog denne StobningSmaade.
Hr. Maurits, Faderen, fod og Begyndelse/

oplcrrt i Alsace var Autor hertil.
Han msdte mange Vanffelighe- gioroe imod
der, og sandt stor Modstand fra endeel af Artillerie-Chorer, og
fulde
fra andre, som iblant andet foregav: at den beste Materie samlede 9 mnd’
sig under den fulde Srobning, hvad enten det var Jern-eller MetalKanoner i Centro, og da Boret betager en stor Deel deraf, saa
efterlod man kuns derved den stettere Deel tilbage i Godsers

Tykkelse.

-

■
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§.

&

• Man foregav derncest: At saa stor en Masse Metal sat i Bevcegelse, og inden den kommer i Roelighed, og i sin styrknede Stand,
foraarsager Opsydninger, fom kunde foraarsage Gruber,' hvilket
med andre fieere uforstaaelige Udtryk bliver let at kuldkaste.

§. III.
Tildragelse
fulde Stob^

Endeel Metal-Kanoner siebte efter denne nye Maade, og
$r* Maurjß havde leveret til Krigens Brug, bestyrkede imid-

ningsmaade i lertid nogenledes deals gjorte Indvendinger, og Meeninger; thi
sietUdraab. man befandt hans Metal-Kanoner efter nogen Brug stregede og riste

. /

de i Lebet, men dette fom foraarsagede en urigtig Beskyldning imod
Stobningsmaaden, var egenrligen en Feil i Metallens Blanding,
eller dens Godhed, ligesom og Autor selv indså ae, at Metallen var
for blod, Aarsag hvorfor han foresiog Ministeren, at han vilde
forandre Satsen af Metallen, under tillige at formindske Spillerum
met udi Kanonerne som var for stort, hvilket fandt Biefald da det
blev befalet, man ffulde stobe efter hans Maade.

Den Fremgang han siden havde, med Metal-Kanoner, gjor
de, at man ligeledes foretog sig at sisbe Jern-Kanoner, hvilke end
da ikke vare tilladte at antages; imidlertid Hr. Montalabert be
gyndte ligeledes 1752 at aiore saadanne Forsog med Jern-Kanoner,
og desaarsag af nogle udi hans Province anfees som den forste Opfin
dere af den horizontale Boring.
Men disse Kanoner havde i Al
mindelighed ingen god Beremmelse.
Man lastede dem, ikke alle
ne for StobningenS Skyld, men endog for Boringen, hvilket efter
den mig givne Underretning blev i Eftertiden til Skade for Staten;
thi ffient en stor Dcel-af disse Leveranscr bleve forkastede og kiendte
Udygtige, faa dog alligevel tog man til Takke med dem i sidste Krig
med Engelland, efterår Majesteten havde taget de siebte Kanoner
til sig imod en anseelig, dog maaffee uklcekkelig Betaling.
’ •' < Hr.
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Hr. Manrih, som den Tid Havde Opsigt cverStoberierne,
paadrog sig imidlertid, efter Rygtet, haarde Irettescettelfer, men
blev dog efrer den Tid giort kil General-Opsynsmand over de Stebninger, som angik begge Etaters.

§. IV.
Det flette Udraab, som endeel af disse Kanoner vare komne Aar sagen
ndi, foraarsagede saameget, at den nye Srobmngsmaade blev me- bvorfore den

ger dadlet iscer i Begyndelsen as den modsarre Hob; mens dette nag- ningsnmase'
tct, beholdt de nye siebte Kanoners rette og visse Lob, deres lige blev foretrakFordeeling af Metallen, item deres medfsren.de mindre Prirs, For- ketdengamle,

deelen og Valget paa hine, faa de giorte Indvendinger blev krafteslos, og man foretrak den nye Skabningsmaade for hin gamle til
Metal-Kanoner, men man kunde ingenlunde troc den tienlig, eller

tilladeden for Jern-Kanoner, uagter Naturen afRue-Jernet er
langt mindre fkikket til at udsiaae Kruders Gevalt, end Metallen,
derer meeretcet, meere boielig, stcerk og sey, og desaarsaa imodsiaaer bedre under mindre Forlighed Krudets Kraft, under detS Forpufning end Jernet, hvilket snarere kunde behove at tilvejebringes
- disse Egenskaber, hvortil Stobningen med fuld Masse iblant andre
> Midler tilforladelig er i mine Tankeer et af de storste.
Som Hvelftn bragte denne Knnsi i Tidens Lcengde til sisrre
Fuldkommenhed, faa formindskedes meer og meer de indgroede for
udsatte Meeninger imod denne uye StebningS-Maade, faa at man
endelig kunde stobe gode Kanoner uden at lasies, og har man siden
bestandig stobte Kanoner, saavel af Metal, som af Jern med fuld
Skodning uden Kierne.

Uden at forkaste eller forkleine de gamle Kanoner, som har
vcrret stobte over Kierne, og som har giort al udkrnvet og tiltcmkt
Tieneste, saa kan man dog med megen Foie anfore visse Uleiligheder

ITye Saml. I. B.
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og Lyder , font Stebningen over Kierne er udsat for og bringer
med sig.

§. V.
Ulejligheden,
som folger
medden gamleStobningsMaade at
siede over
Kierne.

Uagtet den beste Flid for at stille Kiernen rigtig, kan dog den
flydende Metal i dens Fart forandre Kiernens Stilling.
Lebet bli
ver da ei faa neie eller rigtig, Metallen ci lige fordeelt, og folgelig '
Kanonen ei faa vis at ffyde med. Dog disse Feiler forhielpes noget
ved Borningen under Calibreringen.
Maaden felv at anbringe
Kiernen paa (la maniere de fixer le noyau avec le chapelet)
gier Bunden af Kanonen fvag,
udi Bundstykketa).

og kan foraarfage Gruber neden

•§. IV.
Uagtet den brugelige Forsigtighed, og Nedvendigheden at mage
det faaledes, at Kiernen og Formen er meget Heede naarStebningen foretages, faa indeholder disse endeel Luft.
Den gloende og
flydende Metal, ved at omringe og sammentrykke alt, fortynder
Denne Luft, der da indtager et storre Rum, og udvider sig med min
dre Kraft mod den overværende Materie, end mod Siderne, hvor
den flyer de meere kolde Deele af Kiernen og Formen, og indsniger
sig udi de Deele, der ere meere Heede og holdes längere flydende,

imellem

fl) Naar man ved Kanonprsven feer een Kanon springe saaledes at Druesiykketstilles fra Bundstykket, imedens ak den anden Deel afLodet bliver ubestadiget, hvilket undertiden hender sig, og er dem
i Besynderlighed bekiendt, som have bivaanet adsttllige Kanon
prsver, eller har prsvet Kanonen fra adstillige Kanonstsberier, da
drage vi for stor Deel, Aarsagen fra Maaden at fte sie Kiernen paa,
fra det efterladte Jern af Krydset, som bliver i Bunden af Kano
nen, hvilket efter den almindelige Maade samme anbringes paa,
kan foraarsage stadelige Folger. Man kan undertiden paa MetalKanoner, som ere stovte over Kierne, see Armene af melte Jern
kryds, og vi vide endog, at Metal-Kanoner har desformedelst rav
net der. Mens det er ikke her vores Sag at forestaae en beqvemmere Maade at anbringe Krydset paa, . eller videre ak opholde os
over denne Deel«
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nemlig i Midten asGodset, imellem Kiernen og Formen, hvorMe- talken er mindre kielet, vcrrende lcengere fra Deelene, som kieles,
og saaledes derunder en Hoben Luftbubler forbliver, hvilket foraar-

sager Aabninger og Gruber til Skade for Kanonen.

§. VII.
Den gloende Materie, som kommer imellem Formen og Kier
nen, Der udgior Godsets Tykkelse af Kanonen, har ikke saa stor
centrifugal Kraft, som naar man stöber med fuld Masse, i hvilket
Tilfeelde den centrifugiske Krast af Heeden, driver den rcettere og fa
stere Masse mod Ovcrffaden, da den hullede og derfor lettere bliver
i Centro, hvilket man faaer Lejlighed til at erfare ved Kanonkuglers,
Ambolters og Kanoners fulde Stebning, ved at betragte dem ind
vendig, da man vil sinde Materien med Omfladen at vcrre best, og
den i Centro at vcere slettest, ja ofte indvendig store Huulheder og
Gruber.
Man overfficere en saadan fuld stobt Kanon, og man vil
bestyrkes udi denne Meening.

§. VIII.
Formedelst at Godsets Forlighed et mindre end Hovedet, saa

kioler den Deel snarere, solgelig kan ikke den ovenvcerende Masse den
forlorne Hue, hvad de Franske kalde Mafelottet, sammentrykte
rller forebygge meldte Aabninger og Gruber.
Under Metallens Sterkning, sammentrykker den sig noget, i
hvilken Tid ister, den forlorne Hue skulle giore sin beste Tieneste og
Virkning, og formedelst sin Tryk forebygge Aabninger og Huulhe
der: men det indsees lettelig, ar skioni dens Virkning ikke ganske
betages, saa skeer det dog for stor Deel formedelst Metallens hasti
gere Kiolnjng paa meldte Steder, hvor Kanonen har sin mindste
Ksrlighed.
Endog Godset ved Tapperne, som tilsammenere tykkere
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end Siderne af Kanonen, og mere langvarig om at kioles, end'ved

"

-

Hovedet, kan under disse Begivenheder forege meldte Feiler.

§.

IX.

Gruber kan
Ofte bliver de herfra reisende Aabninger og Gruber, hvis
sidde indvem Antal er meere eller mindre, alt i Folge af Omstcrndiahederne, som
üben at vise Stooeren forsiaaer stn Km?st, og bruger Forsigtighed nl, uklendte,
udvortes i det, at de ei altid viser udvortes Spor og Kiendetegn, men sidde
Sporindvendig.

§. X.
En vedhol,
Sommetider uudgaaer de de noieste Nndersogninger; den
Vende Fyring, fticrlvende Bevcegelse og store Kraft Kanonen under Provessuddene
l e?U g^Tid^ udstaaer og lider, har ikke altid den lykkelige Virkning at synderbryopdage Ka-de de Lag der ffiuler og bedcekker dem, at de ei viise sig.
Men en
noners^ ind- vedvarende Krast, under en meere varig Fyring, ofte for sildig
Erul^r?^ ^«åbenbarer dem, til Skade og Skrork og Forvirrelse for de ombord
vcrrende, ister i en Trcefning, hvor man ei har nodig ved sine egne
flette Forsvars-Vaaben at forege den almindelige Ulykke og Uorden.

§.

XI.

ForbedrinDisse Tilfcrlbe af Gruber og Mangler, har vel mindre Sted,
ntn^en ^reb"naac Formen og Kiernen bliver indrettet paa det beste, er vel igien-

Kierne, soni' nemhedet, item, naar Metallen indlades for neden saa at sige, og
dog medbrin- man betiener sig af Luftror, stråledes som jeg har sect det i Brug ved
Hindringe^^fvcere Metal-Morterer og andre store Statuer.
Mens de Be

kostninger som man kan tillade at giores paa et lidet Antal, somere
af Vigtighed, vilde falde alt for besværlige, og anseelige, naar de
skulde blive almindelige, hvorved jeg forstaaer: at Antallet af de

flem Mersere er ubetydeligt, imod Antallet af Kanonerne.

Saa-

■ \
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SaaledcS vilde oq en anden Omstobning fra reverberer Ovne

giere Kanonerne endeel kostbarere, om man vilde fatte noget saadant
iVerk, i Tanke ved anbragte Midler, og en behorig Omgang at
forbedre Jernet.

Ellers kiender Mas - Mesteren best Vanffelighederne af For
menes Forandring.
Disse have, eller neppe give dem Tid nok til ar
danne Formene, og giere dem faa beqveme, fom man kunde onfae
dem, og desaarfag har jeg selv ofte af vedkommende Kanoustebere
hort, at man har klaget over Indretningerne udi deres Stobe-Hyt
ter, at man ei havde ^e foronfate Lejligheder til at danne et behorigt
Antal af Former, og at giere dem faa fuldkomne, som man burde
onfae sig dem at vare, inden Stebningen gaaer for sig.

§. XII.
Man kan endnu anftre fleere, dog mindre betydelige Indven
dinger mod Stebningsmaaden med Kierne.
For Exempel: forestiller man sig at Staaltraaden og Bind- Andre Uleiflerne, som tiene til at sammenholde Massen afKiernen, forbran- ligheder, som
des, og gaaer formedelst den store Heede i Stykker, hvilket man har
Stob?

underrettet mig om, har Sted, og efter den gamle mig bekiendte ningen over
Maade er rimelig at kunde hcrnde, faa kan derved endeel af Kiernens Kierne.

Masse loSnes, og faille sig fra Kiernen under Metallens Udgydelse i
Formen, og imedens at de fremmede og siettere Deele af Metallen,
det indfnibede af Slagget, som de Franske kalder les Scories &
erafles ftiqer, faa kan samme, naar det narmer sig meldte Steder,

af Kiernen blive kielet, og endeel deraf blive siddende^
blive til Skade og foraarfage Gruber.

som da kan

§. XIII.
■ Det famme kan jo noget nar siges at Hande, om et Stykke af
Formen, formedelst den Heede og flygtige Metals Ansiag losner sig,
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hvilket er muelig at kunde hcrnde, naar nogen Feil er begabt ved
Formens Dannelse, dens Aftlcedning o. s. v., ligesom man virke
lig har forsikret mig det er ffeet, ffiont jeg ikke selv har havt Leilighcd til at komme over siig Begivenhed.
I siig Tilfcelde'at saadanne meldte Stykker, hvad enten der er Kopper eller andre Deele, fraffilles, saavil de naturligviiö stige, ifelge at de ere afen lettere Ma
terie end Jernet, med mindre de i deres Stigende, ffulde hindres
formedelst en og anden Aarfag, som til Exempel: om ct saadant
Stykke har den Storrelse, at det, formedelst det tiltagende fneevrere Rum imellem Formen og Kiernen ffulde blive siddende, eller om
et saadant Stykke ffulde indsnige sig t Taphullerne, nvi hvilke Til
falde det kan foraarsage Kanonen Skade.

§. XIV.
Feil af endnu andre Beffaffenheder kan mede, om Formen
og Kiernen ikke ere paa det beste behandlede, igiennem Terre og
Heede, naar Stsbningen gaaer for sig, thi i Mangel heraf, kan

de ind- og udvendige Deele af Kanonen, formedelst de starke Kiolinger as Formen og Kiernen undergaae en Slags Hcerdelse, der kan
giore de Deele, saavidt den rakker, for endeel ffiere, hvilket ikke er
tienlig til at ndstaae KrudetS Virkning, men heller giore Kanoner
ne ffrkkede til at springe under KrudetS udovende Kraft, og medforende fficelvende Bevægelser.

bre much T'
fOtt1 derfor vcelge StobningZmaaden med fuld Masse, for
Uleittgheder hin med Kierne, anseer i Almindelighed denne Hcerdelse meget ffa«
af Hardnin delig, og paastaaer den i meldte Tilfcelde ar blive meget betydelig,
men ofl3 lkv‘'
at ^en
allene gior Jernet, saavidt Hcrrdelsen gaaer for sig

nen.

fov Fiilcn og Redffabet under Boringen og Dreiningen, me»
tillige ffiort og brcekkeligt, hvilket er det modsatte for Kanon-Me
tal, og dets bestemte Brug, der fordrer en Materie, som er hammerlig, sey, tæt og homogene i alle detS Deele, og tillige vedborlig
haard til at kunde imodstaae Heeden.

*

/
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§. XV.
Da alle ikke ere eeniae om denne Meening, at denne ud-oa Adstillige

Kiernens Kiolinger, kan vcere skadelig, men i Særdeleshed imodsi- s^ge ^giordte

ges af Greven de Buffon £), saa maae jeg lider opholde mig her- Indvending,

om, inden jeg gaaer videre, og melde, at det var erfarne Momd,
og iblant dem en Morotigue. Infpe&eur General d’Artille
rie, der a nsa ae den ind- og udvendige Skorpe af stige Kanoner, fom

bleve siebte over Kierne, for den stettesie Materie, alt i Felge af
den formeente Hcerdelse Formen og Kiernen, som Kanonen omstcendigviis kan undergaae, og desaarsag tillader man ikke i Frankerig
den udvendige Skorpe af Kanonen at blive siddende, men bliver ved
Dreiningen aftaget, hvorom meere paa sil Sled.
Det kan visi ikke ncegtes, at dersom Formen er meget fugtig
og kold, naar Stobningen gaaer for sig, hvilket man aldrig bor for
mode, saa kan dette uden Modsigelse indfiyde paa Den ydersie Omsiade afKanonen, som ei bliver til Fordeel, saaledes som man tifc
forn har meldt.
Men dersom Formene ere fuldkomne i sit Slags,
vg frie fra denne Feil, hvilken vi bor troe at Hr. Buffon meener,

da kan man ikke formode nogen kiendelig Uleilighed, tvertimod, man
kan love sig den Tienesie, at Pderfforpen c) kan bedre imodstaae

Rusten, end den indvendige Materie, som er blödere, skiont vi tor
langt fra ei tillcege den udvendige Skorpe saa stor Styrke som Buffon,
naar han anstaaer den for maaffe^Deel af Kanonens Styrke,
uagtet sammes Tykkelse ei ansees af ham for hsiere end for ii til 3 Li
niers Tykkelse d).

§. XVI.
£) See det zdie Bind i duodes af hans Supplement til Natur-Historien
pag. 125 til 130.
c) Vi berore ei for det narvcerende inver Skorpen, saasom denne aftM
ges under Calibreringen ved Boret.
See melte Hr. Buffons Tillag og Bind pag. 127.
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§. XVI.
Hvad som er sagt, er nok til at vise adskillige Feiler og Uleiligheder, som kan mode under Stobninaen med. Kierne. Man skal
ikke erfare saamange, ved at betragte den fulde Stobningsmaade,
uagter man imod samme har giert de haardesie, men tillige de svage
ste Indveltdinger.

§. XVII.
Fordeele som
Da Centrum af Massen eller dennes Axis er tangere fra OvenCa- ^Ct*Den'
Massen felv er sterre, faa bliver ftlgelig HeedenS Grad
nonstsbning storre, og af lcengere Varighed, hvormed den cenrrifugiffe Kraft
med fuld er sterre til at drive den reeneste og beste Materie mod Omfladen, og
i Tykkelsen af Godset, da den flettere, som Erfarenhed tarer,
med hin over fliver i Midten.
Kierne.

§. XVIII.
Den fra Formen kommende Luft, og hvad anden muelig ver
rende, fom nit fortyndes og udvider sig, til at optage et sterre Rum,
skyer de meere kolde af Formen kirlede Deele, og begiver sig mod
Centrum, hvor Massens meere flydende Tilstand, tillader den at
indsnige sig, og der er det, at den foraarsager Aabninger og befor
drer hvad som meldt er i ncrst foregaaende
17, at Materien ei er
saa teet eller god, men meere aaben, hvilket dog Boret alt bctager,
som herved ligeftm beredes en Vei, i det at Mkterien tillige er

meere blod.

§. XIX.
De flettcre og fremmede Deele af Materien,

hvad«f Slag

get, fom maatte lobe i Formen, hvilket alrer tattere end Iernmarerien sesv, faaer udi den fulde Stobningsmaade bedre Lejlighed til
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Ot fraffille sig, i det at de folge Strommen og Bevcegelseus Regler
udi fiydende Legemer, og stiger overst, da derimod den tyngere Ma

terie bliver nederst.

Det samme skeer vel i nogen Maade ved Stobningen over
Kierne, mener til den Grad, som i dette Tilfcelde, hvor Massen
holdes längere siydende, og hvor ingen Kierne er, som herudi, for
hvad som er meldt under
12 og iz. kan giore megen Hinden

§..XX.
En anden sand Fordeel, som den fulde Stobning medbringer, .21«^ vig

er den Forlor-Hue (Maflelottet) der i dette Tilfalde bliver storre
StsbnMog varigere, thi Huens Virkning paa den underste og siydende Me- gen med ful
tal er ei hindret eller forebygget nar saa hastig, som i him Tilfalde Masse,

over Kierne; dens Vagt trykker bestandig, og meere virksom, saa
lange Metallen er flydende f og kan bedre giore sin Tieneste,. i det at
Metallen sammenrcakrer sig under Storkuingen; altsaa javner og
sammentrykker sig Metallen og den derudi befindende Luft, folgelig

biedrager ti! Metallens Teethed, i det at den hielper til at forebygge
Aabninger og Gruber.
Af dette som er meldet, tarer man: at en af de forhen angiv
ne Aarsager imod den fulde Stobning §. 1. og 2., er ugrundet,

nemlig, ar den beste Materie foreener sig i Centro.

Det er saa langt fra at Materien ei er den beste i Centro, som
vi just have meldt hvorledes Erfarenhed lcerer os, at den der er den
sietteste, som vi tilffrive meldte Aarsager af Luften, og den centrifugij'ke Kraft af Heeden til at drive den bedre Materie mod Omfladen

'

e) For ben Narsag Skyld, at de flettere og fremmede Deel af Materi
en stiger oven paa, maae man et i en anden Stobning af Kanoner
betiene sig af den overblevne Rest hvad vi har kaldet Masfelottet.
Een Kongelig Orden forbyder Kanonstobernr det udi Frankens-

XTye

Saml. I. 25.

H hh

/
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fiaden og i Godset.

Vi sinde og virkelige« meldte Aabmnger i Mit

ten, uagtet den berørte Virkning af den forlorne Hue, men disse
Aabninger, betager da Boret tilligemed den Deel af Materien, som
udgior Calibrens Størrelse, følgelig raader Bod paa disse Feiler.

§. XXL
Ingen kan nægte, ak jo Bunden af Kanonen bliver ved den
fulde Slebnin-gsmaade stärkere og sundere, og ei staae Fare for den
Uleilighed meldt under §. §. og detS Anmerktlinger.

.

'

-

§. XXII.

Lobet i Kanoner, Kammeret og Kiedseten i Morterer, bliver
Meere noie og viö, Metallen ligere fordeelt, naar Kanonen bliver
rigtigen udboret, hvilket ikke er en liden Fordeel for Kanoner: thi
dette geraadede ikke alleneste til deres Styrke, mens ister til den nød
vendige Vished at ffyde med, som er en Hovedegenskab paa
Skydemastkiner.

§. XXIII.
MeMghedrr

Hvad Tilstelde den fulde Støbning har med him over Kierne,

6t"toftigi?C eTr at n<1<lc formen ei er god,

saa kanden yderste Skorpe under-

maadcr kan
famme Skiebne, blive ridset og ttfevii o. s. v. uden saa er man
vm st a n di g- vilberienesiq af Dreyningen, hvilket har været længe i Brug i FrankLrlle/E"''rig, hvorved man lektekig kan faae en glat Yderflade, og hvorom

vi herefter skal faae Lejlighed til at tale.

er
denne ei udsat for, mens for storste Deelen befriet fra, hvilket vi
Men de øvrige meldte Feiler ved Støbningen over Kierne,

haabe det foregaaende noksom har forklaret.

§. XXIV.
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§. XXIV.
Man (Ftttfe neppe tcrnke, at nogen, som efter hvad sagt,
sinder Fordeclen ved den fulde Stobningsmaade, skulle meene, at
den kunde vare tienlig for Metal- mens ikke for Iernkanoner.
Dersom Rue-Jernet havde de Egenskaber, som Metallen M Jernkar
har, i Henseende til dets Finhed, Tcethed, Seihed og Beqvemhed
ister
tit at udstaae Krudets udovende store Kraft, eller ncermede sig til Forbedrings
udstniddet Jern, faa skulle man ikke have saa vigtige Aarsager ril at nsdig , som
forestaae denne StobuingSmaade. Men da Erfarenhed noksom har
l«rt os, hvor ufkikkede Iernkanoner ofte ere, i Henseende til deres Stosnings^
Styrke og der bestemte alvorlige Brug, nagtet deres store Fsrlighed; maaoen.
saa vil man nok overtales til at troe, at man har Kunsten ogalle
Hielpemidler nsdig , for at giere Glatningen af Kanonerne saa for-

deelagtig, som muelig, og mig synes, ved i Korthed at igientag^e
de formeente Fordeele. ved denne Stobningsmaade, at ingen kan
nagte efter hvad meldt, at:

A.) Jo Materien bliver reenere, bedre og meeve homogene i alle
dets Deele.

b.)

At Kanonerne, naar alting forresten erdet samme, bliver for
de meldte adskillige Aarsager meere frie for Gruber og Aabnrnger i Godset.

c. ) Bunden i Kanonerne meere sund og stcerk.

d.) Lobet i Kanonerne mere vis og rigtig, og got calibreret,
til den horizontale Boring, naar rigtigen anbragt,

fordeelagtig.

hvor
er heel

tiiFordeelfor

den fulde

e. )

Metallen lige sordeelt om Axis, hvorved anvendes lige Krcef- StsbningSter, til at imodstaae Krudets Styrke, hvilket er viist i min
forrige Afhandling, at vcere lige stor mod Siderne, og derfor
H h h 2
bor
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bor Kanonen i sine moderte Punkter vcere lige stcerk, som i
Mangel heraf maae springe eller tage Skade paa de svagere

Steder, naar de ei ere stoerke nok til at udstaae den moden
de Krast.

)
f.

I det Materien ei undergaaer de tvende meldte Kiolinger af For

men og Kiernen, saa udstettes den mindre for at hcerdes og at
giores ffiort.
Äf de Erindringer som ere giorte over Stobningen med Kier

ne, hvor pi have berort ister under
og 6, at Godset i Midten
bliver i en dobbelt Henseende flottest, besiroet med Aabninger og
fmaae Gruber, saa vil man ved disse tvende Kiolninger let indste, at
endog den indvendige Materie kuns bliver kort i sin siydende Tilstand,
og styrknes hastigere i at skyde sine Straaler (ragere sig) fra Cen
tro mod Formen og Kiernen, hvoraf det folger, at disse Deele min
dre tcrtte og skikkede efter hvad fagt er, end man onskede dem at vcere, til det bestemte Brug, blive ved den Forandring der kan gaae
for sig, ister naar Hcerdelserne ere betydelige, mindre skikkede ril
dets bestemte Brug, bliver meere Dort og brcekkeligt, saa at de tat*
tere kan springe under de skicrlvende Bevcegelstr og heftige Krcefter,
fom Krudet og Ladningen foraarsager ved Kanonernes Affyring
Da det derimod er kuns den udvendige Skorpe der omstcendigviis kan
hcerdes under den fulde Stobning, da Resten paa det ncer som Bo
ret betager bliver langt reenere og bedre.
Den heele Masse bliver
lcrngere i sin siydende Tilstand, og intet hindrer imedens de siettere
Deele at stige oven paa.
Den forlorne Hue kan, som meldt bedre
udeve sin Virkning og forhindre Gruber.
Kort: Materien bliver
ved den fulde Stobningsmaade, alting for Resten det sammen, be
dre rendstt og meeve homogene i alle dets Deele, folgelig bedre
til Kanonmetal, der bor iblant andre Egenskaber,
vceresty, deter: heller at revne, end at springe.

besidde den, at

De
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De haardeste og vcrgtigste Indvendinger, fom" man finder Adsiillige
imod de fulde Stebningsmaade, ere de ansorte af Hr. Buffon Boringen betreffende, hvilket ffiont forhen bekiendt af VedkommNde, Indvending,
i Henseende til Hovedsagen, ja endog til Erindring, medens mit Op- Agtende til de
hold i Frankerig, mens nu bekiendt ved Trykken., jeg tanker nodvendig desangaaende at gisre nogle Anmcerkninger, ved at betragte ring,
og igiennemgaae den vigtigste Indvending som bemeldte Autor an fo
rer, bestod i Vanskeligheden man fandt og havde fundet i ak udbore
de heele udstsbte Kanoner uden Kierne, naar Jernet efter Hr. Buf
fons Maade at bedomme det paa, var retskaffen got og haart.

Men dette vil jeg ved en anden Lejlighed meere omstcrndigen
forelwgge de Hoistcerede Herrer af SelMbet.

Continuation af Stibolts Afhandling
om

Kanoners Stobning.
^ed seeneste Forelæsning havde jeg den Wre at foreleeggee Sel' skabet de Fordeele, som man billigen kan anfore for Stobningen med fuld Masse.

Vi siap paa den Hovedindvending giort herimod af Hr. Buf
fon , i Henseende til VanDeligheden han udi sit Tilleeg ril Nakur, Historien anferer, ar man har modt ved at udbore de fuld stobte Ka
noner, naar Jernn var af den ham foreffrcvne Godhed.

Ved at igiennemgaae hvad Hr. Buffon herom har meldet,
finde vi, at han tilskriver det siette Jern Skylden til de flette og maaH h h 3
delig
<
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delig stcrrke Kanoner, som oste findes iblam de gode.
Man brugte,
og med Flid sogte, siger Hr. Buffon, en flette.ee og blödere Mate

rie, isteden at manskulde vcelge det tcetteste og haardefle Jern, om
wan vil Have gode og stcrrke Kanoner.
At Jernet for den sterste Deel, eller ganske allene waae have
Skyld, naar velskabte Kanoner, som ere siebte efter den fulde Stobning springer, uden at skee Overlast, derom kan aldrig tvivles, men
om det vcegtigsie og haardeste Rue-Jern skulde vcere det eenesie tjen
lige til Kanoner, dette ville vi udi folgende niermere strabe at
«ndersoge.

I.
Greven af Buffon vil bestyrke sine Grunde, naar han
Hvad der
bar givet Buf- Pgry . 135 og 136, udi meldte Tillag og dets Anmærkninger, anson Anledning.
de Forjog som Hr. Mauritz har giort, for ar blande Jernmalde Indv en-merne, for af forskiellige Slags at faae et beqvemt Jern.
Men
deeper
Ot> mcm
af disse anforte mislykkede Forseg ei kunde domme andet,
Maurk?11 an-' en‘) tit disse Jernertser, som bleve tagne fra de anforte Jerngruber,
fil hniite
, ni nr- Ptet

faae beqvem ei vare hertil beqvemme; — uden at vi deraf undcrrettes fuldstcenno"e^s^Ud^'
om no3cn Feil kunde have verret begaaet ved Jernets Tilvirksiobning.

ning og Smeltning, lader Hr/Buffon samme uberort, hvilket dog
gierne kan have v teret en betydelig Med a ar fa g; thi de forste Forsog
gav tilkieude, at Materien var for haard til at bores, og det sidsteø
at den var for blod, bestreet med Aabninger og Gruber og hvad vi
dere herom anfores, ganske utienlig.

§. IL
Pag. 137, 133 og 139. udi melte Tillæg, sinde vi nogleForsogssoretagne i Anret 1767 paa nogle Jernstykker af dette Kanonstoberie, nemlig fra la None i Bretagne, fom hverken for eller
efter Omstobningen befandtes got, fordi en Fransk Cubie Fod Jern

af
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(if ben Prove ikkun veiede 461 Pd. ogomstebt 469 Franffe PundF).
Det samme Jern udsmider, vriste heller ikke gode Kiendetegn for
Synet, thi det anfores, ar have varet grovt i Bruddet og udmær
kede sig, som flet Jern.

J Aaret 1770. blev nogle Prover tilstillede bemelte Greve fra Iernprsve,
Ruelle t Angoumais i Frankerig, hvor der stobes en stor Deel
Kanoner, som derfra bringes til Angulerne 03 tit Rochefort &c. fon tilat nice/
Disse Jernstykker beskriver han os, var af en graaeagtig Farve tem- ne, at Autor
melig flint kornet, og Proven veiede til 493A $t). en Cubik Fod,A^^ulde

etter rettere 493I Pd.^).
Mens samme Jern udsmiddet, angives ikke ssgte-et
efter Omdomme af Synet, for ganffe maadeligt Jern, og ei af vo- stærkt, eller

got Jern til

- got Jern.
reö ansorte Amor ansees
for

sine Kanoner.

§. IIL
a) Det Kongelige Fransse Fodmaal er til det Dansse fom 1034: 1000
og det Franste Pd. falDeÉ Marc, til det Danste som - 68: 70
mens efter andres Forsog som - - - - - 100:102.
F) De fom vilde efterfee Beregningen paa egen Tyngden af melte Jern
stykke, udi Buffbns Anmerkning til pag- 139, de ville erfare, ved
at igiennemgaae de angivne bekiendte Ting, at en Cubik Fod Jern
. af denne Prove veiede 493,2 Pd. Franste Marcet-; hvilket imodfiges i Slutningen af famme Amnarkning, hvor Tyngden ikkuns
anfores til 458 Pd. 4 Onfer, men da denne sidste Tyngde viser
sig langt ringere end den man har foregivet dem at vare fra det
Kanonstoberie, har dette givet mig Anledning til narmere at igien
nemgaae Beregningen, og finder den forste Bestemmelse rigtig,
til hvilken Ende vi fremsatte hele Beregningen, og de givne bekiendte Ting, faaledes som de ere anforte.

Jern-Klumpen angives for at holde 3 Tomme i Kant, knap
tonalt ; den verede t Luften 7 Pd. 2 Oaser og 4i Gros = 916^
Gros- I Vandet veiede samme ikkuns 6 Pd. 2 Ons r 2^ Gros,
altsaa veiede med Klumpen lige stor Massa Vand 130 Gros, en
Franst Cubik Fod Vand er her ansat for 70 Franste Pund, her
efter 130 Gr. 70 Pd-" 916L: iszZPnnd, og denne Regning
proves ved at soge Indholden af Stykkets Storrelse, ved at soge
Vagten
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§- HL
Hr. BofFons
paa^beste vi

Vi indste Hr. BufFons .Hensigt med disse Jernprover, naar
bct efterfslgende pag. 143. erfarer, at Han ftemstetter Jer-

ogbeqvemme-netS egen Tyngde, fom det egentlige og vigtigste Kiendelegn paa
sie prsver for Jernets gode Egenffab, og foresiaaer at giere sig Jernets egen
ttW^'tiemr' Tyngde ved den hydrostaliffe Vagt, fom bedre og vissers, ester hans

til deres Prs-Meening, ffulle give os Kundffah om Kanonernes Styrke, end
dsnune 10111
Kanonprsve, hvorved Kanoner kan ffee Overlast.
Det er H. Buffon fotu taler:

„ Ved hver Kanons Skodning tager man en liden Deel fom
„mcrrkes, og siden veies, faavel i Luften, fom i Vandet; dersom
- „ man da besinder, at en'Franff Cubicfod ikke vejer 520 Pd. Fran,) ffe Marker, da forkastes famme uden videre, og ei anstes got:
„ derimod veier Proven i Forhold til meldte fastfatte Vcegt, kan
„ man forsikre sig om Materiens Godhed tilligemed Kanonens, naar
„ denne i evrigt er fuldkonuuen dannet og stöbt, frie for ind og ud„ vortes Gruber; hvornast man for desmeere Sikkerheds Skyld,
„
„
„
„

lader en faadan Kanon, prove et Skud af almindelig Ladning,
og efterfoges i ovrigt fom almindelig: Hvorved han mcener Kanonernes Styrke vil bedre tiendes, end ved de stedvanlige haarde
Prover.

§. IV.
tigeSlutnM.
at ^nprist det meget tunge Jern til Kanoner, laster han
er, som Hr Ege alle Kanonstobere, men ifcer de Franffe, eller Forstanderne
af

Vagten af fulde 27, Cubik Tomme Vand, der bidrager sig til
140 Gros, naar nu Stykket veiede af Vand ikkuns 130 Gros,
faa var samme ikkun
af 27 Cubic Tomme, eller indeholt 25
Cubic Tomme, mens 25^: 1728 n 916^^.4934 Pund,
hvilken Va'gt normere kommer overeens med den mig foregivne
fra dette Jernvark, som ellers holder baade under og over denne
melte Birgt, alt i Folge af Malmens Natur, Tilberedelse og Jer
nets Tilvirkning.
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af de Franste Kanonstoberier, fordi de aldrig vrelge er fligt forestre- Buff'*», videvet vregtig Jern til deres Kanoner.
de F^nskeKa^

nonsioberier,
Han paastaaer tillige, det ikke reiser sig nf Uvidenhed, naar formedelst det
han i Slutningen af en Anmerkning til pag.-igö. og 137, siger:
öei
at man har modt alt for flor Besværlighed i at udbore Kanoner, som
vare siebte af fligt tort og haardt Jern, og at man for at undgaae
denne Vanstelighed, vrelger en blödere og mindre tret Materie, op
ofrende og forkasiende den gode Materie for arantageenflettereo.s.v.

§. V.
Dersom Kanoner, siebte af fligt foreskrevet haart og tret Jern,
ei kunde giennembores, eller at man ei kunde anfore practiste over
tydende Forseg , at Kanoner kan ftebes af et langt mindre vregtigt
Jern, end det af Hr. Buffon anferte, saa var dette nok til at for
kasie den fulde Stobningsmaadez men dette ville vi soge at oplyse
urermere udi det paafoldende.

Man har ellers forsikret mig om, at man aldrig sogte Ma
terien for Borets Skyld, men for Kanonernes Styrke.

K

§. vi.

I Henseende til det fotsie, da meener Hr. Buffon jusi ikke, Hr. RuffonZ
at et saadani tott og haart Jern, som han foreflaaer, og som han ^rmueligtanforer, hans eget Iernvrerk giver og kan give af sig, naar det rette- at bore det af
Ugen behandles og tilvirkes, jo kan bores, men faa siger han ham forskrevpag. 147, at man maae betieue sig af Marquis du Montalemderts Bor, istreden for de, som Hr. Mauritz har indfort, hvilke ncevnte Bore°
fldsie han paasiaaer.ei ere tienlige uden til Metallen eller det biode
Jern. See videre Anmrerkningen pag. 148/ hvor han udtrykker
sig udforligere om disse tvende Bor, naar han sigcr:
Instru£7ye Saml. I. 25.
I i i
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Instrumentet a langue dn Carpe borer Jernet dobbelt saa
som det cylindriske Bor.
Det er ikke nedvendigt med
Vand at fugte det ferste, faaledes som maaffee med det sidste, der
Heedes meget stcerk, formedelst den store Gnidning, Hg skulle uden
denne Forsigtighed snart blive blet.
gesvindt,

Det er dette uagtet utilstrcrkkelig, naar Materien 'er af
lettere og haarde Slags, da det ikke kan udbore Kanonerne.

de

Istceden for at Iernspaanerne lettelig ft-fge med Boret a la
langue du Carpe, faa maae man under Bruget af de cylindriffe,
undtage dem ved Hielp af Instrumenter, og dog kan man ei hindre,
at der jo kan stikke noget af Udboringen imellem Boret og Godset,
hvorved det forhindres i sin Virkning og Gnidningen foreges.
Hr. BufTon raader da Bod paa den Uleilighed der kan reise

sig, naar Materien har hgn.s foreskrevne Egenskaber, ved at betje
ne sig af de udfordrende begvemere Bor c).

§.

VIL

Vi ville nu see, om ak man ikke udi Frankerig efter saa lang
Tid, har kundet erfaret, at et Jern af maadelig Tyngde kan have
ypperlige Egenffaber til vores Tilfalde og tienlig til Kanoner.

At
O Jeg har med Overlap anfsrt Hr. Buffbns egne Navne paa disse Bor,
hans vigtigste Indvendinger og Anmcerkninger derom, overladende til Vedkommende r det Fag, at underssge denne Eag notere, og
at giore Anvendelsen i »rudende Forfald, saa nyttig de behager;
ellers gives der vel Lejlighed, at faae narmere Oplysning og For
klaring herom, om behoves. Man kan imidlertid fuldkommen
forsikre-sig om, at man i Begyndelsen har g ort Forseg med forrmvnte
Bor, men at man har givet det cylindriske Valgets ikke alleneste
fordi at man befandt det got, men vg tiliige stærkere end hunt.

St. Om Kanoners

Stob rung.

435

At jo Jernets Tyngde og Teethed 6ør tages i Betragtning, og
henregnes blant de fornemste Kiendetegn paa Jernets gode eller flette
Egenskaber, dette ncsgter vel ingen, fom haver nogen Kundskab om
Jernet og dets Malm.
Men at anfee de vcegtigsie Kanoner, fem

de eneste gode, og forkaste de mindre voegrige under lige Omfang,
alene fordi at Materien, hvoraf de bestaaer, -rs ulige vccgrige, Verre
synes følgende Forsøg at ncegre.

Jeg anfører Forsøget stråledes, fom paalidelige og kyndige
Mcrnd udi det Fag har overdraget-mig det, strmme bestod i ar prøve
en ia pundig Kanon fra Kanonstoberiet Bagory.

Denne Kanon, forn var beskadiget paa en afTapperne, ud- Prsrepaaen
flod § Prøvej?ud, hvoraf de gdesidste vare alle med Kugler fasifatte Kanon af ui Lebet, desuden havde man anbragt en Leer Cylinder, fom ligeledes Styl-ke^hviS

var fastdrevet, faaledes at der var 2de stsrfkilre ledige Rum imellem Jern er meKrud- Ladningen og Cylinderen af Leer, men desuagtet har man f under den
ikke kundet.sprenge.Kanonen, der alene herved, fom noget Lesynderligt har rcevnet.eller viist Sprcekker paa adskillige Steder udvendig, Tyngde,
dog ei af større Betydenhed, end at Kanonen udfar for Vandprøven
viiste sig vandtest.
Denne haarde og overordentlige Prøve, viiser nokforn Jer
nets Ppperlighed fra meldte Sted, og dette Jern prsvet ved Vag
ten, fkal ikkun have veyet, i Forhold til 476 Pd. en Cubic Fod,
det er 44 Pd. mindre end Hr. Buffern bestemmer Tyngden til, naar
Man efter hans Maade skulde antage.Kanonprøven for gyldig.

§. VIII.
Dersom man ved andre Forføg har befundet , at Jernet af Andre TyngEngelske, andre og egne Kanoner, fom have giort god Tienesie, M^Kan^ner

kuns har veyet fra 478 ril 485 og 490 Pd. en Cubic Fod Jern, saa der har giort
Iris

kan
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vedbsrligTie-kan man ikke forundre sig over, at man ikke anseer Jern udygtig tif
Glutninse7" Kanoner, fordi det haver en maadelig Tyngde, men at man heller

man deraf ri-vcelger saadanne Jernarter, som Erfarenhed udmarker, at have de
meligen har fieeste Kiendetegn og Egenskaber paa got Jern til det bestemte Brug,
kundetuddra- Atave( j Hensigt til Kanonernes Styrke, som til deres Dannelse,
y**

Imidlertid vare mange Kyndige udi denne Sag enige om, ar
man ei. burde ansee Ruejern tienlig til Kanoner, som veiede under
476 a 480, eller over-505 a 510 franske Marker en fransk Cubic
Fod, paa Grund, at var det under de ringeste ansatte Tyngder, da
maatte ester Formodning, samme som oftest besindes at vcere for blet
- og pores eller ureent; mens om derimod tungere end sterste Tyngder,
sigten for haardt for Instrumentet til at danne Kanonen, om ikke un
dertiden tillige for ffisrt.
Dog dette hcenger for stor Deel af Tilmrkningslnaaden og Malmens Natur.
Man skulde vel heller ikke tanke, efter en saa rum Tid, siden
den horizontale Boring blev bekiendt og anbragt til Jernkanoner i
Frankrig, at man jo havde giert de nodvendigste Forsog paa de
beqvemere Jernarter, som er Hovedsagen udi starke Kanoner. Men
mange andre og sieere Forsog, kan vært anstilte herpaa, som ikke
ere komne til min Kundffab d).
Imidlertid vil fleere deslige Undersogelser

«i) Af nogle Kanoner fra Norge, som under Kanonprsverne i AareL
1777 havde sprunget, underssgte jeg adskillige Stykker, og udsøgte tit nøiere Bedømmelse tvende, hvoraf det eene A forekom mig
at virre det beste og tcetteste af dem- Det andet B fi)nteø derimod
mere aabent og ikke saa got, det kunde og regnes blant de stettesie
Stykker.
Det første Stykke var af Bundstykket, thi hoieste Frise, og
Afrundingen til Druehalsen, udme/ket hvad Deel det var af Ka
nonen- Samme udtrykkede eet Rum i Vandet ester Beregning
af ioo^ Cubik Tomme Jern, tuen efter den Va'gt, som" Stykket.
tabte udi Vandet, indeholt det normest 101 Qoadrat Tomme,
paar Vandet blev anseet for at veie 6i| Pd- en Danst Cubik Fod.

Det

St.

Om Kanoners Stebnmg.

tzersogelser, ti enlige til at bestemme Jernets gode Egenskaber -g Be
skaffenhed, af Kanoner som have viist sig ypperlige i Styrke, ikke
vare urie nlige for en Kanonstober eller Massemester, ffient disse i Al
mindelighed ei mangle Kundskab i denne Sag.

Iii Z

§. IX.

Det verede 26 Pd. 5 Lod, mens i Vand ikkuns 22 Pd. 18 Lod,
altsaa verede en med Stykket ligestor Massa Vand 3 Pd. 19 Lod.
som viser at een Cubik Fod Jern af det Slags-verer 4471 Dansie
Pund^
Sammenlignes dette Jern med det Franffe. og vi til den Ende
omfatter det dansseMaal og Vagt ndi det Fransse, saa vilde een
Franst Cubik Foo af saadant Jern veie 494 danste Pund eller
5084 Pd. Franste, efter den forhen givne storste Forhold imellem
det Franste og Danste Pund, men 5034 Pd. ester den mindre
Forhold af Vægrerne, hvilket da efter hvad vi i Henseende til
Vcrgten have berorr om det Fransse Kanonjern, antages for gok,
ssiont det er lettere, end det af Hr Buffon forstrevne, naar det ef
ter hans Omdomme stulde vcrre got og ftrrrkt Jern. I Bruddet
udmerkede sig Farven god, men det viste sig ei fuldkommen stint
nok; det lod ei heller til at vrrre lige simkt over alt, men paa sine
Steder mindre sammenholdende end paa andre, dog lod Kornene
sig hamre noget flade, mens ikke til den Grad, som det beste Ruejern kan. Imidlertid er min Mening, at dersom alt Jernet udi
Kanonen havde vtrret saa got, som Stykket A, og Gietningen
tilligemed Kanonens Skabning, havde verret saa fuldkommen,
fom muelig, da vilde den have kündet udstaae sin Prove og v<rret
dygtig; mens at jernet ei var lige got over alt i Kanonen, udmer
kede iblant ander Stykket B, som var af Forsiykket paa Kanonen;
det var paa adstillige Steder hullet/ og havde aabne Skisrer udi
sig, hvor Jernet aldeles ikke var sammenholdende, men saussrlt.
SDettf var og noget grovere i Bruddet, mindre vcrgtig end det
forste, og ei saa reent Jern.
Det indeholdt efter Beregning rumt 108 Cubic Tomme, sg
veiede 27 Pd. 3 Lod. Udr Vandet veiede det 23 Pd. 8 Lod, altfaa veiede en faadan Massa Vand 3 Pd. 27 Lod. Antager man
at en Cubic Fod Pmnpevaud veier som forhen 614 Pd., saa stulde
en Cubic Fod Jern veie 43 zZ dansse Pund, det er 14 Pund min
dre eno en Cubic Fod af Jernet^.
En Franst Cubic Fod af dette Jern vilde da veie 479 danste
Pd., og omsat i Fransse Pund 493, efter den Forhold af 68:70,
men efter den Forhold af Pundene som 100:102, saa vilde m
Franst
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§. XI.
Til at^ beSkient Erfarenhed har loen, at Tyngden af Ruejernet karr
W have sine visse Grcendfer, uden for hvilke, man som oftest sinder
ivsres Tilfcel-Uleiligheder og Ufuldkommenheder, saa seer man dog, at Omdemdr, bor man niet for Borgten alene af Jernet, er temmelig uefterrettelig og ubek^rdeliaen
stemmelig, lider mindste i vores Tilfcelde, og derfor tager man. fiere

muelrge,hvil-Kiendetegn, som Erfarenhed tarer, til et mere paalideligt Marke
ke Erfarenhed paa Jernets Godhed.
Saaledes holder man for, at foruden Jerbestlarer.
^^tS vedbsrlige Tyngde bor Farven ikke viife sig for bruun og mork,

x

eller for Murende og blank, men graaeagtig, narmende sig tilBlyefarven, derhos middelmaadig kornet, og heller siintkornet i Brud-

det, end grovt.
Hr. Buffon anpriser en mork graae Farve og siintkornet

fom Staat.

En mere sikker Prove, or at man paa et saadanr Jernverk,
retter sig efter de Sarkiendetegn, som Erfarenhed har lart at vare

gode

Franst Cubic Fod Lkkuns vere 488Z franste Pd., hvilken Pagt
stemmer overeens med et af de Stykker, som Hr. Buffon gjorde
Forsog paa, hvilket var fra Kanonstoberiet Ruelle forhen berørt
under §. 2.
Jeg stal ikke opholde mig med at fremsatte mine Tanker over
Aarsagerne til denne Ulighed i Jernets Godhed og Tyngde, dekan
vare adffillige; thi Jernet viiste sig ikke reent for Aiet, og de adffillige Huller og Aabninger tiikiendegav, at.noget af Slagget var
derimod indblandet; at igiennemgaae hvad bi have sagt udi min
sidste Afhandling til Selirabet om Kanoners Stobning med fuld
Massa og over Kierne, vil man finde andre Aarsager, som kan ha
ve biedraget til disse Feil, hvortil Skodningen over Kierne i visse
Maader er udsat for. Jeg sammenlignede videre dette Jern, med
andet fortreffellgt Jern, taget af gamle ubrugbare Kanoner, og
fandt en temmelig Forstiel, baade i Hensigt- sil Fituheden i Bruddet, som til Styrken og dets Sammenhold, saa at man med Vis
hed kan give det gamle Jern Fordeelen-
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gode og passende paaTilfceldet, og det ikke alfene i Henseende til Farm
ven, Fiinhed, Tcrthed og Tyngde, men og ril Styrken, at Jernet
vitser sig at vcrre stcerk og tillige vedberlig seyt, og saaledes at ncerme
sig til udsmiddet Jern, saavidr denne Egenskab kan foreenes hos
Rue-Jernet, hvilket i Almindelighed ikke spaaer et Haardt Jern for
Instrumentet, menen begvem Materie for Kanonjern, hvormed
man ikke maae v«re ligegyldig, saaledes som nogle har tauft i Ve
tragtning af Kanonernes store Forlighed, men at hellere, sirceber at
anbringe en udvalgt Materie, ffiont samme maatte foroge deres
Priser og Kostbarhed.
Det^er en bekiendt Sandhed, at man altid
paa de Franfte Kanonsteberier sogte et mygt og seyt Jern.

§. X.
Lad os nu videre forsoge beremte Moends Forsog, for saavidt det angaaer Ruejern, og de gde ncestforegaaende §, om vi der

af maatte uddrage nogen rimelig Aarsag, hvorfore at det tungeste og
haardeste Ruejern, mueligen ei er det tjenligste i vores Tilfalde.
Erfarenhed harlcert, og dette bekrcefter iblant andet de For- Ad flittige
fog, som Hr. Buffon har giort paa forffielllge Slags Ientanser,
afHr.
at man ved en langvarig Ild, som gradeviiS tiltagende, kan ved^harvttsiat

forste Stsbning erholde Staal.
Nogle Forsog har givet ham godt man af et
og flet Jern, see videre herom forhen henviiste Tillceg pag. 64 og
65, hvor han videre melder, ved atter andre Forsog ar have erhol- medelstMaadet baade Iern og Staal, som kan have vceret meget tat Haardts og den udi Jervcegtigt, men uden Tvivl utienligt til Kanonjern, dersom det mang- ^-8 Tilvirk-

IldensDrivning frem
bringe for-'

lede den Egenskab at vcere seyt og beqvemt til at bores.

§. XI.

flielligtSlags
Been.

Af andre Forseg har man erfaret, at Iernertsen efterår den
er bragt til Flod, kan den endnu til en vis Grad blive meere flyden

de,
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6e, alt i Fslge af Ildens og Materiens Beskaffenhed, hvor da de
umetallisse og fremmede Deele, som man kalder Slagget, stiger
everst, imedens de tyngere og mere metalliffe er nederst, alt i» Folge
af flydende Legemers Orden.

§. Xlf.
Vedbliver man at drive og forege Ilden, faa bliver den uns
Lerste Materie mindre flydende, i hvilken Tilstand Jernet bringes
ucermere til sine elementariske Deele; men da Jernet herved tillige
kan skilles formeget ved sine Helddeele, og ved sit Brcrnvcesen eller
Phlogiston, faa lcerer Erfarenhed, at faadan stobt Jern er meget
flkiort og brcekkeligt, rimelige« fordi at Jern-Partiklerne ei Haver
Leres Sammenhold.

Man kan ikke, siger en Marquis Courtivron og Mon£
Bouchu give faadant Jern sin fuldkomne Styrke igien, uden ve
at erstatte det sine nedvendige Jorddeele, hvilken Erstatning dog
maae have sine Grceudftr, og visse Forhold imod de metalline Dele.

Adstillige
Man flutter fra flige Forfog, at Jernets gode Egenskaber
Udringer,b^roer paa et rigtigt Forhold af Jern-Partiklernes Mcengde, af den

som ere pas, phlogistiffe og tilfammenholdende Materie, eller paa et rigtigt For
sende paa vo- hold imellem de Deele hvoraf fuldkommen godt Jern bestaaer; jeg
og^som^ viser
ct rigtigt Forhold; thi man har seek og erfaret ved mange andre
Jernets gode Forfog , hvorledes forffiellige stehende Midler, som befordrer JernEgenffaber malmens Smeltning, bidrager til Jernets Godhed, i det at de virpaa dets^§ ^lig, ved at skille Ertsen fra en vis Mcengde umettalliffe Deele,

Lige Tilvirk- igien tilscetter og tilbringer andre beqvemere til Jernets Styrke,
uing.
Til Exempel Kullene der meddeeler den phlogisiiske item den olieagtige og klebende Materie, hvilken foreener sig noie med de metalline
Keele, og gier Jernet meere sammenholdende og stwrke); hvorfor

og
e) Afden Lldste6sossro^8 Forssg med Hertugen af0i1egn8 Brcendeglas,
erfarer man, at det ikke er en blot antagen Meening, naar man
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og Tilvirkningerne, aden har flne store Indflydelser paa Jernets
Godhed.

De fom hsve Taalmodighed at lcese hvad man desangaaende
finder udi den zdie ©e^ion o.f les Arts de Metiers om nt aducere
le fer fendu, hvilke Forfog ere meget vidtleftige og ulige i derer
Udfald, de vilde noksom erfare hvorvidt Ildens Paavirkning herudi,
og i andre Tilfalde kan blive skadelig eller tienlig; hvorledes at mang
foldige anbragte Midler til at forbedre Jernet, til at befordre detS
Smidighed og Seihed, har vceret frugteslose, og giort Skade,

imedens at andre Midler, som Meelet afKrudt, enten allene, eller
blandet med pulveriserede Been rc. har giort god Virkning og befor
dret Smidigheden.

Hr. Isomer melder derfor, i Anledning af Jernets Forbed

ring, at dersom man behandlede noget anderledes den Jernsord eller
Ertö, som man vilde smelte, at man forst udstcedte denne en vis
Tid

siger: Kullene frembringe en olieagtig eller sammenholdende Ma
terie, som foreener sig med Jern-Deelene i Smeltningen og Glsduingen; thi han har taget forstiellige Slags Jernrusi, hvilke have
vceret frembragte ved Luften, Vandet oz ved Ildens Paavirkning.
Han har vgsaa taget Jernkalk, le Safra du Mars, hvilken udsat
Finhedens Paavirkning igiennem bemclte Brændeglas, naar Un
derlaget var Steen, vel blev bragt i Flod, men afkislet og styrknet ei befandtes at vcrre sammenholdende, men brastkelig og smulrig. Naar derimod meldte SlagS Materie, eller denne som ved
Smeltningen var frembragt, blev lagt paa Kutt og udsat for Heedens Virkning igiennem Brændeglasset, saa blev Materien ikke
alene smeltet, men efter Afkiolningen - befandtes samme at lig
ne et virkeligt stobt Jern og at have den Egenstab, at vcrre meere
sammenholdende og smidig, end den fsrfte, som ganste er berovek
disse Egen staber, hvilket Hr. Oeollr-o/tilstriver Kullene dens inde
holdende feede etter olieagtige Materie, og det Brsrivassen, som
samme meddeeler Jernpartiklerne, i det den forbinder og foreener
sig med samme.

Nye Saml. I.

25.

Kkk

■
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Tid for en sagte Ild blandet med god Kalksteen ogKullstov, og siden
retteligen betiente sig cif den stcerke Smclteild, da ffulde man paa
fieere Steder faae bedre Jern, strax efter den forste Smeltning.

§. XIII.
Ved at bereede Jern tit Staal, hvad enten dette ffeer ved
Omsmeltningen eller ved Glodningen og Cementeringen, er Hoved
sagen ved de anbringende Midler, at rense Jernet meere fra de tilbagevcerende »metalliske Deele, under tillige at tilfoie Jernet en nye
og storre Mcengde Brcendvcesen, hvilket man siden ved Hærdningen
forbyder Udgang; thi i Harden sammentrykker og haardgiores de
yderlige Deele, hvorved den indvendige Jldmaterie forbydes at fraffilde sig.
Det er ved den hastige Afkioling, Jernet, efterat det
er meddeelet en saadan meldt bedre Materie, forandrer noget sin
smidige og blode Natur, og gaaer over til StaaletS, bliver Haardt,
og faaer de ovrige StaaletS Egenffaber, saa at det kan imodtage
den siine Polering,
Vi seer da at Jernet merkelig kan forbedres, og det paa man
ge Maader, ffiont det ene Jern som er meget flet, vil altid blive
meget maadeligt Stangjern, uden sardeles Omgang, som altider
geleidet med Bekostninger.
Men det Jern, som eengang er an
bragt i Kanoner, kan ikke forbedres for Massens Storhed, i del
mindste ikke med Fordeel, ffiont nogle har meent det modsatte.
Thi bliver det en Nsdvendighed, at Malmen forud vel bercdeS og
beqvemgiores til Stobningen, og at denne siden grundigen ^foretages,
tillige med Kanonens Gitning, hvorom vi forhen har rsrt.

§. XIV,
Tilftelde som
at^IernMa-

Det er ikke usædvanligt at erfare, at dersom Smeltningen
fov
for Mangel as Kull imod Malmen, da er ikkeHeedenS
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dens Grad virksom nok, til at oplose de inderlige Deele.
Materien tenen el bli«
synker for hastig og tildeels nedfalder raae., saa at Heeden ei bliver
varig nok til at oplose de metalliske Deele, hvilke behove en storre
Grad og meere vedvarende Hcede, hvorudover de jordiske og ume-

talliske.Deele ei vedberligen kan fra^illes Jernet, der bliver urcent,
Haardt for Instrumenter, skiort og umuligt.

Man kiender et saadant haardsat Ruejern af dets hvide Ud
seende, i Bruddet viiser det sig ikke, som godt Ruejern, deter der
hos mindre vcegtigt og giver kuns lidt Jern af sig under Udfmedningen, men nedsmeltcs lettelig i.Hammerhærden, fordi det indeholder
en stor Deel Slag.

§. XV.
En alt for stor Mængde Kull imod Malmen kan og have sine
skadelige Folger, dersom Jernet i Felge af Ildens Drivning skulle
tabe meere af sit nodvendige Brændvæsen end erstarrtes ved Kullene,
eller om dette ved en langvarig Smeltning skulle frembringe et alt for
fast og tæt Jern t Henseende til Ierndeelene, som i vores Tilfælde
kunde blive mindre nyttig, hvor det ikke gielder om Stangjern, men
om en Materie, fom har den fornodne Tæthed og Haardhed, uven

at være for haard for Instrumentet.

c ,

Et saadant nodsat Jern tillægger man de Kiendetegn, at være
meget vægtigt, sammenholdende og stærkt, nærmende sig til smidigt
Jern; det giver meere af sig end det forste, men nedsmeltes vanskelig i Hammerhærden, fordi det er reenere Jern.
Farven er graae
eller iisagtig, dog falder morkere ril, alt som Kullenes Andeel
er storre.

§. XVI.
Det kommer da meget an paa et rigtigt Forhold af Kull med z
Malm, item paa de anbringende letstydende Stebemidler eller Mal-

K k k 2
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mens rette Blandings at man kan, naar alting forresten er vel bestikket, frembringe et fuldkommen passende Flod, at Malmen kan
pel oplofts, og at Slagget, som man lader udlsbe, kan got glasse
sig; thi jo bedre Verisicationen gaaer for sig, jo meere ucrrmer sig
Slagger til Glasset, og derved stilles Jernet bedre fra de jordistr og
salte Deele, som forhindre Ierudeelens Foreening, og gisr samme
ustikker ril det vigtigste Brug.

Man kiender af Slaggers Udseende Ovnens gode Gang, eller
Smeltningens gode Fortgang, ligesom at man temmelig vel af Flo
der og Malmens jevne Nedsmeltning kan paastionne, om Paaftttningen af Malm og Kull har rigtig Forhold til hinanden.

Det heder i Almindelighed om saadant Iern, som udbringes
Kiendetegn i sidste Tilftelde , hvor Bøsningen eller Luftens Anbringelse tillige
fdm udviser har voeret passende, at Jernet nedstobeö jcevnt og net, at Materien
ningen^af" cv Mere vcrgtig sammenholdende, og mindre stior end i ferste Tilfcel-

M a l m og dk, hvor Tilsætningen af Malmen var for stor; i Bruddet viiftr det
Kull, har sit sig graaeagtig indsprcrngt med hvide og graae Geister, hvilke sidste
Mere meere morke og yppige til, alt som Kullenes sterre Andeel kan
have giort storre Virkning, hvilkekikke modsiger hvad vi have berert
under §.9. naar godt Jern derefter i Bruddet anftreS, for vores
Tilfcelde, at viift sig midvelmaadig eller temmelig flint ksrnet, graaeagtig i Farven, saa at ttcerme sig til Blyefarve.
Imidlertid haver
dette sine Grcendftr; thi stionk Farven forsterste Deeelen beroer paa
Smeltningens Grad, alt som Malmen og Metaldeelene ere oploste
til i og i Folge som Slagget frastilles Jernet, saa dog vide vi af
andre ligesaa paalidelige Forftg, at dette og beroer noget paa
Afkiolingen, som denne er meere eller mindre hastig til; thi en
hastig Afkioling foraarsager og til Jernets hvide og blanke
Udseende- felgelig kan Massens Forlighed ligeledes indffyde her

udi, hvilket alt kan vcere Aarftgen, hvorfor man sinder mangen
Forstiel
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Forskiel udi Jndspramgningen og Farven, naar den ikke har andre

naturlige Aarsager.

Mens da en fuldkommen Smeltning beroer paa et vigtigt

Forhold af Malm og Kull, og af de anbragte oplosende virksomme
Midler, naar alting forresten er vel beskikket til Smeltning, og ar
denne er vel fuldbyrdiget, saa bor og fligt got udstobt Jern i Bruddet nverlrgen viise sig en Tid, som en anden, hvor dette vasentlige r
Stobmngen har Sted; thi det er antaget, at Jernmaterien er end
og den samme udi allejernhaltige Malmer, paa Grund, at. mon af
forskellige Slags Jerttertser kan tilvirke et lige got Jern, naar Be
handlingen og Midlerne ere passende til Malmarterne, og at man
atter igien af en og den samme Skodning kan erholde et flet og
skien Jern, item et got og steerkt Jern, alt i Folge Tilvirkningen
af Ildens Underholdning, Drivning og Blcesningens Bestyrelse.
Under dette »agter man ikke, at jo Malmens Godhed indffyder meget herudi, efterdi det er paa denne Grund at Jernets God
hed fornemmelig beroer, if«r naar man ikke har Valget og Forraad
paa de behorige beqvemme Midler der ssulle bestemme Jernets egent
lige og beste Tilvirkning; men dette undtaget, saa komme egentli
ge» ikke Malmarterne videre i Betragtning herudi, uden for saa-

vidt de giere Tilvirkningen mere eller mindre vanj?elig,
mindre fordeelagtige for Vedkommende.
Af hvad meldt er,

seer man,

mere eller

at Jernets gode Egenskaber,

tfcer i vores Tilfalde beroer paa et vigtigt Forhold af JerndeeleneS
Mangde imod meldte phlsgistifke og fceregne Materier, som befor
drer deres »vie Foreening, og at dersom Hoved-Hensigten allene
bliver, at rense Jernet fra de - umeraLiffe Deele, hvilke gier
Jernet skien og mienligr, for at faae er meget reent, tal og vagK k k 3
ligt
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tigt Jern ved ferste Smeltning, uden Ege at have Hensigt til

hvad som meldt er under §. 12, 15 og 16, da vil man uncegteligen
faae en tungere Materie under lige Omfang, men det er ikke saa
klart at man faaer den beqvemcste Materie til KanonjerN; thi vi
have forsikret os om, ar der bor vcrre et Forhold afIerndeelene til meldte Materie , der neie befordre
deres
Foreetting.

kan uddrage,
eller som en Folge ass stig Mee,ring, med en Marquis
betreffende Montalembert ubi en af ham forfattet Afhandling, og med en
Tynd? Cfnm
antage den Meening, at Kanonerne, alting forresten det
allene for sig samme, vare saameget desbedre i Godhed, fom de formedelst Masig er tilstræk-teriens Skyld vare tyngere til, under lige Omfang, eller i den
domme ^K^H^asigt foresiaae Vcegten af Jernet; som den sikkerste Kanonprove,
nonernesPrs^vilket dog ellers synes meget antageligt, ister naar man ikke ffulde
ve.
mode nogen Uleilighed derved, under de fulde Kanoners Udboring,
men at dette alt har sine visse Gramdser.
Man kan og sikkerligen forlade sig paa, at Forstanderne af
de Franffe Kanonstoberier maae have deres visse og rigtig Grunde
at bygge paa, og at handle ester Indsigt og Erfarenhed, naar de
frembringe meget gode og ypperlige Kanoner af Iernertftr, der
just ikke ere bekiendte for at vcere de beste eller rigeste, da de i Al
mindelighed ikkuns giver fra 30 til 35 Pd. pr. Cento.

Imidlertid da Jernets gode Egenffaber meget beroe paa
Maaden at behandle og tilberede Malmen ret, saa ville vi i Kort
hed rilfoie endeel denne Sag betreffende, for derunder, og i Sammenhceng med hvad vi have forhen berert, at kunde see hvad
adffillige Autorer herom beretter os, item hvad der er i Brug

paa
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paa de France Kanonstsberier, hvilket jeg tcenker ikke vil
vare utienlig, men passende til min Hensigt herved, fom
ikke allene strcekker sig til at udstobe Iernkanoner godt, af
en god Materie, men at flere end de, hvis Fag og Embede
det egentlig er, maatte faae Lyst og Anledning til videre Underssgelftr og Forssg i faa vigtig en Sag, som denne i sig
felv er, baade for Landet og Staten, hvilket jeg ved en an
den Leilighed vbl have den 2Ere, videre at forlstette og

tilfoie.
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P. F. Suhm.
^^orhen haver jeg udgivet tvende Afhandlinger sm Folk, der have

(fj boet norden for det forte Hav, nevnlig: om Patzinakerne, i dette Sel^abs iobe Deel; og om Uzerne eller Polowzerne, paa Tydfk, hvilken Professor Scherer haver ladet trykke bag
ved ssn tydffe Overfettelfe af Neftors Russtffe Annaler.

§. I.
Deres Ravn.

Hvad nu Chazarerne angaaer, da ffrives de af mange af
de Gamle: Chazarerø), og Vanfcct Chazaria; og'ere herudi alle de

de Byzantinske Skribenter eenige.

Og denne Skrivemaade er ble

ven vedtagen af de fleste Nyere b); dog skrive saavel Gamle c) fom
Nye d) dem ogfaa Kozarer, Cozarer, og Khozarer e);
hvilket sidste de arabiske Skribenter giere.
Atter skrive nogle
i

;

a)

Gamle

Conflantinus de a dm. imp. c. 10. Nicephorus p. 9. 2I> C. Byz.
T. 7. Theophanes ib. T. 6- p. 209.
A) Sehlö'zevs Rust- Annal, p. 59.
Witfen Nord - en Obft-Tartarye
p. 455. 498-768. Strahlenberg p. 93. Pray Annal. Hun. p. 307.
Hanway’s Reisen T. 1. p.' 13g. 141. 221- T. 2- p-173.
c) Anciennes relations des Indes, p. 73.
<0 Gatterer Einleit. in die Uttiv. Hist. 2 Th- p- 914.
e) Herbelot Bibi. Or. v. Balangiar. Khozar. Geogr. Nub. prol. p. 6»
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og Landet Kofaria.
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Nogle,

endog

Gamles), men tildeels Nyere h), Mive dem Gazari og Gazaria.
Erpenius i sin Udgave af Elmacinus z) lceftr Harar,

og kalder dem derfor Harari; men Herbelot Æ) viser, at han har
l«st urigtig, og at der staaer Khuzar»
Den Armeniffe Historie
driver Mofes Chorenenfis /) kalder dem med en liden Foran
dring Chaziri; og faa gior Geographus af Ravenna wi) ogsaa; ja endog den Tatariske Chan og Skribent Abulgafi Bayadur zz), som dode 1662. og fom kalder dem Cafirer.
Hvor ube
stemte ellers Skribenterne ere i at skrive dette Folks Navn, kan sees
deraf, at ovenmeldte Geographus af Ravenna kalder dem kort
efter ovenanfsrte Sted Chazurii 0). og Landet derimod Chozaria.
Haytho p) skriver det Gaczaria og Gaccara.
Prifcus #), en Gmkisk Skribent af det
Seculo, kalder dem Aka-

tiri,

Akateri,

Akatiziri,

og Katziri,

hvilket sidste ligner

meget deres rette Navn Chazar eller Khozar, fom Araberne
skrive Chazronr). Og heraf fees, hvormeget Folkenes Navne

forandres, og hvorledes enhver efter sin Mundart lcrgger til og ta

ger

f") Neftors Annaler p. 45. R. Abraham ben Dior in præf. Buxtorfii ad
librum Cofri. R. Jehuda Hallevi in libro Cofri p. 1.
g) Carpin c. 5. col. 47. c. 7. col. 58* dans les Voyages en Afie par Ber
geron. Sanutus in Geftis Dei per Francos T. 2. p. 7. 32. 33..
J. Barbarus bag ved Bizari Rerum Perficarum hilloria p. 442- Haythoni Hift. Orient, c. 21. Petachias j Wagen fin ls Disf. p. 169.
b) Wirten N. en O. Tart. edit. 1. p. 14. 17. Michovius in Novo orbe
regionum p. 457.
r) P. 62.
4) Bibi. Or. v. Harar.
0 1. 2. p. 184.
m) I.4. c. i.
n) H. gen. d. Tat. p. 303.
< ' "
•) 1. 4. c. i. p. 134.
p) Hiftoria Anriena. c. 21. p. 36. c. 43. p. 66<f) de Legat. C. Byz. T. 1. p. 30. 37. 42.
v) Gblii Lex. col. 704.
N>e Saml. I. B.

§ l l

S. Om Chazarerne.

450

Aer fra.
Jornandes r), som har skrevet paa Latin i det 6. Seculo, men var egentligen af Fodsel en Alaner, kalder dem Agazziri.
I en anden Codex af ham skrives de Acatzrii.
Af

Herodoto t) den arldste verdflige Hiftoricus, kaldes de Katiarer.
Det Navn Cuiar, som den Jsde Kahdi Ahraham har
Chi jah zz) ßiwr Landet, kommer meget overeens med det rette
Navn Chazar eller Chozar.
Og med dette Navn kommer Fol
kets Navn KufTorir overeens, som vor Snorro y) giver dem.
Chineserne kalde dem i deres Annaler Tyrker Kofa
At
Neftor y) et Sted loegger deres Land i Scythien, og kalder dem
Scyther, maae ei forvirre; thi det er en almindelig Feil af Gam
le, Midlere og Nyere, at strcekke det Scythiffe'Navn for vidt, en
Feil, som Bayer haver forst grundig opdaget og igiendrevet.
Skrax efter kalder Neflorz) dette Folk de hvide Ugrer, hvilket sid

ste er det samme Navn som Uger, Ugur, Uigur, Jugur,
der paa Mungalisk betyder en Fremmedø), saaat manderforeei just
bor toenke paa at de og Ungarer vare eet og det samme Folk; hvorveljeg derfore ikke norgter, at de jo vare besicegtede sammen, thi begge
kaldtes og vare i visse Maader Tyrker, nevnlig af de rette og gamle
Tyrker, af hvilke de Othmaniske ikke ere, men ikkun Turkmaner. Om Ungarerne er det nu ei Sted at handle; men om Cha
zarerne bor jeg derimod bevise det.
Theophanes Z?) som ender
sin Historie med ZtZ, s'kriver om dem ved Aar 626. saaledeS:
Keiser Heraclius bragte de ostlige Tyrker, soyt kaldes Chazarer,

ril at gisre Forbund med sig.

Ja Nicephorus c),

font dode

828/

t)
«)
v)
x)
,y)
<6
b)
e)

de Rebus Geticis c. 5. p. 85' og 150. i Lindenbrogs edition.
1. 4. c. 6.
In praefatione Buxtorfii ad librum Cosri.
i Harald Haardraades S. c. 3. udi Heimskringlas 2 Tome p. 57. ,
Degn ignes Hitt, des Huns T, 1 part. 2. p. 507.
p. 45.
-L) ibid.
Sch Inzer s Russische Annalen p. 73. not 24°
C. Byz. T. 6. p. 209.
C. Byz. T. 7. p. 9.
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828/ kalder dem ved samme Aar 626. alene Tyrker, uden at ncevne Chazarer.
Cedrenus ch, en Skribent af det 11. Seculo,

kalder dem ved samme Lejlighed, dog under Aar 622, ogsaa alene
Tyrker, men siden ved Aar 626. siger han de ostlige Tyrker, som
kaldes Chazarer.
Imidlertid kalde de samme Skribenter e)
Chazarerne ogfaa Scyther, alene sordide beboede det Land, de
Gamle, hvorvel uretteligen, havde regnet tilScythien.
Men uu
forefalder et Sporsmaal, om Chazarerne have selv kaldet sig saaledes, eller alene ere blevne belagde, som saa mange andre Folk,

med siigt Navn af Fremmede.
Herom kan jeg intet udtrykkeligt
ßge; dog hcelder jeg snaresi til den Mening, at de og selv have kal
det sig saaledeS. Forsi fordi man ei sinder dem ncrvnte med noget an
det Navn; thi det Scythiske tillcegges dem af Vildfarelse, og det
Tyrkiske er et almindeligt ^Erenavn for mange Folk, ligesom det
Huniske, Tatariske, Jndianffe, Europceiske, som tillægges gan
ske adskillige Folk.
Ruffer, Tatarer, Armenier, Perfer,
Araber, Grceker, Tyrker, ja alle Europäer, ere eenige i at kal

de dem Chazarer; thi de smaae Afvigelser i Udtalen og Retskriv
ningen giore intet til Sagen.
For det
i det Persiske Landskab Aftrabad/*),
saaledeS.
Dog er det vel mueligr, at
have brugt et andet Navn, og de nyere

andet fordi de der endnu boe
synes selv endnu at kalde sig
de orlyste Chazarer kunne
derfor dog kaldet sig med

det Navn de Fremmede gave dem.
Denne Formodning synes at
kunne bekrorftes derved, at paa Persisk betyder Chufar Hast, Jil,
Bortledning, og ar Hufar i Ungarn betyder en Streifer g);
saa at man snarest skulle troe, ar andre Folk havde forst kaldet Cha
zarerne saaledeS.
Dog reent kan denne Sag ei afgiereö, med
mindre man havde gamle Chazariske Skribenters; og efter al Anseen
de have de aldrig havt nogen.

Lll r

-

§. II.

J) ibid. p. 324. 327e) Theophanes C. B. t. 6. p. 27Z.
f) Hanway’s Reisen T. 1. p. 141.
g) Kehl- t Strahlenbergs Nord- und Östliche Theil von Em'opannd Asien.
p. 195. not. e.
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Deres egentVigtigere er det Sporsmaal: fra hvilke andre Folk dette
ligeHtt'komst'bE stammer. Latterligt synes det vel at ville gaae op til Noah, allere

helst jeg selv maae tilstaae, at Umagen hermed er gemeenligen forgiceves, som det og visseligen er i Henseende til Chazarerne.
Men med alt dette kan maaskeedog de osterlandske Folks Meeninger
herom lede os ril noget Glimr af Sandhed i Henseende til C haza

rernes Oprindelse.
Joderne, som noie holde stg til det Gamle
Testament, ville derfor og udlede dette Folks Herkomst fra Thogarma Japhets Son, som dog var Japhets Sonneson ved Gom er;
men denne Feil maatte den Spanske Rabbi Chasdai, der levede
idet 10. Seculo, begaae for des lettere at kunne rillcegge Brevet,
hvorudi dette anfores, Chazarernes egen Konge Jofeph. Den
ne Thogarma tillcegger han 10 Sonner, hvilket han saa meget
lettere kunde gisre, som hverken Tal eller Navn af dem forekommer
i Skriften.
Den syvende af dem kalder han Cozar.
Af de an
dres Navne kan intet Folk udledes, med mindre Avarer skulde udtrcrkkes af den tredies Navn Ouvar, og Sabirer af den fierdes

Savir h).
Den faW Jofephus /), som har levet omtrent i det
10. eller 11. Seculo, og skrevet paa hebrai^, giver ogsaa Tho
garma tt (Sønner, og gier Cozar til den crldste: fra den anden,
bliver han ved, flmitmebe Patzinaker, fra den sierde bulgarer,
fra den flette Tyrker, fra den niende Ungarer.
Af de andres
Navne kan jeg intet giore med Vished.
Og i at giore Chozar
til den celdste kommer han overeens med den navnkundige PerWe
Skribent Mirkhond, faafremt man kan troe Müller Æ), der

efter Mirkhond opregner Japhets ovrige Ssnner saaledes:
Rous, Rudernes Stamfader; Gaz, Uzernes eller Gozzernes; Tzin, Chinefernes; Saklab, Slavernes; Re

man,

2?) Buxtorf in præf. ad librum Cofri. Baratier dans les Voyages de Ben),
de Tadele-T. 2. Difl'. 7. p. 303- 313.
i) I; i- c. i. p. 3.
k) in Commentatione Alphabetica p. 45.
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mari, maaffee Comariternes, og Turk Tyrkernes; altfaa
tilsammen ikkun syv Sonner.
Herbelot /) derimod siger, at
Mirkhond gier Khozar til Japhets syvende Sen, og at de an
dre vare: i) Tchin, s) Seklab, 3) Manfchuge (venteligen
Stamfader til det Folk Mantcheoux), 4) Gomari, 5) Turk,
6) Chaloge, 8) Rous, 9) Soufian, 10) Ghaz , n) Ta-

roge, fra hvilken siamme Turkm anerne.
Og fa aledes troer
jeg at Mirkhond har sirrevet, baade for Herbelots langt siorre
Indsigt i de orientalffe Sager end Mullers, faa og fordi det Kon
gelige Franffe Bibliotheque, fom Herbelot havde Adgang til,
har Codices afMirkhond. Abulgafi Bayadur Chan 7/2) den
Tatariffe Hisiorieffriver, tillcegger Japhet otte Sonner: Turk,
Chars (faaledes ffriver Han Chozar), Sacklap, Rufs, Ma
ninok, udentvivl Mirkhonds Manfichuge, eller og Jofephs
Patzinak; Zwin, ffal vcere Tchin, Camari og Tarich,
som er Taroge.
Navnene ere uden Tvivl urigtigen ffrevne Hos
denne Skribent, ei ved Hans Skyld, men ved Overfortterens; thi
vi have af denne vigtige Hisiorieffriver ikkun een eenesie Udgave, og
den paa Franff, som er giort efter en Tydff Oversættelse, og den
igien efter en Russisk, hvoraf ingen af disse tvende sidsie har feet Ly
set; saa at det er intet Under om Feil sindes i den Franffe, da den
er Copiers Copie.
Da disse osierl-rndffe Skribentere have vceret
Muhammedaner, hvilke antage og tildels kiende det Gamle Te
stamente, faa er det intet Under at de tale om Japhet • men derved
bortfalder og fa a Troevcerdigheden af deres Beretning, og den Tan
ke man ellers kunde have, at det var en crldgammel Sagn hos dem,
at disse Folk stammede fra Japhet.
Som Muhammedaner
have de taget sig den Frihed at vige mere fra Bibelen end Joderne,
felgende derudi deres Prophete Muhammed, som ingen Betænk

ning gior sig over at tage fra og lcegge til Skriften.
Udi Bibelen
opregnes alle Japhets Sonner, og ingen bcrr det Navn, som

Lll g

Mirk-

l) Bibi. Orient T. i. p. 1002. voce Khozar..T. 2- p. 470- voce Jafeth.
tn) Hilt. gen. d. Tatars p. 23.
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Mirkhond og Abulgafi giver dem; derfore giorde Joderne Chozar og de fleece snildeligen til Son ner af Thogarma, hvis Born
Mofes ikke ncevner.
Men endffiont man altsaa ikke kan folge Jo
der og Hsterlandffe i Henseende til Chazarernes allerforste Ud
spring , eller rettere de AsterlandM alene; thi af dem og deres
Tradition have Joderne uden Tvivl taget Chozar og Brodre,
saa synes mig dog af alt dette at kunne flutte, at de AsterlandM

selv ansee Chazarerne for et Hoved-Folk,

der ingenlunde vare

Tyrker, men deres Brodre, ja for saa «Idgammelt, at de giore de
res Stamfader til Broder af Chinesernes Stamfader.
Og dette
troer jeg ogsaa at vcrre rigtigt; thi jeg fPal siden vise, at det Chazariffe Navn er celdre end det Tyrkiske*.
Imidlertid kan dog alt dette
ei bringes til den yderste historiffe Vished, saasom man ikke ret veed,
hvad Sprog Chazarerne have ralet og endnu tale; men om dereSprog Ml jeg handse noget meere siden. Dog siger Hanway -r),
som selv var 1744. i Persien og udi Aftrabad, ar Chazarerne

der forstade meest Tyrkiff.
Hans egne Ord ere: Jeg sendte til
Chazarerne en Dreng, der forstod Tyrkisk, hvilket Sprog er
Chazarerne mestendeele bekiendt.
Af disse Ord flutter jeg, at
Chazarerne tale et andet Sprog foruden Tyrkiff.
Dog maae
jeg tilstaae, at disse Persiske Chazarer kunne ved den lange Tid
have faaet et andet Sprog end 0e celdgamle Chazarer.
Desuden
forstaaer Hanway ved dette ThrkiM uden Tvivl det OthmanerX

ne tale, hvilket Ml vcere meget forMlligt frade rette gamle Tyrkeri
TurkeUan deres Sprog.
At Chazarerne ere i seenere Tider

bievne kaldte Tyrker, beviser ikke, at de have vceret Tyrker; hvorvel jeg derfor ikke negter, at de jo formedelst Naboelauget have havt
meget tilfcelles med dem i Sceder, og maaMe Sprog.
I det 6.
og 7. Seculo bleve Tyrkerne osten for det CaspiM Hav meget mcegtige, mange Folk fulgte da deres Faner, hvoriblant Ch o zarer,
og bleve derfore blandede med dem, og begrebne under det alminde
lige

«) T. j. p. 138. 141.I. 2. c. 36.
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men som har

den Feil, at han vil giere ncrsten alle Tatarisk Folk til Hu
ner, gier Tyrkerne ril en Horde af Huner, jck meener
endog , at alle Huner have siden baaret det Tyrkiske Navn;
og Chazarer, Uzer, Patzinaker og Ungarer, gier han igien
til Tyrkiske Under-Folk.
Og denne Forvandling fra Huner til
Tyrker synes han at frette i det 5* Secnlo, da dog Chazarerne

ere langt crldre, som jeg siden skal vise af paalidelige Skribenter.
Desuden da det er en afgjort Sag, ot Calm ticker flamme fra
Hunerne, thi de have endnu samme LegeMS Bygning og Seeder,
fom Ammianus, en Skribent af 4. Secnlo, tilleegger Huner
ne; saa er det ikke mueligt, at Ungarerne ogsaa kunne stamme
fra Hunerne, fra hvilke de ere faa langt adffilte i Sprog og Le
gems Bygning.
Calmucker, ja alle egentlige Tatarer, ha
ve forte Haar, som et Hievidne, den store Naturkyndig Pallas/?)

skriver; hvorimod det er bekiendt, at alle Circassisse Fruentimmer,
og venteligen ogsaa deres Mandfolk, ere lyshaarede.
Skulde nu
Circafier, som man meener, flamme fva Chazarer, saa viser
jo dette, at Huner og Chazarer et ere eet Folk, eller at de sidste
stamme fra de forste.

Pray q) den lcrrde Hungarer, gier Chaza

rerne til Tyrker, men har intet andet for sin Mening, end at de
Byzantinske Historieskrivere kalde dem saaledes.
Naar Paver r)
Beretter, at den Persiske Konge Cahades, som dode AZi, forte
Krigmed Hacan, Tyrkernes og Hyrrernes Konge, og at disse
tiåre [Oigur; faa kunde man derved komme paa den Tanke, at
Chazarerne stammede fra Oigur, eller vare samme Folk, efter

di Tyrker ere nok paa dette Sted de samme fom Chazarer, hvis
Konge kaldtes Chagan, famme Ord fom Hacan.
Dog denne
Mening falder gandffe Bovt,

naar betccnkes,

at Oigur eller Ui

gur

e)
p)
q)
r)

Hifl. des Huns T. j. Part. 1. p. 6,25. 230.
Reise in Rusland durch Pallas T. 1. p. §7. 309.
Annal, vet. Hunorum p. 308de Muro Caucafeo, in Comment. Acad, Petrop. T. 1, p« 459. 460.
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gur vil et sige andet end Berg - Boere s) eller sg Fremmede t) \
hvorvel jeg derfor ikke nægter, at jo dette Navn er siden blevet eyen, domlig for visse Folk.
Herbelot u) ffriver dette Folk Jugur,
- og gier det til enTyrkiff Stamme.
Thunman v) leder Hu li

garer og Bulgarer, og mange andre, nu forgangne Folk, fra
dem, hvorpaa jeg dog tvivler i Henfeende til de tvende ferste; thi
Bulgarerne vare vel egentlig Slaver, hvorvel der og vare Huni-^
ffe og Tyrkiffe Folkeflcrgter iblanr dem, og Hungarerne ere besiRgtede med Finnerne.
Saafremt man kunde anfee de Gorja

ner, hvorom Abulpharagius x) raler, for Oigur, faa var det
efter ham i det mindste afgiort, at Chazarer stammede fra Oi
gur; thi han fortæller, at Aar 1120. brode Gorjaner, det er
Chazarer, med dem afKåpfchur, (hvorved uden Tvivl Uzerne forstaaes) og flere Folk, inb i Saracenernes £nnb, og floge
Lem ved Teflis, hvilken de Aaret derpaa indtoge.
Men da TeRis er Hovedstaden i Gurgiikan eller Georgien, saa tænker jeg,
at Georgier selv snarest herved forstaaes, endffionr Forfatterne
af den Engelffe almindelige Verdens Historie )/) anseer dette Folk
for virkelige Chazarer, og siger, at de ogsaa kaldtes Khori.
Hvad som nogenlunde kunde bestyrke dette, er, at Folket nf Kapfchur vare med, og nt Uzerne, som boede der, havde dn Overhaand over Chazarerne, hvilke da altsaa vare nodte til nt felge
med dem paa deres Felttoge.
Men om det end er uvist, enten Oi
gur, Georgier, eller Chazarer forstaaes pan dette Sted, saa

erdet dog vist, nt Georgier og Chazarer have intet fælles sam
men; thi de forste have fra Arilds Tid været Christue, hos de sid
ste derimod var Hedenffabet herffende; Georgierne have fra
.umins

s) Meninfki Compl. voc. montanus & peregrinus,
y) Otiokocfi Orig. Hung. T. i. p. 340. 341. hvorhanviser, at det Oed
Gaur er det samme.
«) Bibi. Orient. T. 1. p. 487. v. Igur.
v) Unters, über Nordische Völk p. 168. Ej. östliche Völk. p. 29.30. &c.
x) Hirt. D'ynaft. p. 37g.
y) I den tydffe Oversættelse T. 20. p. 620.
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umindelige Tider havt Bogstaver, om Chazarerne berintob er det
heel uvist.
Desuden have Georgierne et Sprog for sig, og det
Chazariffe, saavidt man kiender til det, haver ingen Lighed der
med.
Men at komme til Oigur eller Ugrerne igien, da synes
Neftor %) at gisre dem og Chazarer til eet Folk, naar han ffriver, at efter Bulgarerne komme de hvide Ugrer, og bleve bekiendte under Regieringen af Keiser Heraclius, som ferte Krig
med denPersiffe Konge Chosroes.
Da nu Chazarerne bleve
ferst bekiendte med Grcekerne i Heraclii Tid, ja giorde end
og Forbund med ham imod Chosroes; saa kan ikke rvivleS paa, at
jo Neftor haver forståaet Chazarerne ved de hvide Ugrer.
Dog alt leder os til at troe, at han ikkun haver kaldet dem Ugrer,
fordi de ere komne fra de Kanter Ugrerne boede paa.
Men hvor
for han kalder dem de hvide, kan jeg ikke sige; dog skeer det venteligcn fordi de have boet under hvide Telter, thi derefter kaldes i gandffe Aften nogle Horder de hvide, og andre de sorte.
Dersom

man vil antage, som jeg kroer man bor, at Circafterne ere Chazarernes Afkom, saa vilde de sidstes Herkomst maaffee meget op
lyses, naar man fik neiagtig Beretning cm Circaffernes Sprog,
der ei stkal ligne de omliggende Folkes.
Dog herom meere siden.
Vil man antage Herodoti Catjarer for Chazarer, saa synes det,
at han a) gisr dem tit Scyther, naar han ffriver, at den forste Scythiffe Konge L argi tans, som var en Son afjupiterog af eti Dotter af
den Flod Boryfthenes, hvilket venteligen vil sige saameget, at hans
ferste Ophold var ved Unipcr eller Boryfthenes, at han, siger jeg,
efterlod trendeSenner : Lipoxais, Stamfader for de Scyther, der
kaldtes Auchater; Arpoxais, fra hvilken Catjarer og
Trafpier stammede; og Colaxais, Stamfader for Paralaterne.
Men herved maae man ikke tcrnke, at Herodotus selv bifalder alt
dette i alle Maader;

nei,

han anforer desuden tvende andre Me

ninger

s) p. 45.
a) lib. 4. c. 6,
Nye Saml. I B.
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ninget om Scythernes Oprindelse, uden nt etklcete sig
Hertil kommet, nt man feer, at han ofte taget det
Navn i en vid Mening, nnar han intet andet almindeligt
ste nt tittcegge Folk, det boede Nord pan; og alene i sin
st'e Beffrivelse af Scythien taler han om de egentlige

for nogen.
Scykhiffe
Navn vid
geogrnphiScyther,

det boede fra Don til Donau.
§. III.

Forste S<rde
iAflrabad. ne j

Nnat jeg betcrnker, nt faafnart mnn fommer ti( Chazarermere tpfe og histotiffe Tider, fan finder man, nt de have

boet osten for Wolga; fan stutter jeg heraf, at deres forste og celdste Boepcel havet vccret i det nu vcerende Persiske Landskab Aftra-

bad, hvor Hanway hat 1744. endnu fundet dem.
Dette Land
skab ligget efter Hanway’s Chatt Sonden for det Caspiske Hav imod
Hsten, og har Vesten for sig Alafanderan, de gamle HyreaniersLand, forfeit Chorafan, eller det gamle PaÄrien, og
Norden for sig, langs det CnspiffeHav, den Htken Korgan, oven
for hvilken Turkumaner boer.
Men fordi Chazarerne have
fra de celdste Tider boet i et Petsiff Landffab, derfor mane man et
gtøte Dem til Perfer; thi det som nu, og fra lang Tid siden, udgiot Det Petsiffe Rige, havet i de alletceldste Tider ei hort dertil, og
da vare Perlerne ikkun et lidet Folk i det Landskab Fars.
Me- der, Parther, Ela mi ter, Geller, Hyrcanier &c. vare

gandffe andre Folk, som forsi ved Undertvingelse finge Det alminde
lige Navn Perfer.
Ja De nu vcerende Perfer ere et De rette
og gamle Perfer , men en Blanding nf mange Folk, og sornemeligen af Araber, Tyrker og Tatarer.
De egentlige Perler
ere De saa kaldte Gebri eller Gauri.
Foruden Dem ere Det De nu
fan kaldte Perfer, Araber, Turkmaner, Ghiler, Arme
nier, Georgianer, Aghwaner, Chazarer, og mange flere.
Det nu vcerende Persiske Sprog og Bogstaver ere et De gamle Per

fers, men en Tyrkisk Dialect, at forsteme af De gamle og rette
Tyrker, hvorudi jeg dog ikke ncegter at jo noget gammelt Persisk
kan
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kan findes.
Hvis derfor endog nogen Overeensstemmelfe skulde fin
des imellem de nu vcerende Chazarers og Perfers Sprog, fa a

maae dog deraf ikke siuttes til Overeensstemmelfe imellem de
gamle Chazarers og Perfers Sprog.
Imidlertid moder

dog noget, fom snart skulde forlede en til at troe,
at de
gamle Perfer og Chozarer havde vcrret bestcegtede sammen; thi
Plinius £), og Solinus c) hans Udskriver, vidne, at Perferne
kalde Scytherne Sacer afdet ncermeste Folk, o g at Scytherne
igien kaldte Perferne Chafarer.
Da nu Perferne kaldte Scy
therne efter det ncrrmeste Folk, saa er det rimeligt, at Scyther
ne have ligeledes opkaldet Per ferne efter det ncermeste Folk; og
Chafarer i Aftrabad ere uden Tvivl det ncermeste Folk ved Scy
therne, som da beboede Egnen Asten for det Caspiae Hav; thi
ingen andre Scyther forstaaer Plinius her, da alle de Folk han op
regner, have boet Asten for det Caspiae Hav.
Men heraf bliver
det og klart, at han meget uegentligen kaldte dem Scyther.
In
tet er almindeligere, end at Naboe - Folk give hinanden uegentlige og
forkeerte Navne efter det dem ncermest liggende LandMb.
Saaledes kaldte vore gamle Nordiske hele Tydffland Saxland; saaledes
kalde Finnerne alle Svenffe Ruodfalains, af det ncermeste Land
skab RoslaAen.
Vel sandt, at der er nogen Forffiel i Udtalen
imellem Chazarer, Chozarer og Chorfarer, men dog ei saa
stor, at det kan hindre en fra at antage, at det jo er eet Navn paa
eet Folk, allerheldst Chazarer virkelig endnu boe i Aftrabad,
og Aftrabad derhos er, og har fra de orldste Tider varet, Per
fidis yderste Grcendse - Landskab imod det ftore Tatarie, eller de
Gamles Afiatiffe Scy thi en d)»
Dog vil jeg ikke dolge noget af
hvad der kan vcere min egen Mening imod; thi det udfordrer Sand
hed.
Hos Abulfeda é) finder jeg, at det Landskab Chorafan
fikal have Navn afdet PersMe Ord Chor o: Solen; og da kunde

M m m 2

£) I- 6. c. ig.
c) c. 62.
d) A6ta Sanét. m. Jun. T. 5. p. igo.
e5 <2eogr. Tab. 27. i Büschings Magazin
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man let falde paa den Tanke, ar Scytherne havde kalder Perfer

ne fa a, fordi de vare Solens ivrige Tilbedere.
Men herimod kan
indvendes, ar fordi Solen heder Chor paa nye Persisk, derfor er
det ikke sagt, at den ogsaa haver havt saadant Navn paa gammel
PerW, dåden langt rimeligere hav^r heder Mithras.
Salrnakius/) vidner, at i Solini codices ftoacr Chofaci, og i den
Kongelige Franske codex af Solinus skrevet oven over: Scortaci.
Bo chart g) mener, at Chorfaci fkulde betyde Le siygtige
Sacer, og at Scytherne kaldte Perlerne saa paa Spot, for de
Nederlag Cyrus og Darius Havde lidet af dem.
Men endffiont
jeg ikke bifalder denne Udlednmg, fordi detukke synes, at Per fer
ne Have kaldt Scytherne Sacer paa Spot, og at Scytherne

altsaa ikke Havde nogen Aarsag at spotte dem, saa tamfer jeg dog,
at saa stor en Mand som Bo chart ikke burde begegnes paa en forag
telig Maade, som Harduin h) Har giort.
Men nu at komme til
Herodoti Catjarer, saa linker jeg, at Plinii Cotieri z) ere
de samme, baade fordi Navnet er eet paa een Vocal n«r, saa og for
di Plinius regner Cotieri iblant Sacer eller Scytherne, der
boede^sten for detCaspiffe Hav; og delte synes mig at pege paa
Chazarerne, der endnu boe ved den sydostlige Kant af bemeldte
Hav, og det lige ved Grcrndsen af det store Ta tarie, eller det
Asiatiske Scythien; hvorfor vel og Plinius haver regnet dem til
Scvther; saa og fordi de ei stode under Per ferne.
Naar jeg
overveier, at Catjari og Cotjeri kan haardt udtales Catfchari,
Cotfcheri, saa synes mig at igien kiende Chazarer eller Chozarer.
Da Herodotus k) beretter, at Scytherne selv sag
de, at deres Konge Targitaus havde levet omtrent 1000 Aar for
Darii Felttog imod dem; saa folger heraf, at Chazarernes eller
Catjarernes Alder opstiger i det mindste til 900 Aar for Darius,
der

/")
g)
>)
i)
6)

In Plinian. Exercit. p, 692.
Geogr. faer. I. 4. c. 10. p. 254.
In Plinii I. 6- emend. 46. p. 759.
1- 6- c. 19.
1-4-c. 7.
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det er 140a ^lav for Christum; thi de stammede igien fra Arpoxais, . I4ö° Aar
Targi tai mellemste Son; og at Chazarerne have fra de cold- korChrisium.

stc Tider boet paa ovenmeldte Kanter,
Perferne.

og ei staaet

under

§. IV.

Det vides ei, nam* Chazarerne egentlig ere dragne ud fra Andet S<rde
Aflrabad, dog faaledes at mange ere blevne tilbage, siden de end- S sten for
nu boe der.
Vil man troe, at Plinius haver ffrever efter ftn WoIga‘
egen Tid; faa er det rimeligt, ar de endnu 70 Aar efter Christi FoLfel have roligen siddet der.
Dog man kan i Henseende til Tidsreg
ningen kun lidet forlade sig paa Geographerne, da ds famle de
res Efterretninger af gamle og nyere Skrifter.
Jeg ff'ulde snart
troe, at de for Plinii Tid have udbredet sig til den ostlige Kant af '
Volga, siden Mirkhond l) vil, at deres forste Stamfader Xhozar har allerede ved Volga anlagt en Stad, og opkaldet den efter

sig.
Thi endffiont dette ikke kan vcrre rigtigt, saafremt de forst
have boet i Aftrabad, saa kan man dog med Foie siutte heraf, at
saadan deres Vandring og Udbredelse maae vcere skeet i celdgamle
Tider.
Khozar skal have ladet saae Hirse rundt om sin Bye,
det eneste Slags Korn, som kunde voxe i det Land, hvilket nu for
holder sig gau^e anderledes, da der voxer.alle Slags Korn-Arter.

Xhozar fik del Tilnavn Kiem-Kufcar O: den fredelige, godgierende, og lidet talende, Egenskaber, som uden Tvivl have for en
Tid tilkommet Folket, og man derfor haver tillagt dets indbildte
Stifter.
Ved hvad Leilighed Chazarerne have begivet sig saa
langt Nord, findes ikke optegnet; rimeligen ere de dog blevne ircengde frem af et andet Folk, som fast altid ffeede med de uflebne Folk.

§. V.
Nu vare Chazarerne komne til Volga; men den blev ei TredreS«rde
Grorndsen for deres Vandringer.
De ginge over den, og ndbre- mellem fol
dede sig langs Vest-S-iden af der Cafpifke Hav til Staden Derbent, lent00
"
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Thunmann, som dode alt for tilig fra ben gamle Historie, den

eeneste, som haver samlet om dette Folk, begynder deres Historie
dermed, at han formoder, at de have vceret samme Folk som Sirakerne?//), om hvilke Strabo, Plinius, Tacitus, Ptole-

mæus, tale, og hvoraf man seer, at de have vceret beflcegtede med
Aorfer, og disse igien med Alaner.
Hans Grunde ere folgende:
forst at S i raker og Chazarer synes at vcere eet Navn, hvilket jeg
ikke kan finde; derncest, at Siraker have beboet samme Lande,
fom Chazarer-siden, hvoraf intet andet folger, enb at Chaza

rerne have unberrvunger dem, og siden blandet sig med dem, liges
fom Franker meb Gailier; og endeligen, at Siraker forsvinde,
efterår Chazarer bleve bekiendte, hvilket efter mine Tanker maatte
fE’ee, naar de forste bleve undertvungne af, og indlemmede i be sid
ste.
At Aorfer, som vare beflcegtede meb Sirakerne, kaldes
ogsaa Alanorfer, og gioreö tU Alaner, vil jeg just ikke stritte
meget af for min Mening , efterdi det Ord Alan betyder ikkun en
Bergboer, og blev, efterat de tette Alaner vare blevne meget
mcegtige, udstrakt til alle de Folk, der stode under dem, hvilket
skeede altid i den Strcrkning Land imellem Wolga, Don, Pon
tus, det Ca fpiffe Hav, og Caucafus', en Strcekning der er saa
vigtig i Folkevandringernes Historie, og hvor Grund er bleven lagt
til de storste Krige.
De almindelige Navne vexlede ofte af der,
ligesom et Folk voxte det andet over Hovedet.
Scycher, S ar ma
ter, Alaner, Huner, Chazarer, Uzer, eller Cumaner, Tatarer, ere de almindelige Navne, som have fulgt paa
hinanden.
Men skulde Aorfer have vcevet egentlige Ala
ner, da kunde de ingenlunde have uceret Chazarer, thi de^
rette Alaner vare beflcegtede meb vore Nordiffe, Danffe, Norske
og Svenske.
Thunmann haver endelig selv indseet paa et andet
Sted i sit Verk, at Chazarerne have maaffee ikkun indtaget Si2.Sec. efter rakernes Land.
Dette maae omtrent vcere ffeet i det andet SecuChristum A. lo efter Christum, thi Aar 212. finder jeg dem allerede at have ver

ret

m) lluters. über die östlichen Europäischen Völker, p. 12. 22. hg.
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ret fad mcegtige, at de giorde Indfald i Armenien.
DenLlrmeniske Historicffriver Mofes Chorenenfis %), fom levede i A.Seculo, ffriver herom faalrdes: "Da Valaries regieret^ i Arme" ni en, ginge de nordlige Folk Chazirer og Bafilier igiennem
" den Port Zura, under deres Äussrer og Konge Venafepus
" Surhacus; de droge over Floden Kur, hvor Valaries modte
" dem med en stor og stridbar Hcer, flog dem paa Flugt, og for" fulgte dem giennem Porten Zura, hvor de atter famlede sig, ble" ve vel siagne paa nye, men ved deres Buessyttere drcebte Kongen
“ Valarfem udi den Persiffe Konges Artabani andet Regierings
" Aar, efterat Valarfes havde regieret i 20 Aar.
Hans Son og
" Eftersslger Chosroes gik over Bjergene, overvandt disse mcegti" ge Folk med Svcerd og med Spyd, og tog hver hundrede af de
" duelige til Gissel. „
Saavidt Aloles.x Hans Beretning er

faa meget des mcerkeligere, fom han efter eget Sigende haver taget
den af Bardefanes nf Edefla, der levede paa samme Tid denne
Krig tildrog sig.
Ved denne Anledning vil jeg anmcerke, at BaItlier ere uden Tvivl Baritlier, en Uziff Stammes), at maner
stkulde falde paa de Kongelige Scyther ; hvilke Barfilier boede
oven for Chazarerne heit oppe ved Wolga, og om hvilke jeg län
gere frem ffal handle mere; Porten Zura kaldes af Procopiusp)

Zzur, og siges af ham at have vcrret en af de Cafpisse Porte eller
fnevre Passer, venteligen et, der haver ligget VestenforDerbent.
Det Navn Surhacus anfter Thunmann q) for eu S i raker.
Kan vcere, at nogen af dette ved Erobring eller Venffab med Cha
zarerne foreenede Folk er bleven dets Konge.
Af den hele Fortcrlling fees ellers, hver mcegtige Chazarerne allerede vare, og
at de stode i Forbund med Uzerne.
Saafremt disse Uzer have
under Navn af Ou- Siun engang boet ncer China r), faa kunde
denne

»)
e)
p)
y)
r)

C« 62. p. 184- c. 65. p. 18?'
Thunmann 1. c. p. 23.
i
De B. Goth. L 4. c. 3. p. 182. efter den Penetianffe Udgave,
1. c. p. 22Suhm VVN den Uzen, hinten bei Neftor p. 276.
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denne deres Foreeningiued Chazarerne, som synes at have ved

varer l«nge, riene til at bestyrke den leekde. Amsterdammer Borge
mester Widen s) hans Foregivende, at Chazarerne have en
gang erobret alr Landet fra China til Boryflhcnes; dog han har
ei kiendt Uzers og Chazarers Venffab, men derimod tilffrevet

Omtrent£Vtit) de gamle og rette Tyrker have giork.
Noget
A. 320.
over hundrede Aar efter ovenmeldte Krig imellem Chazarer og
Armenier finder jeg al i)^i Persiffe Konge Sapor formanede de
nordiffe Folk til at ffulle giore Indfald i Armenien fra en Side,
paa samme Tid han giorde der fra en anden.
Men den Armeniffe
Konge Tiridates samlede sin Hær, drog over Caucafus ind paa
de Garganiffe Marker imod de nordiffe Folk.
Slaget var heftigt,
og endteö dermed, at Tiridates dræbte Bafiliernes Konge, og
forfulgte derpaa Fjenden lige til Finnernes Land /■).
Thunrnann z/) forstaaer Uzerne ved disse Huner, thi de vare uden
al Tvivl Huner,
Det Folk Uitii, som Strabo scener paa Nord
kanten af det Caspiffe Hav, anseer han, maaffee retteligen, for
Uzer; og kan det ikke negteö, at jo Huner have fra ældgammel
Tid boet veddet Caspiffe Hav og vet> Wolga-v); endffiont jeg
kroer, at de indtil 360. eller saa omtrent, have fornemmeligen alene
boet paa dens estlige Side, hvorfor man ogsaa finder, at Uzer have
i endnu langt seenere Tider boet ved Yaik.
Imidlertid siden Ar
menierne ffulle have forfulgt de nordiffe Folk lige til Huner
nes Land, saa er det dog vel troeligt, at nogle Huner eller Uzer
have boet paa Vestsiden af Wolga; thi det er ikke rimeligt, at Ar
menierne ere gangne over Wolga. Maaffee at de Huner, af
hvilke Atila var, ere forst omtrent 360. komne over Wolga, og
ar andre Huner have forhen boet paa dens vestre Side.
Nogen
kunde maaffee sporge, hvi jeg anforer dette Slag i Chazarernes
Historie, da Chazarer ikke navnes at have været med deri; men

hertil

s)
O
u)
v)

Noord - en O o ft - Tartar ye. fol. p. 708Mofes Choren; c. gi, p. 210. c. 82. p. 212. 213*
1. C. p. 24. 25.
Mit Skrift om Folkenes Oprindelse x. 198.
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hertil svarer'jeg, at de formodentlige« ogsaa have været der, siden
deres Budsforvandte Bafilier, etter Uzer, vare der, og da ere
de venteligen Multe under den almindelige Benævnelse af Nordiske
Folk.
Nogle Aar forend dette Slag ffal en vis Armenier Pe
rozo mates have overvundet C ha canum, som og hedte Vezereus, og giftet sig med hans Dotter.
Denne Perozornatis Son
Camfarus kom siden i Strid med en anden Vezercu^ Chacanus,
og derhos med den Persiffe Konge Sapores; hvorover han, inde
klemt imellem tvende mægtige Fiender, tog Flugten til den Armeniffe Konge Tiridates.
Saaledes fortæller Mofes Chorenenfis x) dette.
Da nu Chacan var de Chazariffe Kongers alminde
lige Navn, cg Chazarerné boede lige op tt£ Derbent, hvor
Perserne tage ved, saa er der rimeligt, at den Chazariske Konge
forstaaes herved, og ar Camfarus har havt sit Opholdssted i Ar

menien ved Grcendfen, hvorved han laae midt imellem disse tvende
mægtige Folk.
Vel fandt, at Kongerne af de.Tyrker, som boede
Asien for der Caspiffe Hav, kaldtes ogsaa Chacan eller Chagan;
men det Folk boede for langt borte til at troe, at Camfarus ffulde
flygte for dem til Armenien.
De falske Avarer kaldte og deres
Konge Chagan; men de boede langt inde i det store Tatarie.
Tatarerne i Grim kalde endnu deres Konge Chan eller Han, og

Middelalderens Skribenter ffrive det ofte Cham.
Korteltgen en
Konge kaldes egentligen paa Tatariff og Tyrffiff Chan.
Men
heraf fees den megen Omgang imellem Ghazarer paa den eene Si
de , og Huner og Tyrker paa den anden; hvorover ingen maae un
dre sig, da disse tvende sidste Slags Folk boede rundt om og ved dem
paa alle Sider.
Man finder derfore det 2Ere-Navn Chagan til

lagt de Chazariske Konger i det 6. Seculo y), i det 7. 2), i det

8.
1. 2. e. 83. p. 217. 218*
J') Bayer in Comment. Petrop. T. i. p. 459.
«0 Theophanes in Corp. Byzant. T. 6. p. 210»
Nye Saml. I. 23.
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81. a), i bet io. b)»
Müller c) opregner, hvor mange Folk der
bruge og have brugt dette Navn.
I ben Geographie, som staaer
bag ved Moles Ghorenenlis, og hvilken nogle derfore have til
skrevet Moles selv, skrives c/) hee! mcrrkeligen, at den Nordiffe
Konge kaldes Chacanus, hvilken er Chaziremes Herre,
og Dronningen kaldes Chatunia, som er Chacani Hustcue,

og af det Barsiliffe Folk.
Dette sidste bekrcefter den n«r Om
gang imelllem Chazarer og Barfilier, kom vare en Uzisk
Stamme.
Ordene synes endog at med fore, at de Chazariske Konger giftede sig altid med Barfilier, Hvilket dog bor indx skrankes ikkun til en vis Tid; thi lcrngere hen i Tiden bleve Chaza
rer og Uzer Fiender.
Chatun synes at betyde paa Tyrkiff og
Tatarisk i Almindelighed en Dronning, ligesom Chagan en Kon
ge; thi Elmacinus e) fortceller ved det Aar 679, at da regierede
t Bocara et Fruentimmer ved Navn Chatun, og Dronningen af
den beromte Mohammed Sultan af Charisme hedre ogsaa
Tarcan Khatun/).
Dog Tingen afgiores ganske derved, at
Meninfki g) vidner, ar en Dronning kaldes paa Tyrkisk Chatun.
Hvad det Navn Vezercus angacrer, da anseer jeg det og for et
2Ere-Navn, og for det samme som Tyrkernes Vezir.
Forun
derligt er det,- at Ammianus, som saa noie beffriver Folkene
ved Pontus, Don og Wolga, ikke nccvner Chazarer, da

han dog levede i det 4. Sæculo, og vi allerede have sect, at de da
og lcenge forhen vare i de Egne.
Rimelig er derfore Thunmanns
b) Formodning, at de ere blevne begrebne under det almindelige
Navn af Alaner, ligesom siden af Duner; hvorfove man ei hel. .

fl) Jbid. p. 248H Conftantinus Imp, de adm. imp. c. 38'
c) Comment. Alph. p. 26. 27.
d) p. 356. '
e) I i- P« 53«
/) Allg. Weltgesch. T. 21. p. 175.
r) in Complemento Thefaur Lingv. orient, v. Regina.
Astl. Vol?, p. 26. ni.
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ker finder -em ncevnte af Procopius, Agathias, Menander,
Skribenter i det 6. Secuio, der dog navngive saa mange andre,
ag tildeels smaae, Folk,
Ammianus z) triDncr, at Alanerne
havde ved deres Seiervindinger udstrakt deres Navn til alle i de Eg
ne boende Folk.
Hunerne ved Aar ,370. og derefter under- R. 370.
tvUnge og forstyrrede de Alaniffe og Gorhiffe Folk og Niger, ere
Chazarerne ogfaa komne til o.t staae under dem, enten som Undersaatter eller Venner, hvilket sidste er for fmaae Stater, i Henseen
de til deres mcegtige Naboe- Stater, noesten det samme som at vcrre
Undersaatter.
Hvad ^ 'hunrnann
efter Prisens äussrer, at
Bafilierne ffulde under Anforsel af Bafich og Kurfich havegiort
Indfald i Medien, kommer for det forste ei Chazarer veö, da
hverken de eller Nordiffe Folk her ncrvnes, og desuden troer jeg ei
heller, at dette engang vedkommer Bar fil i erne eller Uzerne,
thi Prifcus kalder dem, der giorde dette Indfald, Huner og kon-

i

gelige Scythen

Men hermed maae vcere som det vil, saa synes

det, at efter det forste Huniffe Indfald haver nogle af de overvund
ne Folk giort sig los igien, hvoriblant Chazarerne, indtil den
merglige Huniffe Konge Atila bragte dem alle igien under Aaget,
og udstrakte sit Herredomme fra Wolga og Don til Donau, ja
over Donau til Sau - Strommen paa den ene Side, langt inde
i Tydffland paa den anden Side, og igiennem Polen lige til ister
soen paa den tredie.
Og da bleve Chazarerne ogsåa undertvung

ne af ham, hvormed stråledes tilgik.
Mange havde i lang Tid
efter Stammer og Slcrgter regieret over dette Folk, saa at hver
Stamme havde sin Regent.
Keiser Theodofius den yngre
bragte dem alle ved Gaver til at forlade Atilæ Partie, og at giere
Forbund med Romerne; men den, som bragte Gaverne, deelte
dem ikke ud efter enhver Konges Vcrrdighed, thi han ga.v Curidach,

som var den fornemste af deres Konger, det som tilkom den anden.
Curidach herover fortornet, da han ansaae sig som foragter, kald-

N n n 2

i) 1. ZI. c. 2.
t) Hstl. Völk. p. 25. Prifcus in Corp, Byz. T. 1. p. 43.

te
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te Atila til Hielp imod sine Med -Konger.
Atila tovede ei, men
sendte en stor Krigshår, ihielflog nogle af Kongerne, og tvang de
andre til at underkaste sig.
Derefter kaldte han Curidach ril sig,
ligesom han vilde give ham Deel i Seieren.
Dog denne svarede,
At det var vanskeligt for et Menneffe at komme i Guds Nærværelse;
thi naar ingen uden at faae ont i Ainene kunde see paa Solen, hvor
lunde skulde da et Menneske uden Smerte omgaaes med den ferste
af Guderne.
Og ved saadan Smiger beholdt Curidach sit Rige,
da alt det ovrige af Chazarernes Land kom under Atilæ Herskab.
Denne Konge sendte sin ældste Son Ellac did for at regiere saavel
over Chazarer, som over alle de Folk, der boede i Scythien ved
Pontus. /)
'
.

VI.
Af dette sidste kan man siutte sig til, ar Ghazarernc straksig allerede ril Pontus, venteligen i den Egn lige over for Grim,

Fierde Sæde
teö Pontus.

A. 454.

hvor man saa længe efter finder ar de have boer. Men dog vedbleve
de og at strcekke sig lige hen ri! Derbent, og maaffee ogsåa til
Wolga.
Efter Atilæ Dsd, og hans Sons Ellac "Nederlag og
Drab ved den Gepidiske Konge Arda ri c, hvorpå« Gepider,
Ost - Gother, og flere, satte sig i Frihed, fha nt Atilæ Huner
og Senner beholdte tilsidst intet tilovers uden Landene ved Niepqr,
Pontus og Mæotis 7/z) ere ved denne Leiklghed vel og Chazarerne akter blevue frie; Men det varede ikke længe; thi der
fkedte kort ester store Forandringer, saavel idet Asiatiske som Europæiffe Scythien, at jeg her ffa! bruge det vedtagne almindelige

Navn.
Thi Folk der boede langt borte ved Oceanus, fom PriP
cus n\ skriver, dreve Avarerne ud, ved hvilke t<:t)en Tvil sorstaa-

es de uægte, og disse dreve igien Sabirerne ud, som derpaa anfulde

F

Z) Prifcus de Legationibus, in Corp, Byz. T. 1. p. 4.3. 37, 42.
w) Iornand. de reb. Get. c. 50.
*) de Legat, p. 29
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fulde og uddrevs Ugrerne, hvilke vare deelte i Saragurer, Urogcr, og Hunagurer, det er Hun garer, hvilke trends forene-

U. 462.

de sammen angrcbe og overvunde efter mange Trefnrnger Chazarerne, fom Prifcus ved denne Lejlighed kalder Huner Aka ti rer

o)

f^orpaa Saragurerne, met) Chazarer og flere Folk, droge
forst imsd de Caspiffe Porte, men kunde ei troenge igiennem for den
Persiae Besætnings Skyld: hvorpaa de vendte sig imod Ibererne,
plyndrede deres Land, og streifedeindi Armeniernes Laudffaber /-).
Noget efter forekommer en Ambazukes Hunernes Kongs, som
besad de Caspiffe Porte ved Derbent; hvoraf jeg flutter, at denne
Ambazukes har varet Chazarernes Konge, baade fordi Hu
nernes Magt synes da at have vcerer svcekket i de Egne, saa og
forbi Procopius, der fortceller dette, aldrig noevner Chazarer,
men begriber dem og flere Folk under det almindelige Navn af Flu
ner; og endeligen fordi Derbent haver baade for og efter'vceret
Grcendsen imellem Chazarer og Perfer.
Denne Konge var en
stor Ven asdsn Grcrkiffe Keiscr Anaflafius, og tilbod ham, kort
for sin Dod, som skeede i en hei Alder, disse Porte; men Keiseren
Ziorde sig Betcenkning herover, og vilde ei modtage dette Tilbuds).

6

5OO

VIL
Under denne Konge eg EftermcenFsynes de Chazariffe Om- Femte Gw-

stcendigheder meget at have forandret sig, og dette Folk i stedet for de i RnSland
en Under-Rolle at have herefter spillet en Hoved-Rolle, og have °s Om
bragt under
Etammer.
rm hersker en
have tildraget
thi da sinder

sig de fleste, Huniffe, Ngriffe og Slaviffe Folket
Men hvorledes og naar dette egentligen er Mer, derdyb Tauöhed i Historien.
Dog synes meget deraf al
sigi Slutningen afF. og Begyndelsen af 6. Seculo;
jeg, 'at den Persiffe Konge Cava6es har taget de
N n n g

Caspiffe

o) Otrokocfi Orip. Hung. T. i. p. I52. 153.
j>) Prifcus 1. c. p. 30- Thunmarm östl. Völk, p- 29. 112.
tf) Procopius de B. Perf. 1. 1 c. 10. Th un mann ösil. Völk. p. 112.
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Caspiffe Porte fra Ambazukis Sonner,

A. 5I0.

hvorpaa Chagan,

Tyrkernes og Hyrrernes, det er Oigur eder Ugrer, deres
Konge, samlede en Har af420000 Mand , som han let kunde giore,
da han regierede over atte Rufler og Suget Nucrat.
Ved disse
Rufler forstaaeS vel ikke egentlige Ruller; thi om de end vare den
Gang til, som et Folk, saa have de dog kun besiddet et lidet Land;
men derved forstaaeS ventelige« det hele Land, som Rufler siden be
boede , fra Pontus af til Hstersoen.
Nucrat derimod tiender
jeg ikke.
Freden blev endelig flutted paa Vilkaar, at Cavades
ffulde agte Chagani Dotter. ' Men som Cavades havde imedens

U. 530.

sat Muren i Stand, der beffytter disse snevre Passe eller Porte, saa
sendte han Chagani Dotter tilbage, efterår han ikkun havde havt
hende een Nar hos sig r).
Og siden befæstede Cavadis Son
Chosroes denne Muur end mere, hvorved Chazarer eg de flere

Folk bleve lange hindrede fra at gisre Indfald i Perfien.

'

.

Ved

denne Leilighed giorde han Fred med den Chazariffe Konge, og fik
derved hans Tilladelse hertil.
Porterne giorde han af Jern, og
derfor blev Passen kaldet Bab ol Hadidi, det er Jern-Porten.
Ved sammeTid bygde Chosroes Staden Baboan'ved det Caspiffe
Hav, og de Stader Xareara, Bab ogAlabuab, hvilke tvende
vet ere Derbent, eller have ligget der i Narvarelscn.
Ncer ved
Chazarernes Land bygde han Balangiar, hvilken siden tilhorte
Chazarerne, og var undertiden deres Hovedstad, Samandar
og Albaidha; og i Chozarernes Land bygde han de Skader
Sandil og Fairduz Cupa.
Han satte og en Sradtholder af sin

egen Slagt til at bevare Grandsen og Muren, og kaldtes dennes Ri
ge Aflarir, det er, Thronen; hvilket vedvarede lange efter endog
i Muhammedanernes Tid.
Nu heder Landet Schirwan.
Og bleve han og hans Underfaatter tilsidst Christne j).
Hvor vidt
Cha-

r) Procopius 1. cit. Bayer in Comment. Petrop. T, 1. p. 459. 462.
s) Geogr. Nub. part. 1. dim. 4. p. 24. dim. 5. p. 242. Abulfeda Geogr.
i Büfchings Mag. 4. Th- P- 179. 5- Tl). p. 316. Thunmann s sil.
Volk. p. 112. 113.
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Chazarerne have paa denne Tid udstrakt deres Herskab, kan fees
deraf, at Jemandes t) beretter, at neden for Vidioarii, der boe
de ved Veixelens Udlob, og for Esthier, der boede Aften for

Veixelen iPreuflen, boede Sonden for det tapre Chazariffe Folk,
fotn ikke lagde sig efter Agerdyrkning, men levede af Fædrift og
Jagt.
Neden for dem igien boede Bulgarerne ved Pontus. Af
disse Jornandis Ord fees, at Chazarerne have da eiet en ftor
Deel af Polen.
Ingen maae dog herved tarnke, at Chazarer
ne have alene opfyld,t alle disse store Lande, nevnlig en anfeelig Deel
af Polen, heele Eithauen, det gandffe egentlige Rusland, og

alt Landet lige tit Wolga oß Derbent.
Nei, de vare Folk, fom
jeg siden skal vife, der vare gode at komme til rette med, og fom lo
de enhver troe hvad han vilde.
De noiede sig med at tage Skat af de v
undertvnngne Folk, beholdte deres egen og gamle Levemaade, oglo-

de de andre beholde deres.
Og derfore finder man og, at deres
Ravn er ide Lande faa hastig forgåaet, efterat deres Rige var forgaaet.
Mange Folk i bemeldte Lande have og uden Tvil vceret frir,
endffiont de have boet teet ved Chazariffe Underfaater; og til dem
regner jeg Bulgarer, og de tvende Hnniffe Folk Cotrigurer og ,
Utrigurer.
Desuden fatte i 6. og 7. Seeulis de ucegte Avarer
deres Magt Gramdfer mod Vesten, og de rette Tyrker imod Aften.

Vel fandt, at Jornandes i ovenmeldte Beffrivelfe kalder dem
egentlige« ikke Chazarer, men Agazzirer; dog enhver indseer
vel, at Navnet er det famme, og desuden figrr Geographus af
Ravenna tå) det udtrykkelig.
Men nu msder noget, fom i Forsk
ningen synes mroeligt, nevnlig at Chazarerne have sort Krig
med 06 Danffe, da dog inter er, efter alle Omstændigheder at dom
me, visiere.
Korteligen, de ere de Huner, som Saxo lader krige
med den Danffe Kong Erode, og Hervarar Saga med den
Reid-Gothiffe Konge Angantpr, hvis Rige laae i PreufTen,
Samaiten, Kurland, LiflancL
Hunerne eller Chaza

rerne

t) De rebus Geticis, e.
») 1. 4. c. i.

5.
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rerne havde fornemmelig Ruder til Hielp, deter, de Folk, som
boede i Rusland, helst i Nord-Rusland eller Holmgard.
De

res Krigshcer var overmaade stor, og forte mange Heste og Asner
med sig.
Men de blcve desuagtet ganske slagne af de foreenede
Konger, den Reid-Gothiske Angantyr, og den Danske Rrode VII, thi til ham henforer jeg dette; og den Chazariffe Konge
blev selv paa Pladsen y).
Mere om denne Krig vil jeg ikke handle,
endskient det gierne kunde skee ester ovennreldte tvende Skribenter,
eftersom jeg haver giort det udi den I. Tome af min Danske Historie,

som nu snart skal gives under Pressen.
Denne ulykkelige Krig foraarsagede uden Tvivl, at de overvundne Folk i Lithauen og Po
len afkastede Chazarernes Aag; thi jeg finder ikke, at Chaza-

rer have siden herffet der. ' Det samme synes og at maae siges om
Nord-Rusland: thi i Syd-Rusland bleve de endda længe ved
at herske.
Og derfra er det vel at de have fordrevet Wo lo eher
ne, fom Neftor zr) siger.
Og disse Wolocher ere de samme
Folk, som kaldes Walacher eller Blacher, og som derpaa ned
satte sig i Dacien, nevnlig Moldau og Wallachie, og mcengede sig der med de gamle Dacier, og Levninger af Romere og Gother, famt Gepider, Huner, Avarer, Bulgarer, Slaver,
og siden med Patzinaker, Uzer etter Cumaner, og Tyrker,
hvorfor og deres Sprog er saa broget, og blandet med saa megen
Latin.
Om de Tyrker, som ved denne Tid skulle vcrre faldne ind
i Medien, og have foresiaaet Keyser Juftinus Forbund med sig .
imod Perlerne y), have vævet de rette Tyrker fra Turkeltan,
eller Chazarerne, skal jeg ikke sige.
Derimod kunde man snart

A. 590.

troe, at de Tyrker, som efter samme Skribents Sigende 2) ginge
i Mauricii Tid over den Cimmeriske Bosporus, og beleirede
Staden Cherfon paa Crim, at de have været Chazarer, saa-

som

D
x)
J7)
r)

Min Tome 8- x. 52. 53. T. 9. Tavle 87. 88, og 89P- 45Menander in Exe. Legat, in Corp. Byz. T. i. p. 77,
ibid. p. 87.
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som de boede lige over for paa den anden Side- af Bosporus.
'

Imidlertid feer man af Menander a), at de under Tiberio
indtoge Staden Bosporus paa Crim; hvorfore det vel og bliver
dem, der have beleyret Cherfon.

§. VIII.
Ved disse Tider, og noget forhen, skeede det, at Chaza-Slette S«de
rerne trcengde ogfaa ind i det nu vcerende Crim, hvorved de bleve *

i Stand til at beleire Cherfon.
Thi det er rimeligt , at de Apaturer, hvis Land, som laae paa Sydkanten af Crim, Keiser
Tiberii Gesandt Valentinus drog igiennem paa sit Gesandtffab
til Tyrkernes Konge, bsr lcefes Ahatirer, og derved Chazarer
forstemes? I det mindste ciede Chazarerne , et meget lcrnge ef

A- 580.

ter, endeel af Crim.
Imidlertid have dog de rette Tyrker trcenget ind mellem AV olga og Tanais; thi de roste sig af ved denne
Tid at have overvundet Alaner og Urogu rer Z?), i hvilken Tid
de Cbazarer, som boede paa Crim, ved Don og Wolga, vel

og have maattet lide meget af dem, og maaifee staaet under dem.
Dog denne Tyrkernes store Magt begyndte meget at vakle allerede
i Mauricii Tid, ved det den Persiske Konge Hormisdas erholdte
store Seiervindinger over dem, som boede i TurheBan, og nog
le Stammer as dem flygtede bort, og begave sig til Avarerne

i Pannonien c), og i det folgende 7. Seculo tog efterhaandcnsaavel de vestlige som ostlige Tyrkers Magt afcT), fom og Avarernes
- ved Nieper og Don; faa <it Chazarerne derved komme iglen
snart til deres forrige Krcefter, og bleve det herskende Folk for en
lang Tid ved Wolga, Don, og Nieper.
§. IX.
fl) ibid. p. noD Menander ibid. p. io§. 109. 1. g.
e) Simocatta. 1. 3. c.'6.1. 7. c. g.
d) Deguignes Hift. des Huns T. 1. Part, 2. p. Z67. 506. ThumnaUx
östl. Völk. p. 83. 86. 88«
Uye Saml. I. 25.
OOO

U. 590A- 595-
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§. IX.
De besidde
Det 7. g. og 9. Seeulum viser Chazarerne i deres fterste
fntCaucafus' ^^uds.
Thi endskient deres Herskab strakte sig da noget mindre
Woig^Don' end forhen paa en kort Tid, faa var det dog mere beforstet og langog det meste varigt.
Ved det Cafpiske Hav, at sige paa det6 vestre Side, behnf1)0 funt
de sig faaledes, at det efter dem blev kaldet Bahr Khozar,
e*n d e e ! af det er: Havet af Khozar, af de Persiske Geographis indtil denErim.

ne Dag e).
De tvende Araber, som i det 9. Seculo have be
skrevet deres Reise til Indien og China 7), belcegge det og med
Navn af Chozarernes Hav: Det samme gior i det 14. Seculo

den Arabiffe Geographus Abulfeda g)r og den Christne
Araber Edrifli udi Sicilien veb Aar 1153. Z>).
At de og strak
te sig ril de Cafpiske Porte, og til Derbent, bevidner Theopha

nes /) ved Aar 626, da han i bemeldte Aar lader dem igiennem de
Cafpiske Porte bryde ind i Perfien.
J det Brev Chazarernes
Konge Joseph k) skal have skrevet i det io. Seculo, siges, at
imod Sonden boede 15 talrige Folk indtil Bab Abuab, det er
Derbent, fom gave ham Skat.
Og dette troer jeg og for saavidt at vare rigtigt; thi Chazarerne selv boede egentlige« vel ik
kun ved Wolga, ved Maeotis Udlob lige over for Crim, paa
Crim, og noget inde i Landet, idet fom nu kaldes Cabardie;
Resten beherskede de vel, men Det beboedeö dog af sine egne Folk.
At Chazarerne Jave boet,Norden for del Cafpiske Hav, fees af
Edrifll /), som regner dets Lcengde fra Norden til Sonden fra
dem af.
Abulfeda
kalder Derbent Chazarernes Bye;
jg han siger, at den var Grandfen imellem Perfer og Chaza-

rer
Herbc-lot Bibi. Or. T. 2. p. 1003. v. Khozar,
Ane. Relat. d. Indes, p. 73.
I Büfchings Mag. T. 5. p. 316. og 32g*
Geogr. 'Nub. dim. 5, part, 6. p. 240.
i) Corp. Byz. T. 6. p. 210.
8) Buxtorf. præf. in libr. Cosri.
i) Geogr. Nub. p. H.
m) Büfching Mag- T. Z . p.

#)
f)
X)
S)
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røn), hvorved et alene maae forstaaes de Perfer, som de Arabiske Ca
li pher overvunde, men og Perferne under Calipherne; thi man
finder, al Chazarerne have i Caliphernes *Xiö giort jcevnlige
Indfald i Perfien.
Ved Don og paa Crim nedlode de fig ogsaa
0) og lode anlcrgge omtrent 8ZA. Fcestningen Sarkel ved Donetz;
hvorom mere siden.
Ar Chazarerne og have boet ved Pontus,

kan sees deraf, at den Grcekiske Keiser Juftinianus fik Aar 704
Tilladelse af den Chazariske Chagan, ar maatte begive sig til Phanaguria, som laae lige over for Crim i Afien, og at Pontus
fros Aar 764. ganffe til, baave ved Chazarien og de andre om
kring bemeldte Hav liggende Lande p)t
Cnd mere Chazarerne
strakte og paa denne Tid deres Magt langt ind i Rusland.
Ei

allene nyere Skribenter q) antage dette, men endog Neflror r)
vidner, at Polænerne, som boede ved Kiow og Dnieper,

maatte give dem Skat; hvorom mere siden.

§. X.
Nu agter jeg at handle om deres Bedrifter efter Tidens Folge. Clmarernes
Da den Grcekiffe Keiser Heraclius blev saa becengstet af den
*
tige Persiske Konge Chösroes 2, fandt han intet andet Middel at7*

modstaae Perferne, end at indgaae Forbund met> Chazarerne,
som skeede da han stilede over Pontus, og satte i Lander ar dra- ** 632*

ge ril Armenien.
Dog denne Gang havde det ingen videre Fol
ger med sig; men nogle Aar efter stilede han atter over Pontus,
og giorde Landgand i Lazica, hvorfra han sendte Gesandter med
Foråringer til Chagan, for at sormaae ham til Forbund mod

Ooo 2

Per-

*) Ibid. p. 307. Zvtz.
,) gayer Beg- V- Azov p. 40. Strahlenberg p. 196. efter Manus Niger
en Geograph af 15 Seculo. Pr ny Annal. Hunor. p.^309. Peysfo;
nel Obf. bitt. p. 83. 84. Deguignes T. Part. 2. p. 507.
p) Theophanes j C. Byz. T. 6. p. 248- 290.
5) De^uignes T. 1. Part. 2- p. 507.
r) k- 48.
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Perferne; hvilket denne lovede, hvorpaa Heraclius begav sig
selv tii ham.
Da Chagan det herle, reed han ham med et stort
Felge i Mode, og kastede sig.ved hans Ankomst rillige med dem samtlig af Hestene ned paa Jorden. Men Keiseren bad da, at han
vilde stige til Hest, og kaldte ham sin Sen.
Saasnart dette var
street, omfavnede han ham, og satte sin egen Krone paa hans Ho
ved.
Derefter bad harr Chagan til Giest, og forcerede ham alle
Fade og Kar, som brugtes der, samt en kongelig Dragt, og
ørenringe af Perler.
Til Chagan8-Fyrster gav han og Hren-

rmge med egen Haand.
Og for at forbinde ham sig des stärkere,
viste han ham sin Dotters EudoeiL Skilderie, og lovede ham hen

de til Dronning. Desuden tillod han ham og at sidde paa en Thro
ne naar han var ncrrvcerende i Palladftk. Bevæget af alle disse ForLeele gav Chagan Keiseren en stor Herr med, under Anforsel af
Ziebil, som var den heieste i Værdighed ncest ham selv.
Denne
Lhazariffe Heer brod igiennem de Cafprffe Porte, foreenede sig med
denGrcekiffe, og begge plyndrede de det Lcmdffab Androega i
Perfien, nu Adirbeytzan, edelagde Stcederne, giorde mange
Fanger, og breendte Solens Tempel op. - Ziebil vendte Lerpaa

féfv tilbage, og.overlod Krigsherrens Anferft! til sin Son 5).
An
ret efter ginge begge foreenede Hcere atter iyd i Perben udi Septem
ber Manned; men da begyndte Chazarerne, tiede af Besvcrrligherme og den forestaaende Vinter, smaaligcn ak unddrage sig Keiftrems Herr, og tilsidst alle ar forlade den i). Ikke desmindre sik dog
K-eiferen Overhacend, og sendte derpaa -efter Lofte sin Detter Eli
do c ia fra Conftantmopd til Chagan; men da hun undervejs
sik at vide, at Chagan var bleven drcebt, vendte hun efter sin Fa
ders Befaling tilbage igien r/).
Fra denne Tid af horer man om
trent i 40 Aar intet til dem; men da ffeede det, efterat den Bulga

ri ffe
,) Cedrenus C. Byz. T. 7. p. 324. 327. $28- Nicephorus ib. p. g.
Theophanes T. 6. p. 209. 210- Eutychii Annales T. 2. p. 230.
r) Cedrenus C. B. T. 7. p. 32g. Theophanes C. B. T. 6. p. 210.
u) Nicephorus C. B. T. 7. p. 12. k •
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Hvilken tilligemed Herffede over Hu

ller Cg tre eurer, og forhen havde staaet tinber Avarerne, men
omtrent 634. var faldet fra dem; og denne Cubrats Folk var ble
ven decket i § Parter, ffa ar een af hans efterladte Sotmcr regierede
over hver Part, at Chazareme da brede frem, og undertvunge
bet Bulgarien, fom laae ved Floden Cuphis, og lige over for
Crim, og hvor Cotragurerne egentlig boede.
Batbaja, hvis
Værdigheds Navr, var Bajan, uden Tvivl det fun me fom Bojar,

var Cubrats «löste Sen, og regierede da der, men maatte nu beqvemme sig ril At betale Chazareme Skar, hvilket og hans Efter
mand leenge maatte giere.
Da nndertvnnge Chazarerne ogffa
Alt Landet indtil Pontus, og uden Tvivl ogffa Cubrats anden Sen

Co tragus, fom havde nedfar sig paa den anden Side af Don,
lige over for Batbaja v).
Ved denne Leilighed rykte den tredie
Son Afparuch frem otier Nieper, Nieder,

ja Donau, 03

indtog det Land, fom siden blev efter Folket kaldet Buigariet.
Disse Bulgarer etter Wulgarer havde Navn af Floden Wolga,
hvor deres forste og «lyste Sccds havde voerer, og vare af Herkomst
Slaver, men havde dog mange Huner iblant sig af det Slags kal
det Cotragorer.
Hvad Floden Cuphis angaaer, da mene nog
le Nyere

, folgende?denanrier, at dat er Nuban,

ffm fal

der deels i Mæotis, deels ved andre Arme i Bosporus.
Andre
tgien y) gi ore den til den ffa kaldte Liman, eller Bugten Vesten
for Cnm; hvorimod Bayer -3), ffffende Theophanes, gier
den til en Flod, fom falder i Limari, teet ved Necropyle, hvil

ket da uden Tvivl bliver den Flod, fom falder ud er langt Aften fra
Nigropoli.
Og dette ffulde jeg nesten onfee fordet rigtigste, ffafom det fynes at stemme overeens med Keifer Conftantini Beret
ning.

v)
x)
jy)
z)

Ibidp. Ig. 13. Theophanes T. 6. x. 236. 237°
Gatrerers Eiul. in die Unib. Hist, p- i922, 924.
Thunmann Hstl. Völk. p. loiC o mm. Acad. Petiop. T, 1. p. 391. 392-
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ning.
Theophanes a) fortceller, at Chozarerne’, da de overr
vunde Bulgarerne, brove ud af det inderste af Berzilia, fom

ligger i det forste Sarmatien.
Nicephorus b) forer dem fra
det inderste af Beryllen, som grcendftr til Sarmaterne; Dog Be
ryllen er vel en Skrive- eller Lcrfe - Feil istedet for Berzilien. Den
Acmeniffe Geographus c) fynes at ansee Landet Norden for
Mæotis, og Tanais, for det ferste Sarmatien, og fortter han
BarBlier, og Chozarer, og mange fleere Folk, mellem Mæotis,
Tanais, Wolga, Caucafus eg det Caspiffe Hav, og fletter
Barfilierne ved Udlobet af Wolga eller Ethel, som han tillåger
70 Udlob.
Paa et andet Sted siger han, at det forste Sarrnatien ftrcekker sig fra ^aluria, som de Tydffe kalde Bulgaria, og
til Nord-Havet og det ubekiendte Land, samt deRiphceiffe Bierge,
hvorfra Tanais flyder.
Grim horer dertil, som er Christen, dg
der ellers ere mange hebende Folk i dette Sarmatien.
Det er
klart, at han forstaaer Polen og Rusland ved dette Sarmatien,
allerhelst han ellers ikke ncrvner dem.
Af alt dette bliver det klart,
tit Chazarerne have endda langt hen i det 7. Seculo levet i god
Forstaaelse med Barzilier eller Uzer, og venteligen udstrakt derer
Magt langt Nord paa ved Wolgæ Vestre Kant, men ere derfor ikke
da forst komne frem til Mæotis og Pontus, fom Theophanes
og I^lieephorus synes at give tilkiende, hvorvel maaskee de forst have
faaet fastog stadig Fod der.
Chazarerne vare nu meget mcegtige; men degode nu, som det gemeenligen pleier at gaae, naarLykA. 677. ken foier, det ei blive derved.
De angrebs ogsaa Ungarerne,
som da boede mellem Don og Nieper oven for Grim, og bragte
dem under Aaget; dog beherskede de dem saa lemfceldig, tit de ansaaes for tvende foreenede Folk; og varede denne Foreening i 203.
Aar d)>
Her folger jeg Professor Thunmann, som hos Keiser

Cona) Corp. Byx. T. 6. p. 307.
i) C. Byx.T. 7. p. 18.
c) P 359. 346. 347.
4) Hmniusnn QestlWölk. p. 103. 107.
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Conftantinus* lyser 203 Aar istedet for 3, en Tid der er meget
for kort til at frembringe den Foreening, som efter ham selv var imel
lem disse tvende Folk.
Nu vare Chazarerne saa mcegtige, at de
dristede sig til at angribe de Arabiske Calipher, som da just vare
paa det mcrgtigste.
Caliphen Abdalmelcc Ziorde sin Broder
Muhammed til Stadtholder over Aderbeitzan, Mefopotamien og Armenien, hvilke Landss'aber have ester deres Beliggen
hed maattet vcere deres Indfald mest underkastede.
Muhammed
fendre 100000 Mand imod dem; men de bleve alle omkomne af Cha
zarerne. Derpaa gik Muhammed dem selv i Mode met) 40000
Mand, flog dem midt i Armenien, og lod brcende dem i deres
egne Templer, hvorhen de havde taget deres Tilflugt.
Derpaa
sendte han Abdalmelecs <Sen Moslem tit Babalabouab, det
er, de Caspiffe Porte, hvor80000Chazarerstode.
Men Mos»

A. 69«.

lem belejrede dem, omkom mange, indtog Portene, og bragte de
overblevne til ar antage den Muhamedanske L«re e)»
Delte er det
ferste jeg finder, ar nogen Chazar har antaget anden Loere end den

hedniske.
Underligt er det, «r Ve synes ar have havt Templer i
Armenien; hvoraf man maae siutte, ar de have en Stund ophol
det sig der, maaffee fra Heraclii Tid.
End mcrrkeligere er det, at
hlerbelot kalder disse Bygninger ei Templer, men Kirker, hvor
ved man snart skulde falde paa den Tanke, at endeel af dem vare da
allerede Christne^ hvilket saa meget mere vilde bekrcefte deres lange
Ophold i Armenien.
Om de Tyrker og deres Konge, som
Abulfeda/’) omtaler, have vceret Tyrkerne Hsten for detCaspisike
Hav, eller Chazarerne, kan jeg ikke med Vished sige, dog troer
jeg snarere det forste, efterdi den Ab der rahm en, der giorde Op
stand mod Caliphen Abdalrnelee, og siden overvundet tog sin
Tilflugt til Tyrkernes Konge, siges forst ar have indtaget Chorafan, hvilket Land grarndftr til Turkeftan, og derfra vcrre drager

ril Irak.
§. XI.
t) Elmacin p. 62. Herbelot p. 1003.
f) p. 122. in Annal.

»
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§. xi.

Uagtet det Nederlag, Chazarerne (jwbe libet <if S arace-

betS.Seculo. nerne, vare de dog endda meget nmgtige, saa at de Loge den flyg
tige Greckiffe Keiser Ju ft ini an us 2. i Veffyttelse; hvormed trlgik
saaledeS.
Denn? Herre havde efter sin Afsættelse taget Flugten til
Staden Cherfon i Grim, hvilken vel stod under Grcekerne, men
dog i mange Maader var at ansee for en frie Stad.
Denne Bye
kaldes nu Koslof af Rufferne, og Gusleve af Tyrkerne, og
ligger paa Vestsiden af Grim g*).
Juftinianus begyndte der at
teenkepaa,- hvorledes han kunde indtage sit Rige igien; hvorover
Jndvaanerne bleve bange , og befluttede at dråbe ham, eller at sen
de ham fangen til Apfimarus, fom da besad Thronen i Conftantinopel.
Dog Juftinianus formcerkte dette, og tog sin Tilflugt
til Caftellet Doros eller Dory i Gothernes Land, hvilke Gother kaldtes Tetraxiter, et lidet men, stridbart Folk, som endnu
beboer Grim, er Christen, og kaldes af Abulfeda Afer eller
O1 As, og Fcestningen Kerfti i, med et Tyrkiff Navn, som bety

A. 700.

der 40 Mand, hvilket Sted er maaffee det samme, som Keiser
Conftantinus kalder de 30 Parter.
Hvorom alting er,. saa sendte Juftinianus fra Doros til Chazarernes Chagan, og bad at
han maatte komme til ham.
Chagan tog vel imod ham, indgik
Venffab Med ham, ja gav ham sin egen Soster Theodora til
TEgte; hvorpaa han boede i Phanagoria, nu Taman eller
Tamartacha i Chazarernes Land, som ligger lige over for
Crirn.
Da Apfimarus fik dette at here, aflod han ikke med
Lester og Gaver at anholde hos Chagan om at sende sig Juftinia-

num enten dod eller levende, indtil denne endelige« bevilgede det.
Saa oste, ja alt for ofte, er Historien Fyrsternes og Folkenes
Skcendfel.
Nu lod Chazaren bevogte sin Svigerbroder ved sikre
og troe Folk, paa det han ei ffulde undflye ham; men gav for, at
det ffeede for at beffytte ham imod sine Ghazarers Overfald. Derpaa gav han Befaling til PapatZJio, en Chazariff Fyrste, som
havde

g) Peysfennel p. 87.
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havde fortrolig Omgang meb Juftinianus, og ti( Balgitzes,
Stadtholder af Bosporus, at drcebe Keiseren paa fer fte Befaling.
Bosporus kaldes nu Jcmkale, og er de Gamles Panticapætim, og synes da at have staaer under Chazarerne.
Dog Juftinianus blev reddet ved sin troe Kejserinde Theodora, som blev
underrettet om Forrcederiet, ved en af sin Faders Betientere; hvorpaa han forekom de tvende Forrcedere, og lod dem qvcrle.
Derefter
tog han Flugten, efterår han forsi havde sendt Theodora hiem,
og begav sig tilden Bulgarifke Konge Terbelis, ved hvis Hielp
han igien besteg sin Throne
Da alting var bleven roeligt, af-

sendte han en mcegtig Flode for at tilbagehente Kejserinden; men de
stefte Skibe forginge med Mand og alt.
Hvorpaa Chagan lod
ham sige: Havde det ikke vceret nok, du Daare, om du havde ladet
hende hente med to til tre Skibe, saa havde du sparet saa mange
Menneskers Liv? eller tænkte du at tage hende tilbage med Krig?
Sse hun har fodt dig en Son, send nu og lad dem hente.
Dette
giorde han ved sin Kammerherre ThaophylaEtus, thi saa kan
Cubicularius Oüei’foztte6, og lod han da baade hende og Sonnen
Tiberius krone ved deres Ankomst z).
Dog faa Aar efter kom
Juftinianus paa en volsom Maade af Dage. Han kunde ikke glem
me det Cherhonikerne havde villet forraade ham, thi sendte han

en Flode did for at straffe dem.
Men som deres Äussrere ei vare
forsigtige, saa bleve nogle af dem lokkede ind i Byen og omkomne,
og de ovrige, ved Hielp af en Chazarisk Bescetning, som de havde
kaldet til Undsætning, fangne, og sendte til Chagan, nevnlig
Tudun, Zoilus, Chriftopher Anforer for Thracierne,
og

Z>) Nicephorus C. Byz. T. 7. p. 21. 22- Cedrenus ibid. p. 357. iheophanes ib. T. 6- p. 248- Zonar.as 1. 14. T. 10. Part. 2. p. 75.
Abulfeda i Biilch., Mag- T. 5. p. 364- Conltantinus de adm. imp.
T. 22. p. 92. Peyslbnnel p. 98- 100.
r) Theophanes C. B. T. 6- p. 250. Nicephorus T. 7. p. 22- Cedrenus
ib. p. 352. Zonaras T, 10. Part. 2. p. 75.
Mye Saml. I 23.
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og 300 Soldater.

Dog som Tudun dode underveis, fan giorde

Chazarerne ham er Dedning-Osser ved ar drcebe Chri(topher og
de 300 Soldater.
Ester alt dette udraabtc de i Cherfon en vis
Philippicus Bardanes til Keiser.
Da sendte Juftinianus dttec

en mcegtig Flove for reent at ovelcegge dem, ved hvis Ankomst Bar
danes flyede til Chagan; men Byen blev dog frelser ved Chaza-

rer, som komme den ril Hielp.
Hvorover Anfsreren af Floden
blev faa bestyrtet, fordi han med forurettet Sag ei torve vende til
bage til Juftinianus, at han og Folk ogsaa udraabte Bardanes
til Keiser, og fordrede ham tilbage fra Chagan, som fordrede
Eed forst, ferend han vilde give ham over i deres Hcrnder, at de ei
sikulde skave ham, og derhos 100 Penge (nomismata) afhverPomer
eller Grceker, af dem venteligen jom vare i bemeldte Krigshcer. Ud
faldet af dette Opror blev faaledes, ar Juftinianus tillige med fln
Son Tiberius , som var fodt af den ChazarisikePrinVsesse, VrcebA-

710.

ky Nogle Aar efter angrede Chazarerne atter Saracener
ne, bver hvilke Yezid da var Caliph.
De forste anfortes af
Chagans Son Ebn Haf, og Ve sidste af Al Jarah, hvilken
Omar, Stadtholder afChorafan og Irak havde udsendt. Jarah
var forst lykkelig, indtog Fæstningen Meltahar,

A- 721.

A. 7Zi.

og drev Chaza

rerne for sig fra et Sted til et andet.
Men disse, efterat de Hav
de trukket en Forstærkning til sig, toge Havn, og ved Ardevil udi
Adirbeitzan nedlagde Ven Hele siendtlige H«r, Hvorpaa de udplynVrede Armenien og Medien, ogvendtetilbage.
Anret efter drog
Moslema Chaliphens Broder imod dem, flog og jog dem ud as
Landet /).
Under Hisjams Chaliphat flog samme Moslema
dem atter tilbage fra Armenien, og tvang Ve overblevne af deres
Hcer til at indgaae Forlig.
Derpaa trang han ind i Ve Cnspiske
Passer, holdt atter et stort Slag, hvorudi mange bleve paa begge
Sider, og fandt derover for godt at trcrkke sig tilbage over de Chazariske Bierge, efterat han dog havde erobret nogle Stceder, og er
hvervet

k) Theophanesp. 25'2.253. Nicephorus p. 23. 24. Cedrenusp.352. 353.
^lmacinp. 79. Theophanes p. 271. Alg. Welt- Hist. I'. 20. p- i Z.§. I Z.
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Äaret efter kom han

igien til de Caspiffe Porte og Hav,
satte Befcestningerne
der i Stand, som Chazarerne havde nedbrudt, og ind
tog Staden Derbent med omliggende Land, og tvang Chaza
rerne til eedeligen at love aldrig mere at gaae over Sarace

U.

nernes Grcendser.
Dog da de snart brsde denne Eed, og fulde
ind i Armenien, drev han dem med sin sædvanlige Tapperhed tilba

ge.
Og to Aar efter skal den Arabiske Feltherre Asfud Ebn Abdalla have erholdet adffillige Fordele over Chazarerne og drcebt
Chagan selv i en Tvekamp z/z). Hvorvel dette sidste beroer allene paa
de Engelffe Forfattere af Verdens almindelige Historie, hvilke synes til Beviis herfor at anfeve Khondemir, og tale selv meget
tvilagtig om den hele Sag.
Imedens disse Krige ginge for sig,

U.

734..

A-

731*

lader det at Chazarerne have, for at bestyrke sig, befvogret sig
med det Grcekiffe Keiserlige Huns, som og paa sin Side var villig
dertil; thi Chalipherne vare begges afsagde Fjender, og deres

Magt fkrcekkelig for begge.
Saa meget er vist, at der var mere
Venffab end Fiendffab imellem Chazarer og Grceker, maaffee
og det Fiendffab begge havde til Bulgarerne har og giert sit dertil
at den Grcekiffe Keiser Leo Ifaurus sendte Gesandter til Chazarernes Chagan, og forlangte hans Dotter til cegte for sin Son
Conftantinus, fom da var 15 Aar gammel.
Forst blev hun
oplært i den Christne Troe, debt, og kaldet Irene.
Hun blev
Aar 7§Q Moder til Leo med Tilnavn Chazarus, som siden blev
Keiser, og hvilken Keiser Conftantinus blander med Faderen, da
han efter sin stolte Tcenkemaade laster heiligen dette Wgtej'kab, for
di hun var af et hedniff Folk.
Irene var ellers ligesaa stor Tilbe
der af Helgene og Billeder, som hendes Mand, Sen, og Sviger
fader, vare Fiender af dem.
Ved denne Leilighed kom en Chazaristk Dragt til Conftantinopel^ som Keiserne siden bare ved hoi, P pp 2
tidelige

tn)

Elmacin p. go. Tlieophanes p. 271. Dion. Telmarenfis in Aflemani
Biblioth. Orient. T. 2. p. 106. AlgA?t Hist: T, 20- p. 2Z> §«2I«
p. Zi. §.2g. Thunm: Astl. V.P> 12Z.
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tidelige Lejligheder, og kaldes Tzitzakia n).
Men uagtet alr
detty brod Hisjam s Feltherre Merwan ind i det Land Asfa rir
eller Serir al Dheheb, fom er en Deel af Schirwan, og hvor
Derbent ligger, plyndrede det hele Land, paalagde dels Khan
eller Fyrste en aarlig Skat, og trerngte ved den Lejlighed dybt inh
i Chazarernes Land s).
Kort efter ffal den mcerkelige Sag ha
ve tildraget sig med Bula Chazarernes Konge, at han, adva-

A- 740.

ret r Dromme, begyndte at tvivle om sin hedenske Troes Rigtighed,
til hvilken han ellers havde vceret meget hengiven, og flittig indfun
det sig i Templen og ofret.
Disse Dromme gave ham Anledning
til forst at tale i Troens Sager med en hedniss Philosoph, siden
med en Christen, og derpaa med en Muhammedaner, hvoraf dog
ingen fornoiede ham.
Tilsidst lod han hente en jodiss Rabbi, da
han ellers hidindtil havde foragter Joderne, og fandt sig faa vel
fornoiet med hans Svar, ar han derpaa tilligemed sin Feltherre be
gav sig til de Bierge Flår fan, hvor Joder opholdte sig, og der lod

sig i en Hule omssicrre; hvorpaa han efterhaanden bragte og sir he
le Land til den Iodisse Lare, lod hente Rabbiner og Skriften til
sig, og blev faa mcrgtig, at han tilsidst havde en Hcer af looOOo
Mand
Derpaa lod han oprette et Tabernakel i Lignelse efter det
Mofes havde oprettet.
Jsirr indlod han sig i en vidtloftig Undersogning om Troen met) Rabbi Ifaac Sangari.
Alt dette indehol
des i ben Rabbinske Bog C osri, fom Buxtorf har udgivet, og
som Rabbi ludas Hallevy er ben sorste der paa Arabiff har be-

kiendtgiort i det 12. Seculo, hvorpaa R. Judas Ben Tybon er
den ferste fom faa Aar efter fatte den over paa Hebraiss.
Det er
ikke at tvile paa, at jo meget i denne Sag er digtet, og giort (tørre

end
n) Theophanes p. 27Z. Conftantinus de a dm. imp. e. 13.1 C. Byz. T.

22. p. 55. Nicephorus p. 30. Cedrenusp. 360 Conftantinus de
Cerimoniis Aul-æ Byzantinae T. 1. p. 146.
e) Theophanes p. 274.- 284-«Herbélof/ p. 451. v. Hischiam Ben Abdal• melek, p. 807. v. Sarir Aldheheb. Kl). Selstads Skrift: T. 10.
P. 274.
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end Sandhed medfsrer, fterdeles ere alle Talerne, fom just ikke ere
ilde ffrevne, aabcnbare digtede, allene til den Ende at vise den
Jsdiffe LcrreS Ppperlighed fremfor de andre.
Men Sporgsmaal
bliver kun, om ei en Chazariff Konge er i del g. Seculo bleven Je
de, og har i det mindste tilladt Joderne frie Religions øvelse, uden
at det just derfor haver havt de Folger, at det hele Folk er blevet
Jsde, hvilket er aabenbare urigtigt, eller og at mange af denne
Konges Eftermcend have over i 200 Aar ogfaa vcrrel Joder, om man
end vilde tilstaae det om ham felv.
Udi C osri kaldes Landet
Cozar, og negter den lcrrde Basnage, at faadant Land haver no
gensinde vcrret til, hvorudi vor Holberg esterfolger ham; men
jeg tcrnker, at denne min hele Afhandling er en noksom Giendrivelfe
af saadan Scrtning.
Den unge Baracier derimod negter ikke Cha-

zarernes Virkelighed, men paaftaaer dog, ar ei alene Underssgningen og Samtalen af den Chazariffe Konge med de forffiellige
Troesbekiendere er digtet, men endog hanS Omvendelse, og alt
hvad som etters siges i denne Bog om den Handel.
Derimod bevi
ser han imod Buxtorf, at det Brev, fom R. Chasdai i Spanien
har i det 10. Seculo ffrcvet ril den Chazariffe Konge Jofeph, og
fom staaer i Buxtorfs Fortale for Cosri, er rigtig, men derimod
Jofephs Svar digtet, og Chasdai felv dermed bleven bedraget.
Han beviser og, at disse Breve ere Grunden til Bogen Cosri,

som efter og paa dem er bleven smedet.
Om den videre Indhold af
disse Breve, og at endog noget i Jofephs fan nyttes, ffal jeg
handle, naar jeg kommer til Historien- af der 10. Seculo.
Saa
meget vil jeg ikkun sige, at, om Chasdai Brev er cegte, som det
synes, saa har allerede i det 10. Seculo gaaet et Rygte, ar der va
re Joder i Chazarien, ja endog at Kongen selv var Jode; hvil
ket sidste uden Tvivl er overdrevet, da det ftrste derimod er upaatvileligt, baadefor den Religions-Frihed Chazarerne gaoe, Hvor

om mere siden, faa og fordi den Grarkiffe Historieffriver T? heophanes ffriver i Begyndelsen as det 9. Seculo ved Aar 679^ at
ved Phanagoria, nu Taman, boede Hebræer og mange flere

P pp Z
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Nu maae jeg sperge, om ved Hebræer andre fdrstaaes
end Joder, ogdernoest om ei Phanagoria jup: ligger i Chazarien,
i den Egn deraf som kaldtes de 9 Lande, nu Kuban.
Det
staaer altsaa fast, at Joderne have boet fra det 7 Seculo af i Chazarien, og nydet frie Religions Hvelse, og, som det lader, bo
et sammen: Men om derfor en Chazarisk Konge er bleven Jede,
Ml jeg lade vcrre usagt, hvorvel det ikke er mroeligt, efter Cha-

zarernesTankemaade i Religionen; thi de havde alleflags Religioner
hos sig, faa at Kongen let kunde faae Lcerde af dem alle i Tale.
Selv vare de egentligen Hedninger, og nogle allerede Muhamme
daner; med de Christne drcve de stor Handel, og besvogrede sig
med dem.
Vel sandt, at Thunmann mener, man kan lcrse
Iberier i stedet for Hebræer; men Iberier have aldrig boet ved
Havet/,).
Med Araberne eller Saracenerne vare ChazaA- 764.
9(. 767.

A. 770.

A. 797.

rerne nu vexelviis Venner og Fiender.
De brode igiennem de
Caspiffe Porre ind i Iberien eller Georgien, og ffede da et stort
Slag imellem dem og Araberne, udi hvilket fulde mange paa begge Sider.
Tre Aar efter riente Chazarer i Chalifen Almanfurs H«r, som uden synderlig Lykke giorde Indfald i det Grcrkiffe
Keiserdom.
Og atter tre Aar efter giorde §00 Slaver, mest In
dianer og Chazarer, Opror i Staden Harran, og fegte at 6e*
mestre sig den Keiserlige Skat; men Stadtholderen Al Abbas flog

og adspredte dem, og lod mange af dem henrette.
Siden horer
man i lang Tid ikke til Chazarerne, forend man igien finder deth
indviklede i en Krig med Araberne, hvortil Anledningen var denne: Chagans Dotter var bleven forlovet med Fadhl, Son af
Stor-Vizieren Jahia, som under Chaliphen Aron Rafchid

formaaede alting.
Underveis da hun blev fort til sin Brudgom,
dede hun i Bardaa, og de Chazarer, som havde fulgt hende, be
rettede

p) C osri 1. i. c, i-io. 1. 2. e. 1. Buxtorfii præf. in Cosri. Herbelot,
p. 1003. Basnage Hift: des JuifsT. 9. Part: 1. p.: 1. 20. Baratier
Disf. 7. dans le T. 2. de Beni. de Tudele p. 285-318* Theopha
nes p. 230. Thunmann Hstl. Avlk. p. ioi-
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rettede tilbage, at hun var bleven drcrbt; hvorudover han strax ru
stede sig til Krig, og brod Aaret efter igiennem Bab ol Abouab,
det er, Portenes Port, hvorved forstaaeo de Caspiffe Porre. Han
trcengte ind lige til det Landffab Mauranalhar ihielflog mange, og

bortforte over iqoooo med sig q).
Udi Elmacins latinske Over-'
scettelfe ved Erpenius kaldes Chagan uretteligen Ha can, og
Cllozarerne ligesaa Hararer; hvilket tilligemed de ovrige Omstcendigheder med Dotterens Dod, bringer mig paa de Tanker, at
denne Tildragelse er den samme som jeg forhen efter Bayer har for
talt atvcereskeet jimellem Cavades og Chagan; i det mindste la
der det, at Hirrer ri ere, som Bayer vil, Oigur, men Chazarerne selv.
Noget for denne Tid sinder jeg, at Chazarerne
have kriget med de Gother, som boede paa Crim, og indtil den
Tid havde vceret frie.
Dette fortcrlles saaledes: Gotherne vare
Christne og ivrige Tilbedere af Billeder, - til hvilken Ende de sendte
deres Biffop Joannes ril det ander Niccenistke Concilium, hvor

A. 787«

Billedernes Dyrkelse blev stadfcester, og Billedstormerne fordsmte.
Da han kom derfra, fandt han, at Chazarerne havde giort Ind
fald i Crim, og indrager Castellet Dory, fra hvilker han dog igien
uddrev dem, ja indrog endog Elufuras, maaskee Procopii Eulyfia; thi han holdt, som billigt, med Gothcrnes Herre, deres
Fyrster og det gandffe Folk.
Men et Landskab afGotherneover-
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gav Ham i Chazarernes Hcruder, Hvorpaa Gotherne underka
stede sig dem.
Den Chazariffe Chagan sparede vel Gothernes
Herre, men lod dog 17 uffyloige Slaver henrette, og Joannes
indstutte i det Castel Phulis, som ogsaa siges at have havt sin Her
re.
Men Joannes nndsiyede hans Hcmder, og siyede til Amaftris i Ponto, hvor han efter 4 AarS Forlob fik at hore, ar Cha

gan var dod, og dode selv der 40 Dage efter.
Ved denne Leilighed berettes, at Eazica var i Chazarernes Hcender, hvilket nu
kaldes

Theophanes p. 291. Dion. Telmar. 1. rit. p. 113. 114. Abulfaragius
p. 150- 151. Elmarin 1, 2- c. 6- p. 115. Bayev i Comment. Petrop,
T. i. p. 455. 460.
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kaldes Mingrelien.

Chazarerne.
Hvorvel nu Chagan kunde have vce-rer op=

bragt over .^oannis Flugt, da det lader, at han var givet ham kil
Giffel, saa sparede han dog hans Disciple, som vare i hans Vold,
og fficenkede dem deres Frihed, sigende, at de intet ondt havde
giort r).
Om diffe Gcther have vi nyligen laffet i Aviserne, at
de i Äar 1779. have, saavel de der boe paa Landet, som de der
boe i Caffa, givet sig, tillige med deres Bisp, under den Rnssiffe Kei-

serindeg Beskyttelse, og alle vandret ud, hvorpaa dem Boliger ere
blevne anviiste i det Azowske Stadtholderskab.

§. XII.
Bedrifter
I det 9. Seculo finder man atter med Vished, at Chazai§. Seculo. rerne vare mcegtige i Ruslaud; thi Polænerne ved Kiow, som
da blevne angrebne af Drewiianerne, der er Skovbyggerne,
maatte give Skat til Chazarerne, som boede paa Bierge der va

re bevoxede med Skov; og bestod denne Skat i et Svcerd for hver
Skorsieen.
Men da Chazarerne bragte denne Skar hiem til de
res 2Eldste, og de saae den, sagde de til Fyrsterne: denne Skat er
ikke god; vore Sabler ere ikkun skarpe paa den ene Side; og Pø
lsenernes derimod ere skarpe paa begge Sider; det kan derfor en

gang fJBee, at de krceve Skat saavel af os, som af andre Folk. Og
dette skeede ogfaa siden, efterår Polænerne vare blevne foreenede
med Waregerne og dem af Novogrod, og derved det Russiffe
Rige opstaaet.
Dog de herffede ei alene over Polænerne, men
ogfaa over Sewerierne ved Desna Floden, over Wætitfcherne
ved Soscha, og over Radimitfcherne ved Occa, hvilke alle
maate give dem hvide Rceve i Skat j).'
Hvorledes de endda vedbleve at vedligeholde Venffabet med det grcrkillke Hof, men hvor

uvidende de tilligemed vare i alle Konster, kan sees deraf,

ar deres
Cha-

r) Acta Sanft, m. Junii T. 5. die 26. p. 184 - 194.
O Gatterer Einleit, p- 98z. 990. 991. 996. Neftor p. 42. 48. 49. 5Z.
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Chagan og Beg eller Bey sendte for at bygge sig en Bye
og Fcestning, til Theophilus, for at han vilde sende dem
Folk at bygge faadan en.
Han var sirax villig, og send
te dem Acbeids - Folk fra Conftantinopel under Opsyn

A. 8Z8-

Af en vis Petronas , som ved Donetz eller den liden Don,
endffiont de gamle Skribenter scette Don selv, anlagde Sar
kel, af RuiTerne faföet Beliwefchi, mi Bielogrod, hvilke
begge Navne betyde der hvide Huns, hvor Chazarerne siden
holdte en stadig Bescrtning af 300 Mand, som de aarligen afvexlede.
Og da der i denne Egn var ingen Stene, saa lod Petronas
brcende Ä^uurstcne af Leer, og gisre Kalk af smaae Stene i Floden.
Denne Fcestning er uden Tvil bleven anlagt for at holde ovenmeldte
Folk Severier og siere i Ave, endDsnt Cedrenus siger, at det
ffeede for at hindre Patzinakernes Streiferier, da dog Patzinakerne ere rimeligen feenere komne i de Egne, og da boede de Nor
den for Donetz, saa at Sarkel vidst ei kunde tiene til at tcemme dem.
Hos Cedrenus kaldes Fæstningen urigtige« Markel
Faa
Aar efter denne Fcestnings Anlcegning oppebare Chazarerne en
langt storre og uffatterlig Velgierning af den Gr«kiffe Keiser, navn
lig at de ved hans Middel bleve omvendte til den Christne Troe:
hvormed faaledes tilgik?
Chazarerne sendte Gesandter til Keiser

Michael, for at bede ham sende til sig en Mand, som kunde oply
se dem i den Christne Leere, da saavel Joder som Muhammedaner
segte at overtale dem til at antage deres Troe, men de havde Fortro
lighed til Gråkernes gamle Venffab, at de vilde raade dem det be
ste.
I folge dette sendte Keiseren, efter Beraadflagning med Pa
triarchen Ignatius, den Philosophus Conftantinus fraThesfalonica, som kort for sin Dod lod sig kalde Cyrillus, til dem.
Denne Mand kom forst til Cherfon > som, efter Vidnesbyrd af
den

r) Conftantinus de adni. Imp. c. 42. 91. Cont. Tbeoph. in C. B. T.
16. p. $£. Cedrenus T. g. p. 415. Comm. Petrop. T. 9. p. 399.
400. 401. Thunmann Oestl. Völk, p-129.
tTye .Saml. I. B.
O, q q
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den gamle Skribents der har beffrevek hans Levnet, laae neer Chazarernes Land, og der opholdt han sig noget for ar l«re deres
Sprog,
Henfchenius vil gu?rc tU Slavoniff, da h^n an
seer dem selv for Slaver, hvilket de ikke vare, og som Cyrilli Biographus ei heller siger.
Endcligen drog han til Chazafieu,
og blev med Glade modtagen, saa at han omvendte endog dem, der
vare hengivne til den IediM og Muhammedanske Lcere.
Efter al
Anfeeiide ere de Chazarer fornemmeligst blevne omvendte, som
boede paa Crim og lige over for.
Og vare der lcmge efter baade
Jeder og Muhammedaner iblant dem.
At Joderne, efter
Chazarernes egen Trlstaaelse, fogte at bringe dem ti! deres Lcrre,
det gier, hvad fom forhen er fortalt om den ChazariM Konges Bu
na Overgang til den Jsdiffe Lcerdom, ei utroligt.
Ved Bortrej
sen vilde de anfeeligen have befficenker CyriHum, men han undslog
sig derfor paa en adel og en Christen vcerdig Maade, og bad at de
derimod vilde siicenke ham alle de fremmede Fanger, de havde Ho6
sig, hvilke! de og grorde.
De gave og Brev med til Keiseren,
hvorUdi de heiligen takkede ham for deres Oplysning, og lovede derfore ar blive hans bestandige Venner og Bundsforvante.
Ved den
Lejlighed Ml Cyrillus ogfaa have omvendt Mingrelier og Circasfer.
Angaaende de forste tviler jeg heilig, siden de boe i det
gamle Lazica, hvis Jndvaanere vare lcrnge forhen omvendte tik
den Christne Troe.
Og hvad de sidste angaaer, da kommer det an
paa om de stamme fra Chazarerne,. thi da bliver det vel rigtigt;
eller om de ere Tatarer, og ister Kirgifer, og ferst da indkomme
under Genghiz Chan og Eftermand.
Mange Chazarer ved

blive ftden den Christne Lcrre, og taler Neftor om Eremiter
i Chazarien.
Dog Cyrillus lod det er beroe ved dette ene Folks
Onrvcndelfe, tiet, i ScelMb med sin Broder Methodius om
vendte han og faa Bulgarer, og Marahenfer, det er, Indvaanerne af Mahren, fom da strakte deres HerMb langt ind t Un

garn; og vedbleve alle diffe foreenede Folk Religionen lige indtil
vore
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vore Tider ?/).
Han opfandt da ogsaa de Slavende Bogstaver»
Noget over 30 Aar efter bleve Chazarer o,g Uzer avind syge over
Patzinakernes tilvoxende Magt, et Folk der da drog om i Lan
dene ved Wolga og Yaick,.
Chazarer og Uzer, som grcmd-

sede til dem, foreenede sig da sammen og joge dem ud, og togede
sidste deres Land i Besiddelse.' Nogle Patzinaker bleve dog tilba
ge beende hos Uzerne.
De evrige Patzinaker, og deriblant

de af den Stamme Cankar, som var den stridbareste, og som forst
Havde grebet til VaabenimodChazarerne, de angrebe Ungarer
ne paa deres Flugt og Udvandring, Heldst den Stamme af dem kal
det Megerer .eller Madfhiarer, dreve dem ud, og boede nogle
Aar i deres Land.
Disse Megerer havde, ,ligefaavel som deovrige Ungarer, staaet i 203 Aar i Venskab med Cha zar erne," ja

i en Slags Underdaniahed, og giort alle Feldttoge med dem: begge,
saavel Chazarer som Ungarer, kaldes afdeByzantinffeSkriben
ter Tyrker, defsrstedeHstlige, veuteligenfordideboedeen Tid ^Asten
for Wolga, og da ve sidste boede Vesten for den, faa kunde man
kalde dem de vestlige Tyrker. Levningerne af den Stad Madfchar,
faa kalde Circa (Terne den endnu, som findes i den Astraeanffe
Steppe ved Floden Kuma og Bywar, :ere uden Tvivl Levninger af
disse Madfcharers Hovedstad.
Der findes endnu hvcelvede Kiceldcre, og Levninger af store Huse, med Billedhugger-Arbeid, som
ikke er at foragte.
Da Ungarerne vare et raat og milene krigerisk
Folk, da de nedsatte sig i Ungarn, saaMtterjeg, at De eiselv
have bygget denne Bye^ men alene benyttet sig af den saaledeS som
de forcfunde den, og ar et celdre Folk, og maaffee Sirakerne, ha
ve bygt den.
Büfching haver foran for den 5. Deel af sit Maga

zin anfort et Chart over denne Stads Beliggenhed, og Tegninger
over nogle af Levningerne.
Han meener, at Ungar vil sige saa

meger som en Fremmed, venteligen fordi de ere komne fra et andet
O» g g 2
Sted
u) Acta S anci. m. Martii T. 2. p. 12-25.

9. Asfeman! Kalendaria
T. 3. p. 2 -14. Pray Annal. Hunn. p. 308. Michovius in Novo or
be Regionum p. 457. Thunmann
Völk. p. igi.Neflor p. 76.
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Sted tit deres Seede tmefiem Wolga og Don, og imellem Don og
Nieper, og denne deres fsrste Boepcel haver efter alle Grunde ver
ret langt lcengere Nord paa.
Udi Madfcharernes Land boede

Patziriäkerne i nogle Aar, men maatte derfra flygte videre for
Chazärerne, hvorpaa de gienge over Don, og augrebe de ovrige Ungarske Stammer, som boede midt imellem Don og Perecop
A. 884.

eller Udgangen af Grim. Ungarerne havde indril den Tid ingen
Fyrster havt over sig, men bleve ikkun regierede af Wo y wo der,
Hvilket Navn de have laant nf Slaverne,
Paa den Tid var Le
bed i as deres Woywode, og kaldtes Stedet, hvor han opholdt
sig paa; efter hans Navn, venteligen det samme som Lebedham hos Eddrisfi. Den Flod Chidrnas dkrChingyl flsd der,

Hvilken jeg ikke tiender, hvorvel den maae vcrre en af de smaae Flo
der mellem Perecop og Don,
Lebed betyder ellers i Slavonisk en Svane, hvilket atter viser Ungarernes starke Omgang med
Slaverne.
Til bemeldte Lebedias havde Chazarernes Cha-

gan giver for hans Tapperheds Skyld et fornemt Chazariff Fruen
timmer til crgte, som han dog ingen Born avlede med. 'Denne
Lebedias paaforte Patzinakerne Krig, og dreve de ham ud, saa
at han med endeel af sine Folk maatte vende Vester paa; og nedsatte
han sig da i Atelcufi, nu Walhchic og Moldau, saa kaldet af
en der flydende Flod.
I det Navn Atelculr synes det almindelige
Tyrkiffe Navn Atel paa en Flod at stikke.
En anden Part af
Ungarerne drog Aster paa, og nedsatte sig hos deres gamle Landsmcend Tyrkerne ved de Persiffe Grcendser.
De Ungarer, som
droge Vester paa , toge Veien forbi Eiow.
Nu satte Patzina
kerne sig i Besiddelse af det Land Ungarerne havde forladt, hvor
vel dog ei ganske, faasom endeel Ungarer, venteligen Cabarder-

ne, droge 14 Aar efter forbi Kiow Vester paa.
Noget efter at
Lebedias havde maattet flygte, sendte Chazarernes Chagan
til ham, og bad ham komme til sig.
Han kom til Skibs, og foresiog Chagan ham da, siden han var csdel, klog og tapper, ar ville
gisre ham til Ungarernes Fyrste, dog paa Vilkaar ar han skulde
staae
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staae under ham.
Men Lebedias betakkede sig, og tilstod ar han
var er ffikket hertil, foreflog derimod Almntz, en anden Woi
wode, eller og hans Sen Arpad, hvilken fibfte Ungarerne
selv valgte, og i Paasyn dj7Chagans Gesandter udvalgte til deres
Fyrste, og efter Chazarernes hoitidelige Skik udraabte dertil ved
at lofte ham i Veiret paa et Skiold.
Af alt dette sees den meget noie
Forbindelse imellem Chazarer og Ungarer.
De Stammer,

som da vare dragne afsted, og hvilke tilsammen kaldtes af Fremme
de Ungarer, og forhen havde staaet under Chazarerne, hedte
Nece, Megere etter Madfchar, efter hvilken Stamme det hele
Folk kaldte sig selv Madfcharer, Curtrigermati, hvorved
'Ubunmann mener at Curtngurer forstaaes, Genach, Ca
re, og Cafe.
Nogen Tid efter komme Chazarerne i Krig med
Cabarer, der stammede fra dem, og hvis Navn er endnu tilovers
i det Landskab Cabardie.
I denne Krig finge Chazarerne
Overhaand, ihielfloge endeel Cabarer, og wunge de andre under
deres Lydighed; men nogle flyede, og begave sig til Ungarerne,
hvilke de lcerte Chazarernes Sprog, fom de endda talte udi
Keiser Confrantini Tid, hvorvel Ungarerne derhos brugte
et ander Tyrkiff Maal.
Diste Cabarer bestode egenrligen af
Z Stammer, og som de overginge alle de andre Ungerffe Stam
mer i Tapperhed og Styrke, faa finge de derover det Fortrin,
at staae i Spidsen af de Nngersse Krigshære, og at vcrre
de forste, som i Strid giorde Angreb.
En Fyrste stod
for alle deres,tre Stammer,
og saaledes havde hver Nngersk Stamme sin Fyrste, hvorve! der var en almindelig Fyr
ste over det hele Folk.
Af denne Keiser Conftandni Beret
ning sees, ar Chazarer og Ungarer vare dog tvende adskilte
Folk, og havde forst-icttige Sprog, endDont de sidste stode lange
under de forste.
Der Tyrkiffe Maal Ungarerne brugte, er vel
det Sprog de endnu tale, NngerjV og Slavoniff; men det Chazariske er venteligen med Tiden bleven forglemt af dem; saa at man der
for af de Sprog, som tales i Ungarn, intet kan stutte om Cha-

Qgg Z
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marernes Sprog.

Nogle Aar efter Cabarernes Flugt blev

Ungarernes Land overfaldet af Bulgarer Sonden fra, og Pat-

^.inaker Norden fra, imedens de selv vare dragne imod Moraverne Keiser Arnulph tilHielp.
Herover giorde Patzinaker-

ne stor Fremgang, saa at Ungarerne funde deres Land ved Til

bagekomsten ode -og fordcervet; hvorover de forlede del, og nedsatte
sig i nu vcrrende Ungarn og Siebenbürgen; hvorpaa Patzinakerne derimod toge i Besiddelse Ungarernes forrige Land.
Og
herved bleve Patzinakerne saa mcegtige, at de strakte sig fra Do
nau lige til Sarkel ved Do netz, on Lcengde af 240 Mile ^).

Disse Omveltninger og Udvandringer have uden Tvil meget svorkket
ORazarernes Magt, vg bleve Patzinakerne dem efterhaanden
farlige Naboer, et Folk hvis Navn ffal efter Kulczyniki er) be
tyde saa meget som Forbrcendelse;

fordi ffriver han at de have for-

brcendt levende Mennesker ril deres Guder; Da jeg dog snarere troer
ot herved sigtes til deres Magt, at De ligesom forbrændte alle Ting
Vin sig.
Patzinakerne maae dog Da have forladt Landet Sonden
for Donetz, siden man efter Denne Tid sinder det i Chazarernes- A!agt; derimod besidde de Lander Norden for Donetz lige
lit Sarkel.
Dog Patzinakerne -vare ei de .alene, som satte
Grcendser for Chazarernes Vcelde p men endog Ruffer og. VaA-860.

A- §62.

reger.
Disse sidste vare fornemmelig Svenske, men der vare og
Norske, Danff'e, ja endog Engellcmdere iblant Dem.
Indvaancrne
Novogrod kaldte dem ril Hielp, og siden ginge nogle af
Dem til Kiov, og herskede der over Polænerne, hvorved disse
sidste unddroge sig Ohazarernes Herredomme.
Derefter kom den
Vareger Oleg $ som de Islandske Skribenter kalde Orvar Odd,
og

v) Grcrber i Bu feli. Magst. T. 5. p. 533 - ^36- Geogr. Nub. dim. 6.
Pair. 5. p. 261, Schwandtneri Ser. Ung. T. 1. c. 7. p. 6- Th un
man n Nord. V. p. 161. 162. Conflantinus de adm. imp. c. 37 - 40.
42. .si. Selsk. Skrift- T. 10. p. 264. 272.276- 279. Buxtorf. præf.
in 1. Cosri. Tbunmann ØfH. ^3. p. 132. 133. 138. 150ä') Ap. Asfeimnum in Kalend. T. 3. p. 222-
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og'som uden Tvis har varret fra Norge, med en stor Herr af Vare-

ger, Slaver, Tfchuder, det er Estlcendere og Finner, Me
rer fra Rostow, og Krivizer, der boede ved Sm olenfko,
hvilke han alle havde vidst at ,foreene sammen under Herredommer af
Kurie og han Son Igor, hvis Feltherre han var.
Han indtog
forst Smolenlko , bei-eftcr Lubetfch, nu Dubieezi Landsta- A. 882.
bet Uebernikowved Nieper, og endelige« Kiow, og fra den
Tid af fik dette Rige Navn af Rusland.
Aarer ester undertvang A» 88z.
han Drewiianerne, derpaa Severierne, sorn han paalagde en U. 8g4.
ringe Skat, med Befaling ingen at give tik Chazarerne; thi jeg
er deres Fiende, lagde han til, men I stal ikke frygte for dem.
Derefter sendte han tik Radimitseherne, og lod fporge, hvem de A. 885.
betalte Skat til.
De svarede: tik Chazarerne.
Betaler ikke
til dem, lod Oleg da sige, men til mig.
Hvorpaa de for hver
Perfon betalte ham en Penge, ligesom forhen til Chazarerne,
Saaledeö mistede disse deres Skat - bande i Rusland ; og derpaa be
gyndte det Russiste Rige ngemeen atvoxe.
Ungarernes Udvan
dringer, fom vedbleve uophorlig lige fra 888. til 898V kunde ei hel- 51.888- 898.
ler andet end fvcekke ben? j/)\ Imidlertid vedbleve de dog endnu en
Tid lang at forestille en anseelig Stat, som besad Nord-Delen af
Grim, en stor Deel af det nu verrende lille T*atarie Sonden for
Do netz, og anseelige Strikninger i Kuban, Cabardie, og
fom det synes, til Wolga; hvorimod Egnen ved Derbent vel
haver varet i Uzemes Hcruder, som dog vare med dem forbundne.
I det ringeste finder man ei, ar Chazarerne have mere fort Krig
med Chalipherne.
Venstabet med de Grcrkiske Keisere blev der
imod ved, og havde de Chaz;arer i deres Livvagt.
En Deel af
dem blev engang fanget af den Bukgariste Konge Simeon, og ef
ter den Tids vilde Krigsbrug deres Ncefcr opstaarne, og de i den

Tilstand sendte tilbage z\

I bet 9. Seculo strev den saa kaldte
Geo-

j?) Nefior p. 49 - 53.
z) Leo Grammaticus in C. Byz.
P. 164,

6, p„ 379. Anonymus T. 16,
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Geographus af Ravenna a), som siger, at mange Floder gin
ge igiennem Chazarernes band, og Leriblanr den store Flod Cu

phis ; hvoraf sees, at de
af Necropyli.

endnu have eiet Landet ved Bugten

§. XIII.
Bedrifter i
I det io. Seculo vedvarede Venskabet imellem Grceker og
ro Seculo. Chazarer.
De som tiente Gråkerne vare nu samlede i en Hob,
A- 935- et Corps for sig, og betiente den Grcekiske Keiser Romanus Lacapenus sig af dem paa et Felttog hans Krigshår giorde til Italien,
og havde hver af dem da dagligen 12 nummi i Sold.
Keiseren
giorde og mere Vcrsen af deres og bulgarernes Konger, end af
de andre omliggende Folkes, endog Ruffernes; faa at naar de
fkreve dem til, bleve Brevene forsynede med en gylden Bulle af
Veerdie af 3 folidi^ da de andre derimod maatte lade sig noie med

A- 950.

Vcerdien af tvende.
I Brevet kaldtes han den cedelste og mestffinnende Chazarernes Chagan A).
Midt i dette Seculo levede
R. Chasdai, om hvilken forhen er bleven talet.
Nu er Brevet
fra den Chazariffe Konge Jofeph til ham vel digtet, saavclsom
Kongen, men imidlertid forekomme dog mange Omstændigheder
i Brevet, der ere sande, hvilket baade Tingenes egen Natur viser,
saa og andre Skribenters Vidnesbyrd.
Deri staaer, at Landet
Chozar strcrkker sig imod Asien til en Flod ncer Havet Gar-

,

gan, (det er det Caspiske Hav, som nogle osterlaudffe Geographi kalde Jorjan, -fordi det Landffab Jo rjan i Perfien stod er
Sonder paa til det) paa 4 Maaneders Reise.
Ved Floden boede
mange og talrige Folk, hvor der vare befcestede Stader, som alle
betalte Skat til Chozarernes Konge.
Derfra een Maaneds
Reise langs bemeldte Hav boede Folk, som og vare dem underdani

ge.

fl) 1. 4. c. I.
å) Conftantinus de C serim. 1. 2- c. 44. p. 381. c. 48. p. 393. §99. c.
49 P. 402.
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ge.
Imod Senden boede
talrige Folk til Bab Abuab (det er
Derbent) som boede paa Biergene af Basfa (maaskee Caucaftis)
og Tanat (vel Tanais) i nd ril den sorte See, paa en Lcengde af

-

tvende Maaneders Reise ved den sorte See, hvilke ogsaa gave Skat.
Vester paa boede 13 talrige Folk, som og vare jska fyldige. Nord
paa gik den store Flod luzzag, hvorved boede et talrigt Folk af sam
me Navn i aabne Stader/ og indtoge al tØrfen lige indtil Higriernes Land.(hvorved maastkeeforstaaeS Oigur eüer Ugri, ogjalrsaa
ffuldc denne Flod blive den nordligste Deel af Wolga. Donau kald
tes ellers ogsaa Joza, som maaffee har vcerer et.almindeligt Navn
paa Floder.) DereS Land strakte sig fire Maaneders Reifet Lamgden
og gave de Skar tit Chazarerne,. hvis Konge boede ved Udleber af
Juzzag (Wolga), og hindrede Rufferne i nr bryde ind, ogforte derfor store Krige med dem, thi ellers vilde de trcrnge igiennem,
pg odelcegge alt Landet indtil Bagdad.
Efter alt dette siges, at
der vare 3 Hovedstader i Chazarien.
I den eene boede Dron
ningen, og var den med sine Forsteder 50 Parafanger, det er 30
Mile lang (hvorman kan kiende Digt og Pralerie).
Der boede Jo
der, Muhammedaner, Christ« e, og Folk af allchaande Tungemaal.
Den anden var 8 Parafanger lang, og lige saa bred» I
den lredie boede Kongen selv med sine Hofstader.
Floden gik wert
igiennem den, ogvar denne Bye z Paralanger lang, og lige saa bred.
Der boede Kongen hele Vinteren, men i Martio reiste enhver til stn
Bye og fit Huns, og var der ingen Trcette eller UvenlVab at hore.
(Dette er vist overdrevet; imidlertid lagde Chazarerne sig dog
mere ester Fredens Konster end alle andre Folk paa de Kanter;) Kon
gen selv reiste da ogsaa med sine fornemste Mcend tyve Mile til den
store Flod Varshan eller Orfchan, og derfra reiste han sit Rige
rnndt om, udi hvilket faldt ikkun liden Regn, men dog havde det
mange og fiskecige Floder, saa og gode Agre, Viinbierge, Hau
ger og Frugttræer, (hvilket ißn’ passer sig paa Egnen vebAflracan,

og ved det Caspist'e HLv.)
Kongens rette Hovedstad laae paa en
og strakte sig hans Hauge indtil Havet Gargan paa en L«ng-

rr^e Saml. I. B.
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Le af goParafønger.
(Naar det overdrevne fratages , passer alt
dette sig paa Byen Aftracan).
I det Brev Chasdai selv skrev,
som uden Tvivl er orgte, siges, at Laudet Cozar var 270 Mile
langt, og ar det laae paa den 47. Grad Norder Brede (hvilket pas
ser fig heel vel paa Byen Aftracan, som ligger paa 461 Gr). At
Gesandtere fra Harafan (maa|¥ee Chorafan) tU Abderrahmen
Konge i Corduba havde sagt ham,. at Landet Cozar var til, hvil
ket Gesantere fra Conftantinopel siden havde bekroefrer, med
Tillcrg, at fra dem og til Cozar vare 15 Dages Reise til SoeS,
men arder til Lands laae mange Folk imellem dem, og at der under
tiden komme Skibe fra Cozar til Conftantinopel, ladte med

'

Fisk, Huder, og andre Vare, saa og at de stode i Forbund med
dem, og at de siittigen sendte hverandre Gesandtere og Gaver til:
De vare mcegtige og stridbare, og havde talrige Krigsherre, hvor
med de undertiden giorde Indfald i anZre Lande.
Fremdeles beret
ter han, at man kunde faae Brev did paa tvende Maader, nevnlig
til Jerusalem, og saa videre til Nifibis, Armenien, Barad,
Cozar; eller og 81avonien og videre til slngarn, Grcrkenland,
Bulgariet, Chozar.
Saavidt Chasdai»
Men af alt dette
sees jo tydeligen, at han har havt et ret Begreb om Chazarernes Be
liggenhed, hvorvel hvad han siger om Chazariens store Magt,
passer sig bedre paa det 7. 8. og 9. Seculum end paa det rode, da
Patzinaker og Rufler havde fat dem Grcrndser c).
Ved selv
samme Tid som Chasdai beffriver Keiser Conftantinus Chazarien faaledes: Uzerne kunne, som Naboer, paafsre Cha*
zarerne Krig; Fyrsten af Alanien også a, fordi hines Land grcend-

ser til de ni Chazariske Landssaber, hvilke, naar de plyndres, opvcekke Mangel hos dem, fordi de forsyne dem med alle fornedne Levnetsmidler: Saasnart Chazarerne vare Uvenner med den Grcekifke Keiser, kunde han tilfoie dem stor Skade, ved at lcegge sig i
Veien for dem, og uformodentligen at anfalde dem, naar de rejste
til

c) Buxtorf pr$f. in Cosri. Basnage Hift. cl. Juifs T. 9. Part. 1. p. jø,
II. Baratier dans le 2 Tome de Benj, de Tudele p. 29-7-306.
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til S arkel, til de ni Landffaber eller tilCherfon, fra hvilken
Stad saavel Jndvaanerne, som de Keiserlige, handlede til Chazarien ved Patzinakernes Middel.
Saasnart den Alaniffe Fyrste
hindver Chazarerne Adgangen til bemeldte Steder, saa er der en
dyb Fred i bemeldte Landffaber; thi Chazarerne frygte den Alaniffe Fyrste, og ere ikke i Stand til at fore Krig med begge. Bulgariet, som kaldes det sorte, kan og paafere Chazarerne Krig.
End videre bliver Conftantinus ved, talende til sin Sen, de nordiffe Folk ere meget gierrige og umarttelige; derfore om enten Chazarer, Tyrker (det er Ungarer), Rufler, eller andre, forlan
ge Keiserlige Klceder, Kroner, eller Fruentimmer-Klceder, javel
og den Groekiffe Ild, for en og anden Tieneste, saa ffulde han undffylde sig med, at Keiser Conftantinus den Store havde forbudet
det; og ligeledes, om de forlangte at bcsvogre sig med det Keiserlige
Huus.
Af alt dette sees, at Chazarernes Magt havde udi
Conftamini Tid meget aftaget, saa at endog Alanernes Fyrste
kunde trodse dem, og at deres Herffab paa Grim, og i de ni Lan
de, der laae lige over for udi Alien, var da meget vaklende. Man
feer og heraf, at de da dreve temmelig Handel; thi derfor reiste de
til Cherfon og de flere Stader.
Naar alt dette, tilligemed hvad
forhen er anfort af Jolephs Brev, overvejes, faa synes det at det
egentligste Chazarien, hvor deres rette Scede var, haver i der
io. Seculo lagt ved Wolga, hvor og deres Hovedstad laae; hvor
for og de sorte Bulgarer, som boede Norden for dem, kunde be
krige dem, af hvis Hovedstad Bulgar endnu store Levninger seer
imeltem Simbirfk og Cafan.
Men jeg maae dog tilstaae, ar
siden lader det, at Conftantinus har ved det sorte Bulgarie forstaaet enten det nu vcrrende Bulgarie, eller og BeflaraUien oz
Moldau, hvilket sidste kaldes endnu Cara Bogdan, derer, der
sorte Bogdanien; og har han maaffse kaldet disse Lande Bulga
rien fordi der boede Blacher eller Valacher, hvilke mange
Skribenters have, hvorvel uretteligen, blandet med Bulgarer:
I det mindste siger han paa et andet Sted, at Ruflerne stilede ud

Rrr r
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af Nieper ti! der forte B ul gari e, Chazarien og Syrien, ffal
eoere Siriade ved Pontus; thi til Syrien gik vel ikke deres Sejlads.
Imidlertid beholdte dog Nord-Delen cif Grim og de ni Landffaber
lange der Navn Chazaria, og befadde Chazarerne dem ogsaa .
endnu en Tid lang, hvorvel ei med den Fasthed som tilforn.
Da
Sarkel (aae ved Donetz, og altsaa langt fra Alanien, hvilket
. ligger Sonden for Floden Cuban, og grcmdfer til Mingrelien,
saa sees, hvorvidt Alanerne have streifet, at de have kunnet overstkicere Veien mellem Aftracan og Sarkel.
Fremdeles bliver
Conftantinus ved cit fortcelle, at Patzinakernes Land laae fem
Dages Reife fra Ghazarien og Plzia, det er go Mile, hvorved
ei maae sigtes- ril det Chazaria, der laas Sonden for Donetz,
men til det der laae ved Wolga, og hvoraf man kan slutte, at en
sde Egn haver paa den Side ligger imellem Chazarer og Patzinakerne, faa og af Chazarer og Uzer have boet tott fannnen:
Fra Patzinakerne tU Alanerne vare 6 Dages Reife eller Z6
Mile; hvoraf fees, at Patzinakerne have da maattet strakte sig
til Don, og det ei langt fra det ncrrvcerende Azow, fom da har
varer Chazarernes Grcendser paa de Kanter.
Patzinakerne
boede og ncer op til Cherfon (hvilken da siede Lande ved Liman og
Asien for Nieper; faa at man derfor ei haver nsdig at fatte Patzinaker paa Crim, thi de boede da ei alene Vesten for Nieper,
men og Asten for den, hvorvel noget heiere op.) Men, bliver
Conftantinus ved, de boede end narmere Bosporus; hvoraf
man ncesten maae simre, at de dog have eyer noget paa den Asire
Side af Crim, eller og strcrkket sig Sonden for Don ind i Aften,
ei langt fra De 9 Land^aber; hvorom man dog ellers ingen Efterret
ning har, og fom venteligen ogfaa har kun varet en kort Tid.
Ved
Sarkel stedte ellers begge disse F.olkcg Lande sammen, endda udi
Conftantini Tid.
Den Flod Ukruch, og dens Arm Chadir,
anseer Bayer for Cuban; Burlik for Udlobet af Mæotis iPontus, Fæstningen Tamatareha for Taman, og Aen Ateeh
for den store Ae midt i Bosporo, og lige over fov Taman; og
forklarer
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forklarer han alle disse Navne, samt fleere £06 Conftaminum,
ei ulykkekigen af det Tyrkisse Sprog, som han mener Cbazarerne

Have ralet.
Men endssiont jeg gierne vil tilsiaae, at der kan have
vceret Lighed, ja maassee endog megen, .imellem begge Sprog;
saa nidfle dog agtes, at Ghazarerne vare af de gamle o<f «gte
Tyrker, de ncervcrrende Othe-manisse Tyrker ere af de nyere og ucegte.
Dog vil jeg ved denne Lejlighed ei drive paa, at Ungarerne og

kaldes Tyrker, og at de lcenge varsforbundue med og en Art Underfaatter af Ghazarerne, saa eg at flet ingen Leilighed sindes imellem de
nu vcerende Othomanisse Tyrkers og Ungarernes Sprog, men
vel megen imellem disse sidstes og Finnernes; og mindre vil jeg
flutte heraf, at de gamle Tyrker og Chazarer have ralet Finniss;
thi jeg haver forhen vrist, at Ungarerne havde alleredei det 9. Seculo deres eget Sprog, foruden det Chazarisse, fom de og talede.
Men ar komme til Bayer rgien, da viser han, at en Strakning
Land Osten for Nieper tilhørte ved denne Tid Ghazarerne, lige .
fra Overfarten ved Crariiim indtil Vandfaldene, hvorfra Patzinaker siden boede d)»
I Anledning af hvad jeg nu har anført om
Gbazårernes Handel, vil jeg videre udfore denne Sag. Bayer
e) antager,
at de for deres Handels Skyld have sogt at behol
de den nu ødelagde Stad Tanais, som laae ved denne Flods
Udløb ei langt fra det nu vcerende Azow, og det lykkedes dem,
uagtet Patzinakernes tiltagende Magt i de Egne.
Derbent
var og i de Tider en Samlingsplads og Stapelstad for alle Handlen
de fra Tabareftan, Jorjan, Dailem eller Ghilan, ,faa og for
dem af A(larir eder Schirvan, og for Chazarer og anDrc Kaffere
etter Vantroende, som Abulfeda f) kalder dem.
I den Stad
alene giordes i den hele Egn Limei, der voxede Safran, og didhen
bragtes Slaver fra de Nordisse Folk.
Noget efter kalder. AbnlfeRrr g
da

si) Conftantinus/eachn. imp. c. 10. 11, p. 6. 12- ig. 37.42." Pallas Reife
in Rusland p. 121 -128- K. Sekst. Skr. T. 10. pi 270. 271.272.
Comment Petrop.'T, 9. p. 370. 377. 378- Z79- Z88- 398- 399e) 58ege6.t>. Azow. p.41.
f) Abul/éda i Biifchings
p. 307. 316.
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tta Derbent Chazarernes Derbent., venteligen baade fordi
den tange var Grorndsen mellem dem og Perfer, faa og for den sto
re Handel de der dreve.
I den Fabel en Muhammedanff Skri

bent af 9. Seculo beretter g), at et Arabiff Skib blev drevet fra
dst Cafpiffe Hav ind i Pontas, og derfra ind i Middel-Havet,
synes mig og at stikke en merk Beretning om Handel fra Jndien af
over der Cafpiffe Hav til Pontus, og faa videre; og denne maae
vcere bleven drevet ved Chazarerne, fom det eneste handlende
Folk mellem Pontus og det Cafpiffe Hav.
Vel fandt, at de Jndiffe Vare bleve ogfaa hentede fra Havnen Berenice i Ægypten
over det Rode Hav, fra Ptolemæernes Tid af og lige til Portu
giserne funde Veien om Cap; men den anden Vei igiennem Peruen, eller og nord om det Cafpiffe Hav, ved Caravaner fra Indi
ens nordre Deele, er og meget gammel.
Der have fra de aldre
Tider boet Hsten for det Cafpiffe Hav Bueharerne, et handlende
Folk.
Ja det lader endog af Plinio £?), at Handelen har under
tiden tager Veien over det Cafpiffe Hav felv, og siden op ad Floden
Kur, og til Phafis; thi der var ikkun 5 Dages Reife mellem beg

ge disse Floder.
Ja .8trabo/) siger endog, at Aorferne, et
Folk, der boede paa Vestsiden af det Cafpiffe Hav, og tU Tanais,
»modtoge fra Meder og Armenier Mediffe og Babyloniffe
Vare, hvilke de siden bragte videre paa Cameler, venteligen til Sta
den Diofcurias, fom laae ved Pontus, og som var en almindelig
Samlings-og Handels-Plads for alle omliggende fmaae Folk, 70 i Tal
let, eller efter andre 300, hvoraf hvert havde sit Sprog. Dette
sidste synes vel noget ntroeligt, men de Vildes nu vcerende Tilstand
i America gier det ei ganffe usandsynligt; hvortil kommer, at
Europa og Nord-A6en vare i de celdre Tider vel omtrent i samme
Tilstand, hvoraf den forste er kun udkommen efterhaanden, og den
sidste stikker endnn deri.
Disse Aorfer bleve rige ved denne Han

del,

x) Ane. relat. des Indes p. 73, 74.
») 1. 6. c. 19. p. 679.
i) 1. il. p. 767. 772. 77z.
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del, og prydede sig derfore med Guld.

Efter Aorfernes Under

gang komme Chazarerne op, og dreve Handeken.
Efter dem
faldt den i Bulgarernes Hander ved Wolga, og siden i Hansestadernes, som havde deres Oplag i Novogrod, og ferte Våre
ne derfra til Wisbye og videre.
I det n. Seculo, noget forhen
og efter, vare lulin, lomsborg, og flere Vendiske Stader Op
lags-Pladserne, og bleve Varsne as dem hentede iLadoga og No
vogrod udi Rusland, hvorhen Bulgarerne ventelige« have fort
dem.
Og paa denne Vei er det at Perler, Silke, og andre Vare
ere fra meget gamle Tider komne til vort Norden; saa at det end
og lader, at Silke har i de aldre Tider varet mere gangs her end
i Europae føttfige Deele.
Dog da dette ei egentligen vedkommer
mit Forehavende, vender jeg mig til Chazarerne igien.
Ed-

drifi k) ticn Araber- som ffrev i det 12. Seculo, beretter, at
Kiobmandene droge med deres Vare over det Caspiske Hav, fra
Mufelmannerues Land til Chozar.
Denne Beretning passer
sig gandske got paa det io. SecUlum og forhen, men om den passer
sig paa det 12, rviler jeg paa, i det mindste var da Chazarernes
Stat ncesten forgaact, hvorvel Landet endda tildcels forte Navn ef
ter dem.
Et handlende Folk maae nodvendig med Tiden faae Sta
der, saa gik det og Chazarerne.
Deres fornemste Stad var
Khozar eller A th el, mi Aftrakan ved Wolga, fom laae ii.
Dages Reife fra Derbent, eller 66 Mile, hvilket kommer herli
ge» overeens med Aftracans Beliggenhed.
Midt imellem disse
Byer laae Samandar 4 Dages Reife eller 24 Mile fra Derbent,
og synes derefter at maae vare Terki.
Floden gik midt igiennem

Byen Athel, paa dens Vestre Side boede Kongen, og paa dens
Kstre Side Kiobmandene og Almuen.
Byen var nasten 3 Mlle
lang /).
Denhe Beflrivelfe kommer got overeens med den forhen
anforte

K)
I)

Geogr. Nub. dim. 5. Part. 7.
Herbelot v. Khozar p. 1003. Sßitfen Nocrd - en Oft - Tartarye p. 498,
7o8.Alg.W. Hist. T. 21. p. 251. Geogr. Nub. Clim. 5. Part. 7.
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anførte af Jofepbs Q5rev.
Paa et andst Sted legger EddrisK
Staden Chazaria ved Pontus og en Flod, og siger, at Chaza
rerne have Navn af den; og maae herved mærkes, ar det er ham
fom kalder den foregaaen.be Athel efter Floden Atbol eller ^Volga.
Hvilken Bye han egentligen forstaaer ved denne Chazaria, lkal

jeg ikke sige, men den maae have ligget i de faa kaldte 9 Landffaber,
fom tilhsrte Chazarerne.
Næst Khofar var Baiangiar den
fornemste Bye, fom dog den Arabiffe Skribent Al Bergendi gisr
til Hovedstaden, og lcegger paa den 36. Grad 30 Minuter Norder
Brede, hvilket fynes at giere den tibAftracan, hvorvel Kehr
hos Strahlenberg vil lægge den ved Udlsbek af Floden Jaik»
Abulfeda gisr den og til Aftrakan, na ar han siger, at den er
Chazarernes fornemste Bye, 05 den famme fom Atol, uden
XvtlEddriffi Athol.
Abulfeda anfører for dette tvende Ara
bide Geographos.
DenPerMeAlironomusb^ahreddin,
fom sikrev ved 1260, lcegger i sine Tavler Baiangiar, den Chazariske Konges Hovedstad, paa Længdens 8§. Gravko Minuter fra
de Canariae Aer, og paa den 46. Gr. 30 Min. Norder Bredde,
og altdetfammesigerogfaaden TatariffeAlfronomus UlugBeig,
fom skrev ved 1440.
Men at de begge, heldst den sidste, tale end
nu om Chazarers Hovedstad paa en Tid, da den Chazariffe Stat
er mere var til, det gisr de fom Samlere, der blande nyt yg gam
melt iblant hinanden.
Alt dette bringer mig paa de Tanker, at
Baiangiar har virkeligen vceret famme Bye fom Ch ozar, Ethol
eller Aftrakan, endffisnt Eddriffi taler om den, fom en Bye

for sig, og beretter, at den mægtige PerMe Konge Nufchirvan
eller Chosroes I. har anlagt den 72).
De ovrige Stader varet
Sarai, fom laae paa en Slette tvende Dages, Reife fra det Cafpiffe
Hav

m) Geogr. Nub. dim. 6. Part. 6.
n) Herbelot p. igi. v. Baiangiar, p. 1003. v. Khozar. Strablenberg
p. 195. Abulfeda i Biifch: 9)?aga$. p. 365. Nafireddin in Geogr,
Gr. min. Hudloni p. ico. Ülug Beig ibid. p. 132. Geogr. Nub.
Clim. 5. Part. 6. p. 242. Witfen p. 749.
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Hav imod Norden, hvor den lcengste Sommer-Dagvar 17 Timer;
Floden W olga gik'forbi den, og laae Byen paa Flodens Hstre Si
de: Orak, som laae paa Den Vestre Side, stod under den. Der
var en stor Samlingsplads for Kiobmcend og Tyrkiske Slaver.
Uzbekernes Khan ogholdt sig der 0).
Dersom Levningerne af
Saraje eller Czaregorod et laae saa langt Nord, saa ssnlde jeg
troe at Sarai havde ligget der.
Imidlertid kommer Beliggenhe
den atter temmelig overeens med Aftracan, som desuden var de
Tatarisse Kongers Opholdssted indtil 1554, fra IwanBafilowitz
indtog den.
Desuden betyder Sarai et Huus, et Pallads, hvor
af Serrail er kommet.
Sigh Couch, det er det sorte Bierg,laae paa en He ved Udgangen af Nanais, og st)nes at vcere den
gamle Stad lana, nu Deere nt)e Azowp).
Ont Phanaguria
og Sarkel har jeg forhen tatet, og om Derbent etter Bab Alabuab ogsaa.
Men foruden disse skutte endda felgende Stceder have
ligget i Chazarien: Kuran, Hadran, Segefan, Sainandar maassee Terki, og Albaidha, hvilke tvende sidste Nufchirvan skal have bygget.
Ei alene Beliggenheden af Chazarien

giorde den beqvem til Handel, men og de GrUndscetninger dette
Folk havde, nemlig at give frie Religions Hvelse til alle Folk; en
saa billig, en saa naturlig Grundsætning, men som dog oftere frem
bringes ved Vindesyge, end ved Mennessekierlighed og Mildhed.
Deres forste Religion var den hednisse, men siden saae man nogle
af deres Konger at vcere Joder, og andre at vcere Christne.
Man
fandt derfore Joder, Christne, Muhammedaner, Hedninger,
at vcere blandede sammen i Chazarien, og den eene ikke at forfolgeeller bagtaleden anden for Troens Lårdomme, Tak vcere Handels-

0) Herbelot p, 759. v. Sarai, p. 1003. v. Kb ozar.

£) Herbelot p. ioog. v. S i ah Coueh. p. 1003. v. Chozar. Geogr. Nub*.Clim. 5. Part. 6. p. 242.
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delsgeisten! q)
Men nu vil ftg igien vende mig til Chazarernes
øvrige Bedrifter i dette 10. Seculo.
Den stridbare Rustide Konge Swietoslav bvog imoD Watitfcherne ved Occa og Wolga,
fom endda gave Chazarerne i aarkig Skat en Skilling af hver

Ploug, og fordrede den af dem.
Derpaa kom det til et stort Slag
imellem ham og Chazarernes Cliagan 7 hvorudi han ftirede, og
indtog derpaa Skaden Belivvesch eller Sarkel, undertvang ogfaa
Jaferne, M er Uzerne, ventekigen dog ikkun en Deel af dem,
fan og Ka fo gerne, der boede i Cafaehia, hvilket er Cofacker-

nes rette Fcederneland, og laae ved Pontus Euxinus.
Deref
ter undertvang han Watitfcherne, og paalagde dem famme Skat,
fom de havde forhen givet Chazarerne r).
Men endffiont Cha
zarerne havde nu lidet faa megen Afbræk, faa navner dog LiutA- 970. prandus Biffop af Pavia s), fom felv var pan de Tider Gefandt
i Conftantinopel, dem iblant de Folk, der boede Norden for beA. 985- meldte Bye.
Noget efter finder jeg, ut Swetoslavs @en Wolodimer haver havt Tyrker i sin Hcer mod Bulgarerne ved Do
nau, fom det lader; men om Chazarer forstaaes ved disse Tyrker,
stkal jeg ikke sige, efterfom Neftor kalder dem ellers allevegne Ko
farer; men paa den anden Side finder jeg ellers intet andet Folk
mere paa den Kant, fom knude kaldes Tyrker»
Pan den Tid fogA. 986-988- te Bulgarerne ved Wolga, der vare Muhammedaner,. Catholikerne fra Rom, Joderne fra Chazarien, og Gråkerne fra
Confhmtinopel, hver at overtale Wolodimer og hans Folk til
A- 966.

deres Troe; men han antog de sidstes.
Delte, faa og at Joder
boede i Chazarien, gier mig det atter meget troeligt, at Joderne

have og forhen fogt at omvende Chazarernes Konge,

og venteli

ge»
q) Herbelot p. 1003. vv Khozar. G. Nub. Clim. 5 Part, g, p. 244. Asf.
Kal. T. z. p. 4-12. Act. Sariet, in. Mart. T. 2. d. 9; p. 19-22.

Baratier dans le 2. T. de Benj. de Tudele. p. 305. 308- 311. Buxtorf. prfff. in Cosri. Theophanes in Corp. Byz. T. 6. p. 236r) Neflor p. 85. Thunmanns gsil. D. p- 157. 158.
s) lib. i. c. 3. apud Reuberum p. 92.
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gen naaet deres Hensigt.
Forend Wolodimer lod sig dobe, be
lejrede og indtog han Cherfon paa Crim, og (Filte stråledes Grcekerne ved den, samt indffrcrnkede Chazarernes Magt paa de Kan
ter, hvilken tog af ligesom Ruffernesrog til.
Ja det lader endog
at Wolodimer har underkastet sig de ni Land^aber, og derved tilfsiet Chazarerne det smerteligste Tab; thi i det mindste erdet
vist, at han satte sin ©en Mftislaw til at herske over Staden
Tmutarakan, det er Tamartacha eller Taman; og lader

det at denne Mftislaw haver siden regieret over
det mindste over endeel af dem £).

Chazarerne , i

§. XIV.
Men endnu forestod Chazarerne et større Stod, nevnlig Bedrifter i
den Grcekiffe Keiser Bafilins, og den Russiffe Konge Swetopolk i Kiow, en Son af Wolodimer, hvilken Cedrenus uretteligen kalder Sphengus Wolodimirs Brodér, forernede sig
sammen, og overfulde Chazarien.
Den Grcekiffe Flove og Hcer A° 1215.
anfortes af Mongus Andronici Son; og vare de foreenede saa
lykkelige i det forste Slag at fange den Chazariffe Fyrste Georgius
Tzuli Son, som efter Navnet at domme har vceret Christen;

hvorpaa de indtoge Chazarien,. og deelte sig formodentlig i det, saa
at Grcekerne vel Have beholdet Crim, og Rufferne hvad der laae
paa det faste Land Sonden for Donetz u).
Og herved gik der
Chazariffe Rige ncesten til Grunde; thi endffiont baade Ruffer og
Grceker bleve siden af flzer eller Comaner fordrevne fra de Lande
Chazarerne havde eyet paa Crim, og Sonden for Donetz,
saa hialp det dog ikke Chazarerne, endffiont Crim beholdt
lcenge Navn efter dem, og der og venteligen have lcenge ved
blevet at boe mange af dem.
Det synes og,
at Uzerne

Sss 2
r) Neftor p. 99 - 109. Thunmanns Asil. Völk, p- 158Von Azov p. 45.
«) Neftor p, 117. Cedrenus C. Byz. T. 8- P« 556-
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have Mt Chazarerne ved deres Rige ved Wolga, i det mindste

herskede der lutter Uzer, og ingen Chazarer, -da det store Tata
riske Indfald skeede i det 13, Seculo; og denne Forandring rroer jeg
beqvemmeligst at kunne vcere skect paa Denne Tid, da Chazarerne

vare faa meget svcekkede, og bleve angrebne paa alle Kanter. Imid
lertid lader det dog, at Chazarerne have endda vedligeholdt et frir

og uafhcengigt Rige, indtil bemeldte store Tatariske Indfald, og
fom alle deres andre Lande vare erobrede, faa veed jeg paa intet an
det Sted at finde det end i nu vcerende Cabardie, som ligger inde

i Landet, og midt imellem den sorte Sse og det Caspiske Hav.

Det
lader ellers, af Neftor og Dingo (Tus den Polske Historieskriver,
at Uzerne have bemcstret sig en stor Deel af Chazarornes Han

del, og ei overladt ven tU Bulgarerne alene r>).
Men nu at
komme til hvad der videre efter Tidens Felge er hcender Chazarer9(. 1022. ne? saa finder jeg, ar den Russiske Prinds IVffiislaw, der regierede i Taman, har undertvunget Cofackerne,

der boede sydliA. 1026. gere end Chazarernes ni Landffaber, og ar han derpaa er drager
ud med dem og Chazarer ar stride imod sin Broder Jaroslav/,
som herskede i Kiow, hvorvel de nogle Aar efter giorde Fred sam.
men, saa at Mftislaw beholdt alt hvad der laae Hster for Nieper,
05 Jaroslaw hvad der laae Vesten for den, tilligemed Novo-

A. 1036. grod.

Men endeel Aar efter dede Mikislaw, og arvede derpaa
Jaroslaw ogfafl hans Lande, tilligemed hvad han eiede i Chazarienx).
Noget for denne Tid beretter vor Snorro, at Ha-

A- 1034. raid Haardraade,

som da var Hevedsmand over Varegerne
eller Varingerne, i Grakenland, (det er, de Nordiske Folk,
Danske, Norske, Svenske rc. som rientc den Grcekrske Keiser) drog
med'dem og Grcekerne, anferte af den beromle Georgius Maniaces, vidt og bredt om paa de Grcrkiske Her, og indtoge der meget
.. :

ved

V) Suhm von den Uzen, tm Anhänge zu dem Deutschen Neftoi-p. 282,

283, 291. 292. 303. Neftor p. 151, 152. Dlugosius 1, 4,co!. 351,
352. Anna Comnena C. Byz. T. 11. L 10. p. 215«
x') Neftor p, 123-125.
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Jeg flutter, at

ved disse Grcekiske Her made her C rim og flere forsi aa 6, hvor
ved det bliver rimeligt, at Chazarerne havde der gjort Opstand
imod Grcekerne, og sogt at afkaste deres Aag.
Ved denne Lejlig
hed kan jeg ikke efterlade at anfsre, at t>or Snorro paa er andet
Sted ncrvner og Patzinakerne, naar han siger, at Keifer
Alexius kom til Pezina Vold, det er, Patzinakemes Mark,
da han drog i Krig mod Blauckumanna Land o: Blacherues eller
Vallachernes V-aut>.
Med disse Idaralds og Georgii Seier-

vindinger over Chazarerne mener jeg at det og har Sammenhæng,
som Cedrenus og Zonaras berette, at Alda, af Fodfel en
Alaner, og Enke efter Georgius Fyrste i Abasgien, (hvilket
laae Sonden for Chazarernes ni Land^aber) overlod til Keiferen det faste Slot Anacuphis, hvorfore Keiseren giorde hendes
©en Demetrius til Magifter militum; men noget efter ophcevede Pancratius Fyrste i Abasgien (hvilket jeg flutter
at have vceret bemeldte Aldæ anden Mand) Forbundet med

U. I03?,

Grcekerne, og igiemog de Fcestninger og Stceder, som han
forhen havde overladt til dem)/).
Hos Neftor forekommer siden
ved de Aar 1054, iodo, og oftere, Tyrker, der bessrives fom
Hedninger og Ruslands Fjender, i hvilken ferste Henseende jeg nep
pe skulde troe at de have vcerer Chazarer; thi iblant dem vare da
vist flere af andre Religions-Forvandte; desuden synes de da at ha
ve varet alt for fvcekkede til at kumte giore faa jsevnlige Indfald
i Rusland.
Efter Laroslavvs Dsd finder jeg adffillige Russiffe
Prindfer efter hinanden at have regieret i Taman og omliggende
Egne, font Gleb, Roftislaw, der tog ©fat af Cofackcrne,

U. 1054.

og andre omliggende Folk, men regierede ikkun eet Aar.
Siden
finder jeg Roman ncsvner, fo ni blevdrcebt af Uzcrne; Ratibor,
David, Wolodar; og Oleg, som er den sidste der ncevnes; og

U. Io6?#
A. 1077.
A. 1077.

S 6 s g

forlod

y) Harald HaardraadeS S. c. 3. Hakon Herdebreds S. c. 2- Sahms og
'
Schönings Forbedr, p. 253. 256. Cedrenus p. 573. Zonaras C.
Byz. T. jo. Part. 2- 1. 17. c. 14. p. 186.

va
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A: 1079. forlod han Taman, og drog til Czernichow.
Noget' for og
A-io8i.io8-Zefter alr dette begyndte Uzerne eller Comanerne at bekrige R us21'
land, Mnde forsi et Slag, og siden et andet, faa at de trcengde
Ä. 1067.' i110 til Czernichow; og ved denne Leilighcd tanker jeg at Cha-

zarien i Crim og Sonden for Don er falden i deres Hander,
og at Gråkerne have igien erobret Cherfon.
Og til denne Uzernes Magt hiulpe de Russiske Fyrsier selv, da de betiente sig afdem
til at bekrige andre Russiske Fyrsier, deres egne Brodreog SovA. 1078. skendeborn.
I disse Omveltninger foreenede Chazarer’ og Uzer
sig sammen med nogle RusMe Fyrsier imod Roman Regent af
. Taman, og ihielsioge de begge ham, og de forsie fangede hans
A. 1079. Broder Oleg, og sendte ham til Conftantinopel; hvilket viser,
at de endnu holdte sig til Grcekerne.
Men nogle Aarz efter kom
A. 1083. Oleg tilbage, og satte sig paa Thronen af Taman, og lod de
Chazarer nedhugge, som havde drcebt hans Broder Roman.

Men efterat han havde regieret der i n. Aar, forlod han Taman,
fig drog til Czernichow, som forhen er sagt; og lader det at
Uzerne have siden esterhaanden spillet Mester i den Egn; dog gaA. m3, ve Chazarerne endda Skat til Rusferne, da selber skrev %)>

§. XV.
Bedrifter
Det hele 12. Seculum igiennem tales ei et Ord om, at Rus112. ©eculo. ferne £avc friget med Chazarerne, men alene med Uzerne,

hvilke da havde Chazarernes Lande i Besiddelse.
Imidlertid
vedbleve Chazarerne at boe ved Pontus Euxinus ovenfor AlaA- 1140. nerne, der hvor Pontus og Mæotis lobe sammen, hvorvel de
den hele Tid igiennem ei synes at have havt nogen frie Stat der,
men at have staaet under Uzerne deres forrige Bundsforvandte,
som da, efter Neftors Fortscetter, boede ved ^Volga og Don.
Udi dette Seculo reiste den Iode Petachias Verden om', for at ud-

forffe
«) p.132.133.134.135.139.141.142. 150. 49.
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forffe Jodernes Tilstand, og kom iblant andre Lande til Tartariet,
som han ester Bredden igiennemreiste i 16 Dage, og hvor Havet
(venreligen Pontus) gaaer ind paa een Dags Reise, og (Filler Tartariet fra Gazarien eller den Tauri ffe Cherfonefus (det er nu

vcerende Grim), hvor det er brugeligt, at kvinderne Dag og Nat
begrcede deres afdode Forceldre, og holde ved dermed, indtil nogen
af deres Sonner, Dottre, eller Paarorende doer, da de begrcrde
dem, og aflade at besorge de forste.
Modrene leere Dottrene disse
Sorge-Sange.
Der reiste Petachias i 8 Dage.
Sytten Flo
der lobe igiennem Landet, som tilsidst foreenede sig til een. . Maaffee hau forstaaer Bosporus herved.
Der er, hvor Landet er
smallest, og ikkun een Dags Reise bredt, et Hav, som giver en
ulidelig Stank fra sig, hvorimod det paa den anden Side ikke stin
ker.
Ingen kan derfor, uden han strap vil doe, reife over det stin
kende Hav, ja naar Vinden forer Stanken fra det flemme Hav til
det friffe, doe og mange, som begive sig paa det sidste.
Ved det
te stinkende Hav forstaaer Petachias uden Tvil Mæotis.
At han
nonner Tatariet, gier enten hans Fortcelling heel mistcrnkt, eller
og maae han have reist i det tiligste et forend det 13 Seculi Midte,
eller og er Tatariet blevet ved en seenere Afffrrver indflikker i hans
Beretning i stcedet for Scythien, Cumanien, Polowzien,
eller noger faadant.
Thi Tatarerne begyndte ei a; vise sig paa de
Kanter forend 1220; thi endffisnt Neflors Fortfcetter navner alle
rede Tatarer «et) 1154, fa a ere de dog udey Tvil ogsaa der indflikkede i stcedet for Pol o wz er; thi der siges, at Jndvaanerne af
Kiow vaee bange for at undertvinges af Tatarerne a),

§. XVI.
I det iZ. Seculo ffede en nye stor Omvæltning t Landene ved Bedrifter i
Wolga, Don og Pontus, og paa Grim.
Thi Tatarerne, det iz Secm

eller

a) Geogr. Nub. introd. p. 5. Clim. 6- Part. 5. p, 259. Neftor p. 22z
248- 264. Petachias in Wagenfeilii Exercit. 4. p. 162. 169.
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eller rettere, Mungalerne, gjorde Indfald i dem, og undertvun

ge dem, og det i Anledning afden lykkelige Krig de forte imod Må
hu mer Sultan af Carizme, som tog sin Tilflugt til den He

Abafcun Cafirs, fom laae i det Caspiffe Hav, hvor han dode,
A. 1220. og fom af Nafireddin siges at ligge i Corcan ui)t Perfien , og

at vcere en Ha nd els stad udi Chozar er langt fra Aftrabad, hvil
ket famme Ulug Beig ogsaa siger, alene med den Forffiel, at han
gisr den ril en Handelstad i Jorjan. Og heraf sees ester mine Tan
ker uovervindelige»,
rernes rette Hiem.

at Egnen ved AKrabad har vceret ChazaImidlertid blev hans Son Gelaleddin tap

pert ved at forsvare sig, og igientog adskillige af ssn Faders forlorne
A- 1228. Lande.
Tilsidst brod han ind j Gurgiftan eller Georgien, hvis
Konge gik ham imede med en stor Hcrr, hvoriblant og vare Chaza-

rer, hvilke han forhen havde tilvejebragt Forladelse hos sin Fader,
da de engang havde giort Opror imod Ham.
Betjenende sig heraf
sendte han dem Saltog Brod, for at bringe dem forrige Venskab
og Forbund i Erindring; hvorved de og bleve faa ffamfulde, at de
forlove Georgierne, og droge hiem; hvorpaa Gelaleddin siog
Georgierne, og indtog deres Hovedstad Tefiis.
Herbelot
mener, at disse Chazarer ere de, som boede Norden for den Ca
spiffe See; men jeg tvivler paa, at de nogensinde have staaet iut<
vder Sultanerne af Carizme, hvorimod de af Aftrabad have

nodvendigen maattet giere det, faasom de vare rundt omkring omgiv
ne med bemeldte Sultaners Lande.
Efter dette brede Mungaler

ne videre ftem, og komme, enten i Gingishans egen Tid, eller
A. 1235. og snarere under Baton, 'for Staden Tana eller Orna, nu
Azow, ved Don, som var en stor Handelstad for Mufelmanerne, og hvor der boede mange christne Chazarer, Ruffer,
Alaner.
Denne indtoge og odelagde de.
Derefter indtoge de
Chazarien, hvorved jeg tcenker at bor sorstaaes baade det frier
Cabardie,. saa og det der stod under Cumanernc eller Uzerne,

^i‘Te sidste joge de ud, og flyede da mange as dem tit Ungern,
hvoriblant ogsaa vare Chazarer, hvoraf uden Tvivl det Sted Ko-

zar-
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zar-war i Siebenbürgen haver Navn by
Og fra denne Tid
af har alting paa Grim, ved Don og Wolga, og Sonden for
dem, vcrrct Tatarisk, idet mindste stcerk blandet dermed, indti'l
Tyrker og Russer have begyndt at udbrede deres Herredomme, som
dog langt fra ikke har kunnet sortreenge Tatarerne»
Det varede
og lamge ved efter denne Tid, at Nord-Delen af Grim, ja hele
Grim, forledet Navn Chazaria eller Gazaria, som ved Aar
1253. fif Rubruquis c), der endog tillægger ganffeCrimsaadant
Navn, hvilket han dog urcrkteligen gror til de^ samme som Ccfarée, venteligen fordi Keiserne havde besiddet det; ved 1333. af

Johannes 22, som i et Brev ril Erkebispen af Vosprus,
M ev Bosporus, siger at Gazaria, hvorved her nok alene forstaaes Grim, laae i Tartariet, ■ og at der 'vare mange Schis
matici og Vantroe dy
Ingen Under, at Paven kalder Chaza
rerne Schismatici, siden de vare as den Grcekisse Kirke: men
om han ved Vantroe forstaaer Tatarerne, som vare Muham
medaner, og tildeels Hedninger, eller og om der endnu have vorret Hedninger og Muhammedaner iblant Chazarerne, skal jeg
for vist ikke sige.
Ved 1422. beretter Ducas e), at Keiser Ma
nuel giorde sin Son Conftantinus til Regent over de Lande ved
Pontus, der vare ncrr Chazarien, ved hvilket sidste venteligeu

Maae forstaaes Crim»
Men da taler Ducas meget uegentlige«,
thi de Grcekiske Keisere eiede da intet uden for Thracien Nord
paa,

H H. gen. d. Tatars Part. z. c. 17. p. 303- 306« Nafireddin in Geogr *
Gr. Min: p. io6.j Ulug. Beig. ibid: p. izZ. Albericus Part: 2- p509. Plan Carpin chez Bergeron Art: 5. col. 47. Haithoni Hirt:
orient: c 21. p. 36. Thunmann
Vslk: p. 132- Rubruquis c.
i. p. 5. chez Bergeron. Büfch: Geogr: T. 1. part: 2. p. 1198»
Herbelot v. Gelaleddin p. 371. 372. Petis de la Croix Hift: de
Genghiz Chan p. 232. etc,
c) c; i. col: 1. 2.
d) Raynaldi Annal. Eccl. T. 3. p. 457. ann. 1333. art: 36.
<) c: 23. p. 59. Bullialdus in eundem p. 184.
tXye Samt. I S.
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paa, med mindre at noget paa Grim selv haver endda tilhsrt dem;
i der mindste komme Tatarerne der ferst lcenge efter under Tyrker
nes Magt.
Ja ved 15'79 bruger endnu Martinus * Broniovius/) det Navn Gadzaria for Grim.
Og nu blev Virk
ningen af den Chazariffe StatS Undergang denne, nt Derbent,
der forhen sagdes at ffille imellem Chazarer og Perfer, sagdes
noget ester Midten af det 13. Secnlo at ffiile imellem Bait Borcah
og Bait Holakuh, det er Borcahs Huns og Holakuhs Hnus,
fordi den Mungaler Borcah regierede Norden for Derbent, og
den Mungaler Holakuh-Sønbm for den.
Byen Taman var
ved Bosporus den sidste Bye mod Senven, font det Huns Bor
cah eller Uzbekerne eiede paa den Kant.
Den beboedes af

Vantrsende, det er , Christne, og venteligen Chazarer^).
I
dette Secnlo giorde ellers Paverne sig megen Umag med at bringe
Chazarerne, og andre hedenske og schismariffe Folk, til at erA. 1253. erkiende dem og den catholske Lcrre.

Til den Ende udsendte Inno-

A- 1288. centius IV. Dominicaner - Munke,
ligeledes Zz).

og Nicolaus

IV.

§. XVII.
Skiebnei 14.
I det 14. Secnlo regierede Mungalerne eller Tatarerne
Esculo.
endnu over Chazarerne.
Saaledes vidner Marinus Sanutus

f) som skrev ved 1321, at Tartarerne da besadde Gazarien,
A- 1321. hvorved han maae forstaae ei alene Grim, men og Ve 9 Lande og
Strcekningen til Wolga; thi han siger, at Rusferne vare skat
skyldige under Tartarerne fra Gazaria, og at disse love sig ved
Soldanen af Babylon, det er Hulacous Efterkommere, fom
regierede
jf) in Defer: Tartariæ apud Scfewandrnerum in Ser. Ungar, p. gig.
p) Abulfeda i Büfch : «Öjngnj. T. 5. p. 316. 309.
n) Raynaldi Annal: Eccl: T. 1. p. 634- ann. 1253m. 4g, T. 2. p,
403. ann. 1288« n. 32.
i) in Geftis Dei per Francos T. 2. p. 1. 7. 32. ZA.
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regierede ei alene over Babylon, men og over Perfien, bringe
til den Muhammedanske Lare.
Derimod føer.Haitho k) at det
Land Gaccara, hvorved han ei kan forstaae andet end Chazarien,
stod under Cafan Kan Konge iPcrfien; men ved det Chazarien
maae fyrstaaes det celdgamle ssm ligger i Perfien ved Aftrabad,
thi det normen for Caucafus ftot) under deNsbekiffe Tatarer»
At
Chazarer have nedsat sig i Ungarn, hvorhen de ei kan vare
komne paa anden Maade, end at de tillige med Cumaner ere flyg
tede did for Tatarerne, det sees afde Kirke-Love, fotu Concilium

i Presburg har givet, nevnlig at ingen maae gifte sig med de kiatterffe Patarener (et Slags Manichæer) og de Schismatiffe
Gazarer, eller nogen anden, som er den Christne Leere imod/).
Men at ville heras med Thunmann vi) flutte, at det Ord Ketzer,
Kioetter, er kommet af Chazar, og af Theologis i Tydffland

og Norden siden tillagt alle dem, der afvege fra deres Meeninger,
saa at Chazar siden den Tid ei betydde mere et Folk, det vilde va
re at begaae en dobbelt Vildfarelse z thi jeg skal siden vise, at Cha
zar endnu betyder et Folk, og dernast er det en bekiendt Sag, at
det Ord Klatter er opkommet af det Grakiske Ord xaS-afa o: reett,
hvormed Novatianerne i det 3» Seculo allerede selv belagde sig,
for at vise, at de vare reenere og helligere end andre.
Dog denne
Mangel paa Opmærksomhed betagerThunmann intet af den 2Ere,
at vare den forste, som har en sand Fortieneste af den Chazariffe Hi
storie.
Pave Urbanus V» vedblev ligesom hans Formand, at
tragte efter at bringe Chazarer, og mange flere Folk, til Foreening med den Carholffe Kirke, og udsendte Ulinoriter - Munke
tilden Ende n): men ,det lader at alt saadant har ikkun lidet

stugtet.

Ttt å)

§. XVI1L

Hift: Ortent: c. 43. p: 66.
1) Raynaldi Annal: Eccl: T: 4. »NN, 1346. p. L54. U« 8O.
«i) Sstl. Volk- p. 132.
«) Raynaldi Annal: Eccl. T; 4. p. 481. »nn. 1369. ». 14-
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Den adle Venetianer Barbarus, som 1422. gjorde en
til Tanais, siger, at Alania, Cumania, og Gazaria

grccndsede hen til det Caspiffe Hav 0).
Vil man note holde sig tit
disse Ord , faa m aae Cabardic her forstå aes ved Chazarien.
Michoviusp) beretter, at paa de Cirkassiffe Bierge boe de Ga-

A. 1500. zariffe Folk, fom ere meget stridbare, og anragne i gandffe Alien
og Ægypten (venteligen til Soldater, og have uden al Tvivl vcrret mange af dem iblant de faa kaldte Manieluker’i Ægypten)..
Hos dem kiobte Tatarerne ved Wolga deres Forsvars-Vaaben.
De vare Groekiffc Chrrsine, ligesaavel som Circafler og Mingrelier, og kaldte de da levende Grecker dem Abgazarer, og Abgazeler.
Peysfonnel qY, som var Fransk Confnl i Crim,

A- 1747- vidner, at der endnu i vore Dage boer et Folk, som kaldes Chazarer, Norden i Georgien, met) fiffet Adil Shah, Efterfolger af den navnkundige Nadir Shah, krigede i Begyndelsen af sin
Regiering.
Ved denne Leilighed kalder han dem en Tartarisk Stam
me; men maaffee han gier det alene fordi man almindelig kalder
alle Folk paa de Kanter Tatarer.
J det mindste paastaaer han
selv, ar de ei tale Tatarisk, men Circassiff; og hvad deres Oprindelfe angaaer, da meener jeg ved denne hele Afhandling tilstrcrkkeligen at have viist, ar de ingenlunde kan regnes til Tatarer.
Ved
Aftrabad i Perfien boe ogfaa cntmu Chazarer, hvilke hiulpe
den rekmassige Thron. Arving Thamas Shah imod Sultan AfchA. 17-5' reff.
Hanway, som beretter dette, var endeel 2lar scenere i Fa
re for at omkomme i Aftrabad i Anledning af en Opstand Chaza-

A. 1744- rerne der gjorde, 2000 i Tallet.
Ved den Leilighed siger han,
ai de nogle Aar forhen havde vcrret 8 til 10000 Mand stcrrke, ofte
plyndret store Stcrder, drevet de forrige Persiffe Kongers.Krigsher
re tilbage , og beriget sig med Bytte. De boede i Landskabet Aürr-

1 bad,
«) ad caleem Hiftoriæ Rerum Perficarum Bizar! p. 442.
?) de Sarmatia Afiäna 1. 1. c. 7. in Novo Orbe regionum, p. 457.
-) Obf; hift: p. go. 135.
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bad, ogpaa de hosliggende Bierge -'). Gmelin r), som havervceret
paa Grcendserne af Aflr.ibad ? kalder Folket Katfcharer, og siger,
at de ere uu gandst'e frie, og ot mange Perfer flygte ril dem. De
have ingen Regenters, enhver er sin egen Herre, og de ere alle lige.
Ester al Anseende ere Chazarerne i Aflrabad af den Muham-

rnedanske Leere, og det samme trocr jeg om dem Norden i Geor
gien.
Jeg kan ellers ikke ved denne Lejlighed tilbageholde den. Be
tragtning, hvor forgicsngelige de menneskelige Ting ere. Det mcegtige Chazarisi^e Folk, fom engang udstrakte sin Bcelde fra det Caspifke Hav, Wolga oq den sorte See, til Öftersten, som paa den
ene Side kom Perfer og de Arabiske Calipher undertiden til at

skicelve, og som paa den anden truede Dannemark med Krig: dette
ei alene krigerske, men og handlende Folk, dette Folk, som gav frie
Religionssvelse i en raae og lidet oplyst Tid, og derved viiste, ak
der var mere philosophis end andre da vcrrende Folk, som dog ellers
besadde storre Kundl?ab og Videnskaber: dette Folk har endog voeret
ubekiendt, eller i det mindste lidet kiendt, af de siorste Hiftoricis.
Vel-sandt, at endnu tvende Folk paa forskiellige Steder endda barre
dets Navn; men den Sag er og ncrsten ubekiendt.
Hvor forkeerte
Menneffenes Domme ere, hvor lidet de vide at sortie PriiS paa det
sande Gode og Monne, kan fees deraf, at Historien melder med
faae Linier om Chazarernes Handel, men derimod er opfyldt med
deres roverske Bedrifter; thi hvad andet Navn fortiene Krige?
Langt hellere havde jeg underholdt dem, mine hvistcerede Herrer, med
Gierninger, der hcedre Menneskeligheden, end med saadanne, der
vancere den, eller og med terre, men nodvendige Undersogelser om
Oprindelse og Beliggenhed.
Men Historiens ypperste Lov, Sand
hed, har nevet mig tU ar handle saaledes, og er at fortcelle andet
end hvad jeg vidste.

Ttt Z

§. XIX.

r) Hanways Reisen T. 2. e. 33. p. 173. T. 1. p. 138. 141. 271
H Russiche Reise T. 3. p. 467.
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. X

XIX.

Circa fler og
siamme ^ft-a

Chazarer*

Men endffisnt ikkun tvende maadelige Folk endnu bcere det
Navn, saa er det dog mere end Formodning, (it Cir-

Cafierne, et talrigt Folk , stamme fra dem, er Folk, som endnu
er saa bersmr for Skiouheden af sine Fruentimmer, saa at Afiens
Monarker onffe at bescette deres Serailler med dem.
Dog det vil
de vcere forgicrves ar giere dem til Chazarer, saaftemr den lcerde
.

Deguignes t) har ret, at de stamme fra Kirgiferne, som boe
i det store Tatarie ved Seen Baikal.
Dette stutter han af det
Navn Kirkes, hvormed de selv kalde sig, og formoder han, ar de

ere komne til det nu vcerende Circasfien mob Mungalerne i det
13. Seeulo.
Dog alt dette vilde falde bort, saaftemr Ci reader ne
vare de samme Folk som Cercetæ, efter Pafcorii u) Mening,
om hvilket Folk Plinius y) og fiere gamle Skribenter allerede tale.
Men vilde man antage dette, da maatte man enten troe, at Chazarerne vare i meget gamle Tider gangne over Wolga, eller og
at Circafierne ei stammede fra dem, men at de vare indlemmede

Å dem, ved der Ghazarerne i lang Tid herffede over dem og de
omliggende Egne.
Vist nok er det, at Navner Kerketæ og Kir
kes kommer meget overeens, og ar de forste boede ved Pontus ei
langt fra det nu varende Circasfien.
ab Kirgiferne angaaer,
da beskriver Deguignes x) deres Land, efter Chinefernes Be
retninger, at have ligget mellem 0b v og Angara, og deres Sprog
at have vorret det samme som Igurernes.
Menander j) fortcel
ler, at den Tyrkiske Konge Difabulus, som boede Hsten for det
• Caspiske Hav, forcerede et fanget Fruentimmer af det Folk Cherchis
til Zemarchus Keiser Juftini Gesandt, venreligen for hendes
Skisnhed.
Her fynes man at igien kiende Circafierne; men
Sporgsmaalet staaer ligefuldt ved Magt: om de da boede der, hvor

nu,
r) Hift. des Huns T. IV. h 22- p. 252* 253.
«) In Orig. Sann. p. 24.
v) 1. 6. c. 5. T. i. p. 658A 1. c. T. i. Part. 2. Defer, de la grande Tartatie p. 6o«
# jr) Exe. leg. in C. Byz. T. I. p. I0Z.
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nst, etter i Kirgifernes Land. Deguignes z) antager det sidste.
- For ar komme ud af den Sag, om Circafler ere Kirgifer eller
ikke, vil jeg ferst handle noget om disse sidste.
Den Tatariffe Historieffriver Abulgafi Bayadur Kan a) siger, ar i Zingis Karis
Tid boede den Stamme Kergis i et joevnt og frugtbart Land ved Flo
den Selinga, og havde tvende Stcrder.
De underkastede sig den
ne Erobrer.
I Forstningcn var denne Stamme ikke talrig, men
siden forenede adffillige Mungaler og flere Folk sig med dem.
Rytfchkow b") beffriver Kirgifernes nu varende Beliggenhed
saaledes: De grandse til Floden Jaik, som Mer dem fra Bafehkirerne.
To Horder af dem have underkastet sig Rufferne, hvor-af een boer ved Floden Jemba.
Kirgiferne ere talrigs, men ei
faa stridbare som Turkmanerne.
Landet Chiwa tager sine Re
genters fra dem.
Den store Kirgisiffe Horde er endnu frie, og
boer ved Turkeflan, og hen til Tafchkent.
Den kan stille
10000 Mand i Marken.
Det Kalmuckiffe Folk, Sziungorer
kaldet, har ofte fort lykkelige Krige med dem, og tvunget endeel
Kirgifer under sin Lydighed; hvilket hgr vedvarer indtil Sziungorerne ere blevue ganske overvundne og udveddede af Chineferne.
Pallas c) beffriver Kirgiferne fom et Phlegmatiff Folk, og ei ncer
saa gode som Kålmuckerne; hvorimod han tilstaaer, at de ere
laugt reenligcre.
De ere Muhammedaner, og aldeles ikke gru-

somnie.
Han beffriver dem meget note, men siger ikke eet Ord om
Fruentimmerets besynderlige Skiönhed, og de fleste af Mandfol
kene beffriver han som grimme; hvoraf jeg flutter, at Circaflerne
ikke stamme fra dem.
Men en anden Omsteendighed, han forecrller^
beviser, saafremt den er rigtig, at de og Chazarer have intet feekke§ sammen, nevnlig: de have selv fortalt ham, at de og Tyrkerne
havde forhen boet sammen, og udbredet sig til Euphrat; De hav

de
2) L c. x>. Z88«) Hift. gen. d. Tatars p. 99 - IO2.
6) Orendui gische Topograph, i Büfchings Magaz. T. 5. p. 463- 4665
469. 471. 472. 476-481.
c) Reiser irr Rusland. T. 1. p. 309. 385-400.
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de havt deres egne Regenters, hvoraf^af^cl Chanhavdev«ret den sid

ste; denne havde villet bemestre sig den Tyrkiffe Throne, og derfore om
kommet tvende af Mahomets Dorter-Sonner, Hafan og Htisfein: Men derpaa havde Tyrkerne jaget ham og dem ud.
Siden
havde de boet hos de Nogaiffe Tatarer, og deapaa fordrevne af
dem, givet sig under Beffyttelst of en vis Kergis Chan, fom
grcendftde op til Sziuugorerne.
Men ham havde de og forladt,
og derpaa begivet sig til deres nu vcerende Bopcel.
Og efter ham
kaldte de sig Kergis Chafak, det er, en Krigsmand af L'ergis.

Af denne mærkelige Fortcelling fees, fit de selv holde deres Navn
Kirgifer for m>e; hvorfore Cirealferne, et gammelt Folk, ei
kan have noget stelles med dem.
Dernccst fees, ar de blande Ara
ber med Tyrker; thi Hafans og Huffeins Tildragelser ere ffedte
under de strste Arabiffe Caliph er, og have intet rilfcrlles med Tyr
kerne.
Det lader etters, at de iden Arabiske Historie saa be.romte
Azrekhener otter Azarakiter ere de, som Kirgiferne udgive

A. 67z.
A- 687.

690.

for deres Forstedre; men da stile de meget i deres. Beretninger,
eller og har Pallas forstemet dem urigtig. Thi Charifæerne holdte
ni ed Huset Hashem eller Mahomets ff om; de vare en vis Sec
te iblant Mahometanerne, og kaldtes saa af deres Stifter Azarak.
Teziä var ikke deres Konge, men deres Fiende, en Son
af Caliphen Moawiah, og selv siden Caliph.
Forste Gang
overvandt han dem paa Grcendfen af Syrien og Arabien; hvilket
viser, at de gierne have kunnet opholde sig i (Sgtien cif Enphrat.
Siden streistde de atter til Cufa og Ispahan, efter ar de havde
samlet en Hcrr i Perfien.
De plyndrede Landskabet Stifter eller
Ahwaz.
Men ved Nifabur i Chorafan lidde de et stort Neder
lag.
Mange af dem boede i Egnen af Mofut ved Tiger? Floden.
Nogle Aar efter bleve de atter stagne ved Ahwaz, og maatte styg
te til de inderste Deele af Perfien.
Men de komme frem paa nye,
og erholdte en'Seier ved bemceldte Stad; hvorpaa de rykte hen imod
Basra, men bleve da stagne, og maatte atter stygte ti! Perfiens
inderste Deele; og siden horer man intet om dem.
;v

Man kunde og

falde
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falde paa de Tanker, at en anden Mahomedanff Secte Khargiter
eller Charizæer have varer Kirgifernes Forfadre.
De forvexles med de forrige, og bare undertiden deres Navn; og det vilde veere vanffeligt at Dlle imellem dem, dersom ei disse sidste havde varet
Fiender af Ali og hans Senner.
De opkomme i Arabien, og
vare ogfaa siden Fiender af Caliphen Moaviah, hvis Feltherre
Ziyad dampede dem.
Men siden fatte en vis Shehib, en Son
af Yezid sig i Spidfen af dem, og tragtede efter Caliphatet, og
havde mange Anhängers i Cufa, Mefopotamien, Kerman,
og ved Moful.
Efter adffillige Trefningsr blev han dog tilsidst
overvundet og ihielsiaget; hvorpaa Khargiterne bleve indbyrdes
ueens, i hvilken Tilstand Caliphens Folk overfulde dem, nedhuggede 4000. af dem, og drevs de ovrige til Tabareftan, som lig
ger nar ved Aftrabad, hvis Konge tog dem i Bestyrtelse.
Men
kort efter joge de ham til Taksigelse ud, hvorpaa han stygtede til Ca
liphen , som udsendte en Har, der ganske overvandt Chargiterne, nedhug en stor Deel, og giorde Resten til Fange.
Saaledes
berette de Arabists Skribenter disse Tildragelser d).
Markeligt
nok er det, at Chargiternes Navn ligner Kirgilernes; men
skulde disse sidste stamme fra dem, saa kunde de ei have noget tilfalles
enten med Circafler eller Chazarer, hvilke sidste boede imellem
det Caspiste Hav og den sorte Soe 400 Aar forend Chargiterne
opstode i Arabien.
Hvad nu Circaflerne angaaer, da er mit
fornemste Beviis, at de stamme fra Chazarer, ei alene dette, at
de bebos endeel af Chazarernes Lande, men ister, at Cabarderne, som ere en anseelig Deel af dem, ere upaatvvleligen de samme
fom Cabarer, der efter Keiser Conlhantini udtrykkelige Vidnes
byrd vare Chazarer.
Ja Deguigues e) vil endog, at Cabardie og Circasfie ere Navne paa eet og der-samme Land.
Han de

ler

<0 Allgem. Welt. Hist. Th. 19. §. 415. 462. 467. 468- 472- 473- I37378- 308. 403. 414. 474. 475. Elmaciaus p. 60. 62-66.
») Hift. d. Huns T. 1. Part. 2. p. 510. 511.
rrye Saml. I, B.
uuu
i
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ker det i det heie og lave Cabardie, og strcekker dette sidste til de
^(ot)er Terk og Suntfch, og de Taulinziffe Bierge, der ferste
derimod er efter hans Sigende omgivet med Bierge, og ligger midt
imellem de Folk Taulinzer, Avarer, Kubaner og Georgier;
og mener han, at CircafTerne stackme fra Kirgiferne og ar de
og Cabarer have siden blander sig sammen; saa at han i Henseende
ril Herkomst gier Forffiel imellem Cabarer og Circaßer» Du
ban f) derimod, som haver selv varet i de Egne, gisr Cabarda
ikknn til en Deel af Circaffien, og siger, at den stoler paa sin star
ke og biergagtige Beliggenhed.
Ferrand g), fom felv haver vcrret der, kalder Hovedstaden i Circa (lien Cabartha,
Widen
K) siger, at CircafTerne deeles i tvende Parter, Logawie Cin
eas o: de lave CircafTer, og Cabardinffe eller Gorffe Circas o:
de hoie eller Bierg - CircafTer.
Peysfonnel z) som har varet i
Crim, gier det store og lille Cabarta til estlige Landffaber afCireaffien, og siger, ar.de strakke sig langs Caucafiis ril Dagueftan.
Forhen stode de under den Crimiffe Chan, men ved Freden
ril Belgrad bleve de uafhængige, og forestille nu en Art af frie Star.
Indvüanerne kaldes nu og Tcherkis, hvilket Navn de have tilfalles med alle CircafTer.
Gärber k) derimod, fom selv har varet
der, og omstandeligst beffrevet det, siger, at CircafTerne besid

de Landet Cabardie, fom deeles i de: ovre eller biergige og det ned
re.
Det ferste gramdftr til Tawliftan,' til Avarerne - til Bier
gene af I mire td, og til de Crrbanfke Tatarer.
Det sidste til
Viergene af Hvre Cabarda, og sirakker sig til Floderne Terek
og Suntfch.
Hvert kan man omtrent reift igiennem paa fire Da
ge.
Den Russiffe Czar Iwan Bafilowitz undertvang det, og
da blev den Christne Troe ferst bekiendt iblant Dem, fom Müller

ffnver.

f)

Mem. d. Misfions T. i. p. 96'
) ibid. p. 120.
) ?- 554i) p. 79. 80.
. «
k) Müllers Russiche Gamml. T. 4. x. 19 Misf. T, i. p. 96.
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skriver.
Er dette rigtigt, faa maae den i ganrle Dage et have
trcenat dybt ind i Chazrrien, men alene opholdt sig ved Ssesiden.
I det 17. Secuto maatte de beqvemme sig til at give den Crimiske
Chan Skat, som bestod i en Hest og en smuk Pige; men fra 1708»

af ere de frie, efterat.de ved en Krigslist havde nedlagt den Tatariske
Herr.
De have vel Fyrster, men adlyde dem ikke mere end de felv
ville.
De behandle dem som deres Ligemwnd, og faner nogen
Lyst til Fyrstens Kiortel, maae han trcekke den af.
Der staaer
D.efpotisnms pan svage Fodder.
Deres fornemste Handel er med
smukke Piger, som de scelge til Tyrker, Perfer og Tatarer. Ty
veris er hcederlig hss dem, men ikke Reverie.
Nu have de reent
glemt den Christne Lcere, og ere blevne Muhammedaner.
De
have deres eget Sprog, som ei kommer overeenS med noget andet, '

men ingen Skrift.
Peyffonnel derimod paastaaer, at Ungn risk
og CircasM er eet Sprog, og forklarer ei ulykkelig nogle Ungarske
Navne af det sidste Sprog.
Havde man et Circassiff GI offari

um, kunde denne Sag let afgisres.
Af alt dette hidindtil sagde
synes mig at vcere klart, at Cabarda er en Deel nf Circaffien,
og at begge Navne undertiden sircrkkes ud til det hele Land.
Herbelot 7/z) siger, at Kerkas eller Gerkas er det famme Folk, som
almindeligen kaldes Circaffer, faa og Folket af de 5 Merge , hvil
ke Michovius ;z) siger at Rufferne kalde efter Folket Piafihorfei Circaei 0: Quinquemontani Circaei, og Müller 0) der

imod rettere: Piati Gorfki Circaffi, fordi fem af Biergene stikke
frem for alle de andre.
Almindeligen kaldes de de Petigoriffe Circafierp). Peyfionnel^) antager, at Chazarer, Cabarer,
have verret Circaffer, fom han derved gier orldre end Chazarerne.
Jahan strcekker dette ogfaa ud til Zicher, Abasger og Uzer»

Uuu 2
Op* 135-135m) P- 959- v. Kerkas.
in Novo Orbe Rcg. p. 457.
°5 Russ. Sam.ml- T. 4. p. 20. .
jp) Witlen p. 552.
S) P- 135* rZ6t

hvomdi
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hvorudi han dog reent setter.

Duban r) tillægger dein deres eger

Sprog, som et stemmer overeens med noget andet, og som er
temmelig behageligt.
Tatarerne af Perec op kalde Landet Ad
da.

Ferrand r) vidner, at ingen er der skamferet af Smaakop-

per, formedelst den Omsorg de have for deres. Born fra Barndom
men af.
Nu er det en bekiendl Sag, at de fra umindelige Tider
have brugt Koppeindpodningen.
Ferrand beretter videre, at de
kunde stille 15000 Mand i Marken, og vare gode Bneffyttere. Thunniann£) vif,at heifer CenftantiniKafoger (save vrer et Ci reader,
ogberaaber stg paa, at Oderne entmu faföe Circasferne Kafac. Er

Dette rigtigt, da stadfarster detCireadernesChazariffe Udspring, thi
Kafogerne synes at havevorretCbazarer. Abulgad Bayadur
Chan %) kalder Landet Zerkafs, og synes derved at meetie ncervce-

rentie Circasden.
Da han nu gisr dette i Anledning af Zingis
Chans Krig imod Alaner og dem af Kipzak o: Cumaner, scm
sees heraf, at Circader ei stamme fra Kirgifer, der forst med
eller strax efter Cingis Chan ere komne ind med Mungalerne.
Og dette bekrceftes end mere derved, ar Zingis Chans Son Ugadai Chan sendte en Krigshoer imod Zercaderne; Bed hvilken

Leilighed den ukiendte Franffe Udgiver af bemeldte Skribent gier den
Anmcerkning, at Circafiernes Sprog og Udseende ffulde vcrreTatanff, hvoraf han flutter, at Tatarer have blandet sig meddegamle Indvaanere.
Dog alt dette strider imod hvad jeg forhen haver
aufort efter Hie-Vidner.
Misdon-airen lean de Luca y),

som selv har üceret i Landet, vidner og, at de talte Circassiff og
Tyrkiff; altsaa havde de deres eget Sprog.
Witfen x') har i sin

rare Bog samlet meget om dem, og viser af deres Skabning og Ud
seende,

r) Mern. d. Misfions. T. 1. p. 97. 26-28« Fer rand ibid. p. 117.
•s) ibid. p. 120. 125.
f) S sil. Völk. p. 158. not. t.

«) Hift. gen. des Tatars Part. 3. c. 17. p. 313. Part. 4. c. 1. Part. 7. c,
i. p. 446. not. a..
v) Voyages au Nord Tt 2. p. iog -113=
x) P- 5Z2-5Z7'
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seende, 64 de ikke cte Tatarer*
I det 14. Seculo blev en Gircafs veb Navn Barcok fotøt fom Slave til Grim, og derfra fort
til Ægypten, hvor han siden besieg Thronen; og regierede de
Circassiffe Mameluker der fra 1382. til 1517, da den sidste Tou-

manbai blev overvundet og ihielstager af den Tyrkiffe

Sultan

Selim I.

§. XX.
Paa adffillige Steder i denne Afhandling har jeg handlet no-<3 h azarers
get om Chazarers og Circa (fers Sprog; og haver jeg allerede Sprog og nosagt at der foregives, at Ungarer og Circafler ffnlde have eer^^bere om
Sprog, at Ch azarer ffulde have talt Tyrkiff, og at de nu vcerende Chazarer i Afbrabad forsiaae fast alle Tyrkiff. Men tillige ha

ver jeg og yttret den Mening, at mellem Nngerff og det nu vcerende
Tyrkiffe er ingen stor Lighed; hvoraf folger, ar hvis Chazarer-

ne have ralet Tyrkiff, maae det voere et nu ubrugeligt Tyrkiff.
Peysfbnnel y) paastaaer, at imellem Ungerff og Circassiff er en
Slags Lighed, og at det sidste er Chazarernes épvoq; hvilket ei

bliver urimeligt, naar CircafTerne enten stamme fra dem, eller

i det mindste have engang vcerct blandede med dem, og boet i deres
Land.
Dog tilstader han og, ar der i der Ungarffe Sprog findes
nogle Stamme-Ord, fom ere Tatariske, hvilke han mener at henffrive sig fra deres forste Sprog, forend de leerte Chazariff.
Deguignes -z) mener, ar de adffillige Chazariffe Stammer have ra
let, heldst efterår de blcve adspredte, og at nogle ginge met) Hun
garerne , adffilte OialeÄer.
Gesner a) vU, at Mingrelierne stamme fra Chazarerne; dog til deres Land have vel Chazarerne aldrig strakt deres Herskab, i det mindste ei paa nogen fast
U u u 3
Fod.

y) p. 12. 13. 80. 134. 135.
z) §. i- Part. 2. p. 509.
in Mithridate c. 2. p. 69. Frencelius præf. in O rig1, ling. Sovab.
T. i.

5 26
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Landet kaldes nu Odifci, og et uden Tvil en Deel af det
gamle Lazica, hvis Jndvaanere vare i de ældre Tider Slaver
og vare altfaa ei i Slægtffab med Chazareme.
Marrkeligen be
retter Fifeber /»), at Ofh’akerne kalde de bekiendie Mamuts
Beech,- lom ere af Elephanter, Xhoiar; thi jeg flutter heraf, ar
i de ældste Tider have Chazarerne engang været det mægtigste
Folk langt Nord hen imobOftiakerne, og at de have fort Elephan
ter med sig i deres Hære, fom de let kunde have fra Indien, og at
Oftiakerne derover have tillagt Elephantens Been det Navn
Khofar.

Sibirische Geschichte T. i. p. 10.
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Jupiters Drabantere
udi Aaret 1780. foretagne udi Krobenhavn, Christianis og Friderikshald, samt disse Staders deraf fluttede Langde.

Ved

Thomas Bugge.
** Eeg Herr herved den TEre ar fremlcegge de af mig i afvigte Vinter paa det
Kongelige Observatorium foretagne Observationer af Jupiters Drabanteres
Immersiorrrr og Emersioncr.
Den sande Astronomisse Tid er bestemt ved
6 Fods akromatisk Middags Instrument og efter et meget got Engelsk Uhr. Til
Observationerne selv er brugt en 10 Fods akromatiss Kikkert, forfoerdiget af
Doüond»
Observationerne ere folgende.

Jmmersr'ouer i Kioöenhüvn. 1780.
1 Drabant den 23 Januar efter den sande astron. Tid I§.t AI? LA" g0d.
3
5 Februar 14- S3- 352
16 Februar 11. ZA. 42. god.
1
22 Februar !?• §2. 30.

2
2

-

i

-

?
-

is?
15
5

23 Februar i -Marts
<
ii Marts
i April
10 April

--

-. -

14.
16.
10.
16.
12.

10.
44.
41.
291
A4.

2. g0d.
31. ypperlig.
10. god.
32. god.
42.
Eme«-
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3 Drabant.

I
2
I
I
2

s

-

den 5 Febr. efter
19 April
20 Apeil
12 May
4 Junii
-

16 Juni

-

den
-

sande astron. Tid i4.t 35? 36.
ii. 29. 48. ypperlig.

-

-

-

-

-

-

-

--

13. 10. 39il. 44. 12. god.
n. 55* 54. god.
9. 46. 42. god.

Jupiters Norrhed ved Horizonten og det tiltagende Tnsmsrke har hindret
mig fra at kunde observere fiere Emersioner med raalelig Vished.

Ved denne Lejlighed kan jeg tillige have den ‘2@re ak meddele nogle Obser
vationer paa Jupiters Drabankere foretagne udi Christiania og Frederikshald.
Anledningen dertil harvceret at Hr. General volt Huth hari en anden men me
get vigtig Henseende ladet forfcerdige speciale Karter over meget betydelige Strekninger af Norge.
Ved^diffes Sammenfoielse til General Karter har man lagr
Merke til, at dette ikke kunde De med tilborlig Nsiagtighed uden foregaaende
trigonometriske Operationer og asironomiffe Observationer.
I et saa biergefuldt
og skovrigt Land, fom Norge, kan man ikkun paa meget saae Steder fane sammenhcengende Triangler, og deraf beregne Stadernes Latikudcr og Longiruder;
desto oftere er man i den Nsdvendighed at lage fin Tilflugt blot til Stcedernes Anlceg ved Latimder og Longituder, bestemte ved astronomiske Observationer, IldSignaler og andre Methoder.
Et der til udarbejdet Plan fandt Biefald; de
fornodne, ei allene Landmaalings, men endog geogdaphiskeInstrumenter, astrono
miske Uhre, akromaliffe Kikkerter m. v. bleve anffastede paa kongelig Bekostninh; og tvende i det mathematice Videnffaber kyndige Officerer, Lieutenanterne Rlck og Vlbe ovede sig med megen Flid paa det kongelige Observatorium
i Aarene 1778 og 1779.
Diste tvende Herrer ere anbefalede at forrette de geo
graphiae Operationer i Norge, hvor den ene i Christiania og den anden i Frrde) rikshald have giort folgende Observationer paa Jupiters Drabantere.

Amte-
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Lieutenant Ricks Observationer i Christiania 1780.
Immersionen

2 Drabant.den23 Januar. Morgen sande borgerlige Tid 2.t
i Drabant den 24 Januar. Morgen
*
s
3.
2 Drabant, dm 30 Januar. Morgen
S
9
5»
i Drabant den 31 Januar. Morgen
S
5i Drabant, den 23 Februar. Morgen -5r Drabant, den 19 Mares. Aften
9
9
ii.
3 Drabant, den 20 Marts. Morgen
S
S
2.

36? gr.^tvivlsom.

44.
8»
36.
44.
4.
19.

2i.
i.
8»
§6.
51.
44.

god.
god.
tvivlsom.
god.
god. '
god.
-

_

s

■

Emersion e r.
i Drabant deu 19 April Aften
2Drabanf den 15 May Aften

-

-

-

-

-

ri. 23. 10. tvivlsom.
10. 5. 41. god.

Polhoiden i Christiania har Hr. Lieutenant Rick ved mange Soel og
Stierne Horder, tagne med et got geographiff Instrument, sundet at vcrre
— 59°* 55'* 2oz/.
Instrumentet har v ceret vexelviis vendt imod Asier og Ve
ster, saa at jeg anseer at i denne Bestemmelse ei kan vatre nogen Uvished sterre
end allerhoiesi 15".

Lieutenant Vibes Observationer i Friderikshald 1779. og 178O.
Immersio ner.
i Drabant denag Decemb. Morgen sande borgerlige Tid
3 Drabant, den 25 Decemb. Morgen
9
i
9
2 Drabant, den 29 Decemb. Morgen
9
i Drabant den 15 Januar. Morgen
9
i Drabant den 24 Januar. Morgen
9
9
2 Drabant, den 2 Marrs Morgen
9
S
i Drabant den 10Mans Morgen
»
9
9
s Drabant, den 19 Marts Aften
9
9
9
3 Drabant, den 20 Marts Morgen
9
9
-

iTpe Saml. I. B.
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7.L 28/ ^."tvivlsom.

2.
57.
3.

44ii.

2.

53- ii. god.

51. 42. god.
27. 40. god.
46. 32. god.
38- 39. tvivlsom.
5- 33. tvivlsom.
7. 6. god.
20.. 47. IvMsoM.

Emer-
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E m e r si s n er.

1 Drabam den ^April Aften
2 Drabant, den 21 April Morgen

-

-

-

n.
1.

LF. 25. god.
6. 53. god.

Polhoiden paa Overbierget ved Friderikstems Fceftmng har Hr Lieute

nant Vibe ved mange Soel og Stierne Holder fundet at west — 596'. 42".

Endelig maae jeg ved Observationerne faa vel i Christiania som i Friderikshald bemerke, at den sande Tid er bsstemt ved corresponderende Hoider paa See
len og Stierner; og at paa begge Steder ere brugte akromatiffe Kikkerter

paa 6 Fod.
Jeg kommer nu tik at bestemme Lorngden af Christiania

efter disse

Observationer.
Den 23 Januar den 1 Drabam i Kiebenhavn
i Christiania

Middags Forffiel
Den 22 Februar den 1 Drabant i Kicrbenhavn
i Christiania
Middags Forskiel

Den 19 April den 1 Drabant i Kiebenhavn
i Christiania
Middags Forstkie!

i$.t 51/ 25/,

15.
*

44. 21.
7*

4»

17. 52. 3®.
17. 44. 56. -

-

7- 34-

II. 29. ‘48.

II. 23. 10.

-

6. 38.

Middeltalet imellem be tvende forste, som ere Jmmersisner, $^7'19",
og naar af dette og den ene Emersion atter tages Middeltallet, finder man Chri
stiania at vare Vesten for Kiobmhavn udi Lid ~
M".

Langben
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Længden af Friderikshald eller rettere afFriderikssteens Fcestning findes
saaledes;

Den i Marts den 2 Drabant i Kiebenhavn

i Friderikshald
Middags Forffiel

Den 23 Januar den 1 Drabant i Kiobenhavn
i Friderikshald
Middags Forffiel

i6.t 44/ g i."

16. 38. 39-'
-

15. 51. 25.
15* 46. 32.
-

Medium af disse tvende Emerfioner giver —

Den 20 April den 2 Drabant i Kiebenhavn

i Friderikshald
Middags Forffiel

Den 19. April den 1 Drabant i Kisbenhavn

i Friderikshald
Middags Forfikiel

s. 5-.

4*

57' 22"

13t 10/ 39."
13* 6. 53.

-

3*

imellem begge findes
for Kiobenhavn udi Tid — 4Z. 43".

46-

ii.t 29/ 48."
ii. 25. 25.
'

4* 2Z.

Middeltallet af disse tvende Emerfioner bliver = 4/ 4*z/
tage Middeltallet

53.

Friderikshald

at

Ved atter at

vcere Vesten

Vedat sammenligne disse tvende fundne Lcengder med hinanden vil man

stutte, at Friderikshald er Osten for Christiania udi Tid 2'. 15!".
Den
k'^ plukning, som er funder ved Sammenligningen med mine Observationer, kan
bekræftes ved at sammenligne Hr. Ricks og Vibes Observationer indbyrdes.
Xxx 2

Den
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Den 23 Januar den 1 Drabant i Friderikshald
i Christiania
Niiddags Forffiel

Den 19 Marts den 2 Drabant i Friderikshald
i Christiania
Middags Forffiel

Den 19 April den 1 Drabant i Friderikshald
i Christiania

Middags Forffiel

iF.t 46'. 32".
44^ 21.
-

2.

ii.

*7*

6.

ii.
ii.

4*

-

2.

15.

ii. 25. 25.
ii. 23. 10.

-

2? IA."

Disse ObsEvarioner stemme altsaa meget vel overeens; men Observatiotten Ven 20 Marts om Morgenen afviger noget hersta; hvilker let kan undffyldeS,
da det var Ven trebie Drabant, hvis Bevægelse er meget langsom, og Obftrvarionen i Friderikshald desuden har været tvivlagtig.
Overalt kan Longituden ved
saa faae Observationer ikke bestemmes ril en Vished af nogle Sekunder.

Imidlertid kan dog disse Observationer tiene til at rette meget betydelige
Feil i de Norske Carter.
Paa Wangensteens Carre, som dog er det bedste
man hidindtil haver, seiler Christiania i Brede 2 Min. og i Længde over T Grad.
Men Friderikshald feiler i Brede5Minuter ogiLængde ligeledes meerendGrvd.
A)aa begge Slæder giered Bredeu storre og '.Længden mindre, end den bor være.
Ligesaa lidet paalidelige ere andre geographiffe Efterretninger.
Robertson d)
lægger Christiania paa 590 25'. brede, og 10 . 30'. After Længde fra London,

eg stiler i Brede ^Grad og i Længde 28

Minuter.

I den nordenfiekdske Deel af Norge ere af Holm og Hekl foretagne saa
mange astronomiske Observationer, at See-Kysterne med nogenledes NeiagtigHed kan anlægges fra Nord Kap indtil Tronhiem; og i denne Strekning falde og
«) Robcrtfon ElemeHts ofNavigatio». Boek VI, pag. 3gc» London 1772.

B*
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Drabanters.

Men, uagtet den syrchenfieldffs Deel af

Norge for Seiladsen er meget vigtigere, faa har man dog saavclHsten som
Vesten for Lindesnes meget faae med Nøjagtighed efter aströnomiffe Observationer
bestemte Skceder. Disse ere ikkun trende: nemlig Frederikshald og Christians,
som i denne Afhandling ere bestemte, og Lindesnes, som er bestemt med Ver-

duns, Pingre's og Borda's Observationer Z>). Imidlertid forhaaber jeg for
den tilkommende Tid ved de Herrers Ricks og Vibes Observationer at kunde be
stemme Kiebstaderne Asier Risoer, Arendal, Christiansand, Flekkefiord; Eggerssund. m. v. da Hr. General von Hitth har'tilladt, ar Vin
terne til dette for Geographien og Navigationen nyttige og vigtige Arbeide fremdeles maae anvendes; hvilket vil vcrre saa meget mere nodvendigk, som
det har hendet sig, at Professor Butzov ei har havt Lejlighed at faae nogen Ob
servation paa Lcmgden af noget Sked, som er sydligere end Bergen.
Foretid jeg flutter denne Afhandling ssal jeg tilftie, hvorledes Kiobetthavns Lerede udfalder i Samling med Stokholm, hvor fra Hr. Wargentin har havr den Godhed ar meddele de af ham i Vinter observerte Immersioner og Emersioner;

Denne duelige Astronom er i en tiltagende Alder utrettek e! alene t at ob
servere : men endog i at beregne andre ham meddeelte Observationer, og i ar
sammenligne dem med Tabellerne over Drabanterne hvilke han beständigen se
ger ar bringe ril storre og stsrre Fuldkommenhed.
Forlomgst har han herved er
hvervet sig alle Astronomers Hoiagtning og behsverikke minBeremmelse.

De af Hr. Wargentins Observationer, fom ere korresponderende med mine
ere felgende,

æH 3

K)

2 Dra-

Voj.age fait par Ordre du Roi en 1-771 St 1772 per Mr, Verdun de la Crenne, le
Chevalier Borda, et Mr. Fingre) Tom. 1. pag. 278. Tom.,2. p. 264. Efter
deres Bestemmelse er Breden af Lindesnes- 580 i', og Længden osten for Paris
4°« 44'-
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i. Drabants Immersion den ii Mares i Stokholm ir.t

z

3? i." meget god.
i Kiobenhavn ii, 41. 10. meget god.

Middags Forffiel - 21". 51".
L. Drabants Immersion den 23 Febr. i Srokholm 14. 32. 58. megetgod.
t Kiobenhavn 14. 10.
2. god.
Middags Forffiel

-

22. 56.

Middelcallet ester disse Jmmersioner bliver — 22' 232".

i. Drabants Emersion den 12 Mai i Srokholm 12. 5. 54. god.
i Kiobenhavn ii. 44. 12. god.
Middas Forffiel

i. Drabants Emersion 4 Juni i Stokholm

-

2l'. 42"

I2t 17. 16". god.

i Kiobenhavn II. 55. 54'
Middags Forffie!

-

2l'. 22."

2. Drabants Emersion den 20 April i Skokholm 13. 31. 37. meget god.
i Kiobenhavn
10. 39.
Middags Forffiel

-

Middeltallet af Emersionerue give — 21'. 30!";

20'. 58".

og efter Immersioner

og Emersioner bliver Stokholm Osten for Kiebelchavrr udi Tid 21'. 57",

Naar man efter Udfaldet vil bedomme ovenstaaende Observationer, saa er
Immersionen af den anden Drabant den 23 Februar, og Emcrsionen af samme
Drabant den 20. April allerbest lykkedes, og disse tvende Observationer alene give
Middags Forffiellen 21'. 57".
Observationen paa den i. Drabant denn Marts
er ligeledes meget god.
Derimod ere Observationer den 12 Mai og den 4Jnni,
ikke saa vel lykkedes.

Sammen-

A Om Jupiters Drabantere.
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Sammeligningen imellem Jupiters Drabantere observerte i Kiobenhavn
og Stokholm 1779. hive Middags Fsrftiellen 21'. §2"; hvilket jeg paa et andet
Sted haver vrist c).

Imidlertid kroer jeg at den efter indevcerende AarS Observationers fundne
Lcengde fra Stokholm af 21', 57". er Sandheden meget ncer, og ikkun underka
stet nogle faa Sekunders, Uvished,

hvilket ved andre Observationer og Argu

menter kan bevises og bekræftes.

c) Afhandling om de dansts geographiste Carter-

-»GZSZZSSSSSSSSSESKZGGSSSSZGSSSSSZ*

En norere Bssteinmelse af Tegningen -g- og — i Henseende
til deres Betydning og Brug, hvorved den i visse Tilfalde

forekommende Tvetydighed forebygges.

Af

F. K. H. Arentz.
§. i.
ed adskillige Anledninger har det forekommet mig, og ved neiere Overveielse
er jeg bleven bestyrker i den Tanke, ar Tegnene 4* 03 — vare i Henseen
de ril deres Betydning og Brug ikke fuldkommen bestemte, saavel som og, at de al
mindelige hegler, som pleie at gives for sammes Brug i Multiplication og Division,
ikke ere saa uindffrcrnkede,Isom de scedvanlig holdes for at vare. Der forekommer

og virkelig undertiden de Tilfalde, hvor de algebraiske Beregninger ikke synes at

have den bestemte Vished, fom man ville vente af en mathemarisk Videnskab, da
forskiellige Udtryk synes at kunne udleedes af de ellers fastsatte Grunde og der
for af forffiellige Mathematicis ere blevne bestemte snart paa een, snart paa en an
den Maade, hvilket jeg aldrig har kunnet troe at vare en Mangel i denne saa
ypperlige Videnskab, men meget meere maatte komme af en liden Feil i Manden,
paa hvilken man har forestillet sig Sagen, hvilket jeg i Folgende vil strcebe at brin
ge til en noiere Bestemmelse og Vished, overladende til Kyndige at domme,
hvorvidt jeg deri har varet lykkelig.

§. II.
Rigtige og bestemte Begreber ere altid en Hovedsag i Sandheders Udfindelse, hvorover det og i narvarende Tilfalde bliver fornodent at undersoge Begre

bet
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om de saa kaldte bekræftende og na'gtendc Stsrrelser.
De forste ffal v«re de,
som fætter noget Virkeligt, de sidste de, som borttager noget Virkeligt.
Enhver Storrelse er i sig selv noget Virkeligt og altsaa Bekrcestende og
pleier betegnes med
men da en Skorrelse kan voxe og formindstes, saa varn
det fornodent paa nogen Maade at kunne betegne de virkelige Storrelser, baade
saavidt, som de tiener til at formeere, saa og saavidt de ere bestemte til at for
mindre det Virkelige.
Det forste betegnes ligeledes med 4-, men det sidste
med—.

§. III.
Heraf folger for det forste, at Tegnet -s- pleier at have disse tvende Be
tydninger, nemlig enten at betegne en virkelig Skorrelse, endskiont samme daikke tillige er at ansee, som den der fornreerer noget Virkeligt, eller saadan en,
fom skal formere en anden virkelig Storrelse.

Begge kan med rette kaldes bekræftende, men da ikke enhvrr bekrcrftende Storrelse tillige kan kaldes Formeerende, saa vil vi kalde det forste Slags
virkelig uden at formeere, og det ander formeerende Storrelftr.

§. IV.
Hvad videre de saa kaldte ncegtende Stsrrelser angaaer, som betegnes
med — , da synes heller ikke det Navn afNcrgtende at udtrykke Hoved-Be
grebet om dette Slags Stsrrelser, hvilket er at borttage noget Virkeligt, og alt
saa at formindske det Virkelige, oger for saavidtNcegtende, men ikke alt, hvad
der er Ncegtende, er derfor strax Formindskende.
Vi skal i det Folgende see at
der gives blot modsatte Storrelser, som og betegnes med -ft og —, som
hverken er at ansee som Formindskende eller Formeerende, men kan dog paa
nogen Maade begge kaldes Ncegtende, for saa vidt, de ncegter det Modsatte,
men bliver derfor ikke formindskende.
Jeg holder altsaa for, at de Storrelser,
som almindelig betegnes med —, burde heede Formindskende, naar de betrag-

XTye

Saml. I

25.
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End videre er at marke saavel om disse formindssende, som om de nyelig omtalte forrneerende Storrelser, at,
da de fatter eller borttager Deele i noget Virkeligt, saa kan de begge ttene til at
ophave hinanden indbyrdes, og folgelig kunde begge mellem sig med lige stor
te$, som de, der nu formindsker noget Virkeligt.

Ret kaldes formindskende.

§. V.
Disse tvende almindeligste Begreb om Storrelser, der betegnes med -4- og

— , at de forste ere Formerende, de sidste Formindssende, fremstiller sig
undertiden tydelig, undertiden ere de ligesom ssiulte i Sagens Natur ogBessaffenhed, som de angaaer.
Heraf reiser sig atter en Bestemmelse, som med
Nytte kan markes, nemlig, enten er den Storrelse, som noget Fan formeere
eller formindsss, udtrykkelig forhaanden eller den alene efter Sagens da varende
Beffaffenhcd kunde have Sted.
I forste Fald ville jeg kalde det udtrykkelig
formeerende eller formindssende Storrelser, i sidste Fald, ikke udtryke-

lig formeerende eller formindssende.

§. VI.
For noiere at kiende disse ikke udtrykkelig formeerende eller formind
ssende Storrelser, vil vi marke: i.) Det fom i sig selv, uagtet ikke Udtryk
kelig, er formeerende, fatter forud noget Virkeligt, der kan ansees som ubessemt, og hvoraf det er en Deel; da nu samme Deel ikke er storre, men kunde,
som en Deel af et heelt, gierne vare storre, saa folger, at der maae tankes et

Modsat eller noget Formindssende, som gier at dette Virkelige i narvarende Til
falde ikke bliver storre, end det er; menda dette ModsatteFormindssende ligeledes
erafubestemt Storrelse, saa var det aldeles ikke mod Sagens Natur, atdetkunde
have fonnindsset og borttaget alt det Virkelige og efterladt alene noget, som var
Formindssende.
2.) De Storrelser, fom i sig selv, uagtet ikke Udtrykkelig,
ere Formindssende, satter altid forud noget Virkeligt, som de ssal formindssc, og at der i narvarende Tilfalde har varet de formeerende Storrelser, som
har hindrer, at det Formindssende ikke er gaaer videre, folgelig var det heller ikke

A. Om notere Bestemmelse af Tegnene -I- og — re.
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her mod Sagens Narur, at det Formeerende aldeles kunde have ophavet det
Formiudffende.

§. VIL
Heraf folger, at de ikke udtrykkelig formerende og formindskende
Storrelfer, som i et Particular Tilfalde, ere-s-og—, kunde efter Sagens
Natur gierne gaae over til det Modsatte, ligeledes er og vel at marke, at hvor

somhelst Tegnene har en virkelig formeerende eller formindskende Betydning,
der har de og Indstydelse paa Storheden eller Eenhederueg Mangde; thi det,
som formindsker eller formeerer en virkelig Storrelse, det gier at Antallet af
Deelene eller Eenhederne bliver storre eller mindre i det heele og altsaa har^ det

Indflydelse paa Storheden etter Eenhederneö Mcengde. -

§. VIII.
Men da det ofte skeer, at enten det Formerende eller Formindskende saaledes kan voxe, at det eene ophcever det andet og kan endnu indeholde mere, end
hvad der udfordredeS til det Modsattes Ophavelfe, saa angiver dette vel ikke no
get, som er mindre, end Intet (thi en Storrelse kan ikke blive mindre end Intet)
men det viser kun at Storrelsen er gaaet over til noget, der har en modsat Be

skaffenhed, hvilket begynder, hvor det forste ender og kan betegnes ved en Linie,
der fra en Punkt udstraktes til lige modsatte Sider.
Herover har man fundet

for got endogsaa at bemarke modsatte Storrelfer, som vi i det folgende vil kal
de dem, med de sadvanlige Formerelses og Formindskelses Tegn, folgelig frem
kommer her atter en Betydning af-s-og—, hvilke pleier behandles, som de,
vi forhen har talt om, men er dog ikke i alle Tilfalde del samme; thi saa snart,
som disse modsatte Storrelfer, der betegnes med de sadvanlige Tegn, ikke tillige
ere Formerende eller Formindskende, burde de ikke behandles paa scedvanlig Maade.
Idet Tilfalde, da de ere hinanden allene modsatte, uden at have Hensigt
til at formere eller formindffe det Virkelige, vil vi til Forskiel kalde dem blodt

modsatte Storrelfer.

Pyy t
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§. IX.
At der er en virkelig ForsViel imellem formeerettde eller formindskende
• Storrelser og de blot modsatte, kan deels sluttes deraf, at det eene Begreb
ikke nedvendig er aldeles det samme som det andet; thi uagtet de ere hinanden
modsatte, folger deraf ikke , at deres Bestemmelse i ncrrvcerende Tilfcelde var ar
formindske hinanden, deels kan det og sees af de Exempler, som i det folgende
forekommer.
Man tiender og ler de blot modsatte Sterrelser fra de, der tillige
ere formeereude eller formindskende, naar man alene giver Agt paa, om Tegnet 4~
eller—i da vcerende Tilfcelde har noget udtrykkeligt etter underforstaaet, fom
det skulle formeere eller formindske, saa at det eene Modsatte tillige kunde anseeS,
som det, der ophcevede noget i det andet Modsatte, fom ettere skeer, (§. 4.7.)
rhi hvis det ikke er, giver Tegnene alene tilkiende, at af 2de Modsatte har her
ikkun det eene Steed, hvilket vel, for sig felv betragtet blot som en Sterrelfe, kun
de vcere storre eller mindre, men Tegnet har derfor ingen Indflydelse, eller Hen
sigt til at giere noget storre eller mindre.

i

§. X.

Heraf sees fremdeles, ar tze Tegn, fom tilherer blot Mddsatte Stovrelser har ingen Hensigt paa Tingenes egentlige Storhed eller Deelenes og Een-

HederneS Mor»gde: thi de har ikke Hensigt paa enten at formindske eller formeere
(§. 7.) Dcrncrst fees og, at af blot modsatte Storrelser enten ingen kan
kaldes Naglende; thi ingen af dem ncegter eller bortrager noget Virkeligt, eller
de begge med lige Ret og i en vidtloftig Meening kan kaldes ncegtende, for saa
vidlf, ar, naar man scrtter en af to modsatte Ting, faa har man der paa en vis
Maade til Side sat der andet, med deraf folger ikke ak de formindsker hinanden.
Ligeledes kan de og gierne begge kaldes bekræftende, fordi de begge fletter noget
Virkeligt, men deraf folger ikke ar de formeerer hinanden.
Endelig sees og at
«t en Storrelfe, som ikke nedvendig nu har det Tegn, den haver, men kunde
ligesaavel havt det Modsatte, den bliver ikke en blot modsat Sterrelfe; thi det
giver tilkiende, at der er en ubestemt virkelig Storrelse underforstaaet, som den
formeerer etter formindsker. (6. og 7.).

XI.
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§. XL
De Storrelser, som ere virkelige, dog uden at formiere (§. Z.) kan
være modsarre eller ikke engang modsatte; thi de kan i det mindste betragtes, som
blotte Storrelser, uden Hensigt til noget Modsat.
De sidste vil vi kalde blot
Virkelige Storrrlser.
Af det vi hidindtil har sagt, folger, at enhver Storrelse kan ansees, enten som blot Virkelig eller som tillige modsat.
Har den
Modscettelses Hensigt, kan den enten være blot modsat, eller den tillige kan være formeerende eller formindstende og dette igien enten udtrykkelig etter ikke
udtrykkelig.
4-kanderfore betegne et blot virkeligt
),
*
eller et saadant,
som bgr Hensigt paa et Modsat — , uden det kan betegne noget, der nu skal
formiere en virkelig Storrelse.
Ligeledes kan — betegne enten et blot Mod
sat etter en tillige formindskende Storrelse.

§. XII.
Efterår vi saaledes nogenlunde har betragtet de forffiellige Betydninger,

som Storrelserne kan have i Henseende til Tegnene 4- og —, gaaer vi videre for
at see sammes Anvendelse og troer da at kunde viise, at hverken de Regler, som
gives for Tegnenes Multiplication og Division, ere saa uindskrænkede, som de
angives at være, heller ikke ar der er nogen Uvished i det, som ved de algebrai
ske Methoder udbringes, men at Åen Uvished, som endog undertiden har for-

aarsaget ulige Meeninger, kommer alene af en Slags Tvetydighed i Henseende

til Tegnene.

§. XIII.
Allerforst vil vi lidt opholde os med at betragte den almindelige Regel og
sammes sædvanlige Beviser.
Det er anseet at være en Sætning uden Undta
gelse, ar samme Teg» i Multiplication og Division giver 4
*-/
men for

Pyy Z

fficellige

*) Det blot virkelige burde egentlig intet Tegn have, som og ofte iagttages; thi
Tegnene burde altid give en Modsættelse tilkiende, derimod naar man udelukker
Tegnet i de virkelig modsatte Gtorrelser, ja endog i de formeerende, synes det
ikke at være ganffe paffeligt.
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At 4- multiplice
rer eller divideret med 4- maakte alterjder give 4-/ har man snart ikke troet kunde
behove BcviiS, men vi skal i det Folgende see, at dette ikke engang er uden

stiellige Tegn givet — i Ptohucten ellet QvotienLen.

Undtagelse og at de blot modsatte StorrclseS ikke saaledes bor behandles. Der
imod har man anftet det lidt meere uforstaaeligt og trcengenne til Beviis, naar
der fastftettes, ar 4- med -— og — med — giver 4-.

§. XIV.
For at bevise, at— og 4-/ multiplicerede og dividerede med hinanden,
giver—, beraaber man sig paa at Multiplicatiou og Division er i sig selv en
Addition og Subtraction, og at, naar en ncegtende Storrelse tages saa og saa

mange Gange, blir det Udkommende fremdeles naglende og, at den samme Re
gel maatte gialde i Henseende til Divisionen, da man ved at multiplicere Divisor
og Quotient, maatte kunde faae tgien det samme Tal, som var divideret. Men
man har i det alt ikke forestillet sig, at der kunde gives Storrelser, som vare

blot Modsatte uden tillige at vare Fotmetende og Formindskende.

Hvis

Storrelser ere af denne Beffaffenhed, da gicrlder Beviset ikke; thi da har Teg
nene 4- og — ingen Hensigt til Storheden og EenhederneS Mangde (§. 7 og 10)

Folgelig kan de heller ikke, saavidt som de hat det ene ellet det andet TegN/
have nogen Hensigt paa, hvormange Gange den foregivne Stcerrelse stulle tillcrgges eller fradrages, som af det folgende end videre kan indseeS.
Af lige Be
skaffenhed er det Beviis, mckn og pleier at tage af at forestille sig — som en
Gioeld og 4- tvertimod; thi disse Forestilliuger give tydelig nok tilkiende, at man

da kun taler om Fotmetende og Fotmindstende Storrelser.

§. XV.
Da disse Grunde syntes ikke at vcere ganske paffelige til at afgiere at — multi
pliceret med —gav 4- , hur man dertil anvendt et andet Beviis; saaledes har
man flutter; — a multipliceret med — b maatte enten give 4- 2b eller — åb,
det sidste kan det ikke vcere; thi det er just det som udkommer ved ar multiplicere
— a med 4- b; altsaa maatte det forste antages nemlig 4- ab, men mon ikke
et
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et Tvedie kunde have Stcrd? og man skulle snart med lige saa god Feie kunde
sige, at det da heller ikke maatte vcere 4~ ab; thi dette udbringes og af 4- a
multipliceret med 4~ b.

§. XVI.
Andre har forsogt ar afgiore Sagen ved en Geometris Forestilling i det de

lader tvende Linier overffcere hinanden i en Punkt og anseer, hvad som ligger paa
den eene Side som 4- og paa den anden Side som —, da man ved at danne en
Triangel paa den ene Side og at trcekke en Parallel paa den anden Side udbrin
ger 4re Linier, der staaer i Proportion og viser at — multipliceret med — giver
4- hvilket alt er noksom bekicndt, men endog her scettes forud, at Linierne ere
saadanne Storretser, som formindsker og formener noget virkeligt; thi der an
tages og en Linie som Ecnhed med Tegnet 4-, hvilket her bliver et Formcrelseö
Tegn og ikke et blodt Modsat eg dcn paafelgende Omgangs Maade viser, at
Linierne eller de Sterrelser, som ved samme forstaaes lader af at vcere blodt
Modsatte, hvilket sees deraf, at, saavel i dette Tilfcelde, som i alle andre,
hvor man ved en Geometrisk Construction vil bevise, hvilken af de modsatte Si
der eller Storrelfer Sagen falder ud til, scrtteS altid forud, at man har med saa
danne Sterrelser at bestille, som ikke nedvendig er 4- eller —, men kunde under
andre Omstcendigheder faldet ud til noget, som var.det nu voerende Modsat,
folgelig er kun at ansee, som Dele, der formerer eller formindsker noget Virke
ligt, om samme end ikke udtrykkelig er forhaanden (5 og 10)

§. XVII.
Andre har igien villet afgiore det paa den Maade, at—a multipliceret
med — b maae give 4-ab, fordi— a ncegter a, da nu — b ogsaa ncegter,
saa bliver det det samme, som ar ncrgte det Nægtende hvilket skal vcere at bekrcrfte, men dette Bevilg synes at scette forud, at af 2dc modsatte Ting maatte
altid det ene have Sted, hvilket ikke er rigtigt, uden de ere hinanden saaledes
Modsatte, at intet Treble kunde tcenkes; thi da kunde man flutte fra at ncegte
det ene til at scette det andet, men Tegnene 4— indbefatter ikke nodveudig
saadan Modscmelfe,

§. XVIII.
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§. XVIII.
Errdelia et der og de, som har forestillet sig Sagen paa den Maade, at
Tegnet —- i sig selv giver tilkiende, at noget er taget formeger, hvilket bor erstat
tes , naar altsaa — a multipliceret med — b giver -4- ab, kommer det deraf at
— ü er forhen taget saamange Gange formeget, som b indeholder Eenheder,
hvilket tgien maae oprettes ved at tillcegge ab.
Dette Beviis er efter mine Tan
ker det retteste og fuldkomneste; thi det angiver i det ringeste en tilstrækkelig
Grund, hvorfore man i de allerfleste Tilfalde maae handle faaledes, men derved
er dog tvende Ting ar mcerke.
i. At man har anfeet det som er Beviis for en
Regel uden Undtagelse, da det dog flet ikke kan paffe sig paa blodt Modsatte
Storrelfer.
2. Har man ikke anviist den Forskiel mellem de udtrykkelig for

merende og formindskende og de ikke udtrykkelig Formerende og Formind
skende Storrelfer, hvorved man let kunde falde paa de Tanker at Beviset var
upasseligt i alle de Tilfcelde, hvor der ikke tillige var andre Storrelfer forhaanden
med de der havde T«gnet —.
Men heraf fees tillige baade, at det er forneden
ar forstille sig de Storrelfer, deri Multiplication skal krmde behandles esterne

fccdvanlige Regler, som Formerende og Formindskende, saa og, at deter gandflke fornoden at giere Forskiel imellem de, der udtrykkelig eller ikke Udtrykke

lig ere saadanne.

§. XIX.
Da vi nu har feet, at de almindelig antagne Regler og Beviser ikke saa
ligefrem kan gielde uden al Indskroenkning, saa folger at vi og maae viise, hvor
ledes disse Storrelfer, vi forhen har talt om, bor behandles.. Her bliver allerferst at mcerke, at en Storrelfe enten den er blot modsat eller den er tillige formeerende eller formindskende, kan ansees som sammensat af en Eenhed med
det Tegn , som Storrelsen tilhorer og en blot virkelig Storrelfe, felgelig kan de
og altid oplofts i samme, saasom— a ZZ a X — 1, da — her bliver det
samme som — forhen betegnede, nemlig enten blot modsat eller formindsken
de.
Er Storrelsen sammensat, som—• (a — b), er det best at ophceve
Sammenftettelftn, saa at man med Vrshed kunde fatte
(a — b) zzz — c
etter 4- c — — 1 X c eller 4- 1 X c, i det mindste maatte man indtil vide
re
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re kunde an fee den sammensatte Sterrelse som blok virkelig, i Fald saadan Op
losning ffulde ffee.
Hvorledes i Hvrigt de blot virkelige Storrelser ffal be

handles, fees let.
De indbefatter Eenheder uden Modscrttelft, folgelig bsr
Producten af dem selv indbyrdes eller O.votienten intet Tegn have, og i Fald de
muntiplicerer eller dividerer enten de Formindskende og Formeerende eller de

blot Modsatte, kan de ingen Forandring foraarsage i disse Tegn.

§. XX.
Hvad dernRst de formeerende og formindffende Storrelser angaaer,
da er ar mcrrke: 1) At, hvor de multiplicerer eller dividerer de blot Virkelige/
gior de at Producten og Qvotienten bliver og af den Beffaffenhed at vcere enten
formeerende eller formindffende; thi der maae da alletider vare noget, hvortil
Producten eller kvotienten ffulle tillcegges, eller hvorfra det ffulle afdrages, det
maatte VKVS udtrykkelig eller ikke udtrykkelig og Tegnene i Producten og
Qvorienten maae da blive de samme, som i de multiplicerende og dividerende;
thi det blot virkelige kan ingen Forandring giere i Tegnene.
2) I Fald de mul
tiplicerer eller dividerer andre formeerende eller formiudsiende Storrelser, da
bliver de ftedvanlige Regler at iagttage, alene man mcerker, at den sande Grund
dertil, for Exempel ar— x — — 4 og saa videre, er, hvad vi har sagt
i8.
3) I Fald de multiplicerer eller dividerer blot Modsatte Storrelser,
saa mccrkes, 'at, da alle de Storrelser, som ffal soettes i det Forhold mod hin
anden, enten af Multiplication eller Division, maae kunde betragtes som Een
heder eller et Antal af Eenheder, men de blot modsatte Storrelser har i Hense
ende til Tegnene ikke Hensigt paa Eenhederneö Mcrngde, saa folger, at Multi

plication og Division ikke kan ffee ved disse, uden alene i Henseende til det, som
idem er blot virkeligt og Producten eller Qvotieruen bliver da, saa vidt som
den udbringes af den formeerende eller formindskende og den blot virkelige,

at bestemme efter det, vi nyelig sagde, bog maae Modscettelsen derfor ikke forbiegaaes eller udelukkes.
Saaledes, hvis — 2 er en blot modsat Sterrelfe, og samme multipliceres med en formindffende saasom — b, bliver det
— i X—ab, hvis den divideres er det —

da — i endnu som

forhen betegner et blot Modsat. (§. 19.)

Uy®

Saml. I. B.
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§,XXL
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Forend vi gaaer videre, er det fornoden endnu at erindre folgende Scrtnlng: Naar een. og den samme Srorrelse dividerer stg selv, den vcrre af hvad
Slags den vare vil, bliver O-vorienten alletider at ansee som blot virkelig.
Mr sagen er, at naar det er selv samme Srorrelse, kan den i fit fulde Indgreb
tilligemed sit Tegn ansces, som en Eenhed og sperges da kun; hvormange Gan
ge den ene indeholdes i den andenø
Saaledes bliver da — b: — but anseesom
,

i X (—b)

—a

—i X a

a

(—b): (—b) ===== i eller------ -—= i;ligeledes—-™---------—— —
k
J v
J
i X (—b) .
—b
—i X b
b
udemTegn.
Man seer og lettelig, naar en Storrelse tillige multipliceres og di
videres med en og den sannne Storrelse, vardet just der samme, som, om in
tet var foretager; thi der var ikke andet end ppa engang at tilicegge og fratage en
og den samme Storrelse.
Ve! skulle det synes i Folge den foregaaende §, at
naar for Excmpel ± a var en formeerende eller formindskende Srorrelse og ligele
des Divisor ± b, Q,vorienren da og maarre blive en formerende Srorrelse, det

er, -4--7-og ikke en blot virkelig, det er,men herved er at mcerke, at
b
b
saavidt som ± i, der faaes ved Oplosningen ($. 19.) er fuldkommen en og den
samme, saa bliver ikke alene ± 1 at ansee, som de der deviderer sig selv, men
endog det heele, hvoraf de ere en ikke udtrykkelig formeerende eller formindstende Deel, maae ansees ved det samme at vare divideret og tillige der, som divide
rer, folg c li g ophorer Erstatningen (§. ig.) hvilket ikke var den samme Storrelse
desuden, hvor Quotienten stal rillcegges andre Srorrelser, og det umiddelbar,
kan da i deres heele Indbegreb ikke have vceret fuldkommen de samme, men steer
det middelbar, kan saave! det blot virkelige, som blot modsatteigien forandres til
formeerende eller formindstende.

§. XXIL
Nu bliver det en lcrt Sag at bestemme,

hvorledes det maae forholde sig,

naar det tredie Slags Srorrelser, nemlig de blot ruodsatte ere de, som multipli
cerer eller dividerer.
Da disses Tegn ikke har Hensigt paa Eenhedernes Mcrngde
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de, kan de (som vi for sagde)'likke toge Deel i Multiplicatione» og Divisionen,

hvilke olene kan skee i Henseende til den Deel af samme, som kan adMllee som en
blot virkelig Storrelse, og i evrigt maae Modfccttelfts Tegnene ikke udelukkes.
Saaledes bliver — a X ~b b enten fom det er, eller det udtrykkes (— 1 X a)
X( + i X b) eller (— 1 X + 1) ab, og saa videre.
Hvis derimod 2de

blot Modsatte Storrelfer, saavidr som de ere modsatte mod noget andet, ere
een og den samme og skal dividere hinanden, ophcrver de hverandre og kvotien
ten bliver blot virkelig.

bliver -----

Saaledes at------ em begge ere blot modsatte,

- uden Tegn; ester det vi nyelig sagde §. 21.

§. XXIIL
Af dette sees, at den almindelig antagne Regel i Henseende til Tegnenes

Forandringer, nemlig at samme Tegn giver 4- og forffiellige Tegn giver —, ik
kun har Sted i Henseende til de formerrende og formindskende'Storrelfcr saa og
de blot virkelige, naar man ester stedvanlig Maade tillcegger endog dem Formeerelses Tegn (§. 11.) endffiont jeg ville heller have Regeln udtrykket paa folgende
Maade: at cn formeerende Storrelse,

som multiplicerer eller dividerer en an

den, lader denne andens Tegn blive uforandret i Producten eller Qvotienten,
derimod, hvis det er en formindjVende Storrelse, som multiplicerer eller divide

rer en anden, forandrer den altid dennes Tegn til det modfatte i Producten og
Qvotienten; thi dette viiser ncermere til Aarsagen, hvorfore saadan Behand
lings Maade har Sted.
Derimod i Henseende til de blvt Mvbsüttd Storrelser har Regelen ikke Sted og heller ikke dens Grund.

§. XXIV.
Nu skulle man maaskee rcenke, at de Tilfcetde, hvor lien almindelige Re
gel ikke kunde bruges, ncesten aldrig skulle kunde komme for, men de ere dog ikke
saa aldeles usædvanlige.
I Almindelighed bor man undersoge, om Tegnene i

2

den
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den Sammenhæng, de staaer,

sigter til umiddelbar ar formeere og formindske,

og i Fald dette ikke er, maae man ikke lade det falde sig fornnderligt, ar de ellers
anragne Regler tilsidesættes og at for Exempel — aX^a ikke altid maae fort

tes = 4- a og faa videre.

Alle Storrelser kan beregnes med Linier,

men der

er ikke usædvanligt, at anfee en Linie, som er udstrakt fra en Punct, forø

og det, der udstrækkes til den modsatte Side, som—, hvoraf endnu ikke
folger at de skal formindske hinanden *).
Og om end denne Linie eller Storreise,
som gik til den eene Side, i en Henseende blev anseet som formeerende eller for-

mindffende, saa kunde dens Brug dog (æt saaledes forandres, at den blotte Modsattelse var tilbage.
Dette vil skee, naar man ved Multiplication eller Divi
sion anbringer en Storrelse med bestemt Tegn under et DignitetS eller Rod-Tegn

eller noget andel Tegn, der adskiller de under samme værende Sterrelser fra umid
delbar

*) Saaledes kunde man for Exempel i Anledning afFrictionen i den circulcere Bevæ
gelse sporge, hvor det falles Friktionens Center var, naar en Plan eller Linie
bevægede sig om et vist Punct i samme. Hvad der var paa den ene Gide af
Puncten synes at kunde kaldes -s- s og det paa den anden Side ligeledes — b.
Da mi Friktionen efter det, jeg har viist i en Afhandling desangaaende (see det
Kongelige Videnstabers Salstabs Skrlfter rite Tome pag. 47.) forholder sig
som Qvadraten, men Momentet som den tredie Værdighed, saa stulle man
snart ingen Betænkning gisre sig at sætte (4-a)2 ~ 4-a2 og ( — bpzzz

—b 3, og saaledes fer det fælleS Friktionens Centner udbringe

-------- ——-

-Ha2---- Lb2,
hvilket dog er urigtigt. Aarfagen er, fordi disse Storrelser, som man fra forst
af ansaae som modsatte, vare ikke tillige formindskende etter formeerende mod
hinanden, men det som meere er, end ikke den blotte Modsætning kommer her
i nogen Betragtning, saa at de 2de Gtorrelser 2 og b her ere blot virkelige
Gtorrelser, hvilket sees deraf, at Modsa'ttelsen i det folgende ikke nytter til no
get, men det kommer alene an paa at finde Centrets Afstand fra den antagne
Punct, somen blot virkelig Storrelse, hvorudover det og er lige gyldigt, til
hvilken af de modsatte Sider man sætter det fundne Frictionens Center. Skulle
derimod Modsa'ttelsen i det folgende iagttages, maatte den ikke forbiegaaes,som
stal sees af andre Exempler- Ve! tilstaaer jeg, at der udfordredes kun liden
Indsigt til ak vogte sig for Fejltagelse i dette og andre deslige og,andre Exempler,
da man ikke længe v:lle betænket sig paa atssætte -t- for begge Liniers Udtryk, end
og de i en vis Maade var hinanden modsatte, men efter mine Tanker blev her
det retteste ingen Tegn at bruge; rhi saa sngrt man endog ikkun sætter 4- for en
Storrelse, viser det allerede, at man har Hensigt paa i det mindste at bruge den
som noget modsat.
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delbar enten ar formeere eller formindske andre Storrelser, men derved maae dog
tillige tilstaaes, at Nodvendigheden af disse Iagttagelser bliver mere sielden
i Henseende til de blodt modsatte, deels ved det man kan forandre en blot Modsat
til blot Virkelig ved at skillesTegnet fra Sterrelsen (§ 19) da den blot Virkelige
siden kan bruges uden Tegn, derncest og ved det at, naar det, der gror Adskillel
ser ophaves, kan de blot Modsatte tgien blive Formeerende og Formindskende.

§. XXV.
Vi vil forsoge at bestyrkedet, vi har sagt, med besynderligere Exempler.
De vigtigste har Stad, hvor man behever at multiplicere Tal, somj staaer nn-

n

der Rod - Tegnet.
Jeg setter
a skal multipliceres med — b, hvor det sy
nes man uden Betankning kunde fore — b under Rodtsgnet ved det man paa

n
fadvanlig Maade opheiede den til Dignitetenn, hvoraf ville komme V a X
(— b)n, so ry man ikke ville tage i Betankning ved forste Aiekast ar satte ----2T
'
V(a X b21), i Fald n var et lige Tal, som her fattes ----- 2 r, naar nu,' Ro21'

21'

den siden virkelig blev uddraget, fik man b \Xa i Steden for — V a, hvilket
ikke kunde forebygges, uden ved at erindre sig, at b21‘ vor kommen af — b,
hvilket alle rede fatter forud en Mangel i Methoden.
Sagen er denne, saa
snart — b skal bringes hen under Rodtagnet og der multipliceres med sig selv,

bliver strax Tegnet — sat uden for den Orden, i hvilken det skulle ti aere formind
skende ; thi saavidt som det her multiplicerer sig selv, er det adskilt fra de
Storrelser, i Henseende til hvilke det kunde varet Formindskende og bliver nu at
ansee som et blot Modsat, hvor den sædvanlige Maade med Tegnene ikke kan bru
ges,

og uagtet enhver let kunde vide at forebygge dette fra ferst af ved at satte b
21'

som et blot Virkeligt, saa at man fik — \Z (a 4- b 2 r) / saa maatte man endnu
sporge, hvorfor ikke ogsaa den anden Methode, som dog synes at vare lige efter
de anragne Regler, ligesaa vel kunde anvendes? men end mere, naar man end3h

3

og

X
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og havde gaaet frem, som ofte ffeer, og sat — V* (a -j-b^r) og man derafvilde
21'

uddrage Noden, kunde man endnu falde i den Tvetydighed, at Vb ar for sig
selv betragtet efter del af alle antagne kunde ligefaavel vaxe ==•— b soin
b
ar
3r
og altfaa kunde man endnu tilsidsi ligefaa snart faa
b \Z a, fon;
b \Z a,
hvilken Tvetydighed igien forebygges ved at give Agt paa den Forffiel mellem
blot virkelige Størrelser og de der tillige ere modfatte.
Her var b kun at anse«,
fon: en blot virkelig Storrelfe, der hverken selv eller dens Dignitet bor have en
ten Tegnet — eller 4-.

§. XXIV.
Vi seer altfaa, at ved disse Iagttagelser bliver, som vi i det forste sagde,
de ellers muelige Tvetydigheder forebyggede, font kan indtreffe ved at udtrakke
Rodelt af Storrelfer, der ere ophoiede til Dignitceter, hvis Exponent er et lige
Tal.
Saaledes bor det aldrig vare usikkert, hvad V^-f-a" bor vcere, om den
skal vcere — a eller
a eller begge Deele; thi enten har Roden, hvoraf-f- a2

er kommen, vcereten blot virkelig Storrelfe, i hvilket Fald faa vel a2 fom Ro
den har v ceret en blot modsat Storrelfe, daman heller ikke burde havt ^4-a2
men emcnV ( 4- aX4~a) ellers — aX — a), i hvilke man aldrig kunde tage
Feil at bestemme Rodelt, endelig kunde Inoden og have voeret en formecrende eller
formindffendr Storrelfe, da V^4-a2 ligefaa vel er — a, som 4-a og man ta
ger ikke Feil ved at satte hvilken af dem, man vil, uden at udelukke den anden;
thi hvilken man fatter, kunde dog det modsatte ligeledes have havt Sted (6 097)

§. XXVII.
DisseIagttagelfers Nødvendighed sees end mere, hvor Stsrrelfer, som begge ere
under Rodtegnet, skal multipliceres med hinanden og ifar, naar begge ere blank de saa
kaldede umucllge Storrelser. Ja heri har endogvaretganffe uligelige Meeninger
hos forffiellige Autorer hvilken Uvished jeg dog troer kan haves ved at lcegge Merke
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Man har-spurgt, hvad

Nogle har
der ville komme ud, naar V — a biev multipliceret med V” — a.
meent, at mau ligefrem efter de sædvanlige Maader ar behandle Tegnene kunde
fatte t*et==\/4-a2 ------s- a andre harmeent, arvet var------ V—a2-------— a,
men i det ferste er Udfaldet, nemlig -j- a urigtigt og i det sidste er vel Udfaldet,
nemlig — a rigtigt, men Maaden, paa hvilken man kommer dertil, ffulle ikke
lerrelig kunde finde Biefald eller bevises, derimod s^kal vi see, at den omtalte Pro
duct bliver hverken V 4-aa eller \Z—a%

§. XXVIIL
Det skulle neppe tages i Tvivl, eitjoV—aXV—a maae veere -----—a;
thi ligcsaa vel som
a X V a er det samme, som \Z a ophoiet ril den anden
Dignitet og folgelig ----- a, ligesaavcl maae man troe, at V—a X V — a
er ------ (>X—a)2 ------- — a, men det synes derimod, som vi nyeltg sagde, at
— a X — a maatte kunde v«re -j-a2 eg Roden der>rf -J- a, men just dette kan
undgaaeö, naar man ikke bruger Tegnene anderledes end Beviiserne tillader. Aarsagen er, at her er 2de blot modsatte Storrelser og ikke formindst'ende, folgclig er der ikke tilstrcekkelig Grund ril at fatte Produkten --------ft a2, hvilket let
kan sees deraf, ar det— nnder Rodtegnet ikke forbinder Storrelsen med de an
dre Storrelser, som enten udtrykkelig eller ikke udtrykkelig kunde staae i Sammenhceng med Roden, hvilken derfor desuden kan have sit eget Tegn, og saavidt som—a her multipliceres med — a er ingen Grund til at fatte forud, ar
nogen af dem kunde i dette Tilfalde verret stor re eller mindre, ar de kunde gaaet
overftil-ft, eller at Producten af—a multipliceret med — a maatte blive
--------ft a2, fordi derunder kunde forstaaes en anden Produkt med Tegnet—,
som her paa nogen Maade skulle ophccves ved det modsatte -ft a2 (§. 18. 20.).
Heraf folger at
—aX^—a ikke anderledes kan bringes under et Rodtegn

end ved at fattes ------

—aX — a ), hvilket bliver det famme, (em V (—a)2

— a X— a
eller--------------------- og da bliver ikke lcenger nogen Vanskeligbed i at bevise, at
—a
det -------—a; thi Qvadraten er Roden multipliceret med sig selv og ingen af
dem
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dem kunde i dette Tilfalde vcere anderledes,

efterdi -j- a* var urigtig *).

Ja

der bliver og en Folg- af §. Li.

§. XXIX.
Det samme har Sted,

om end Stsrrelsen er sammensat eller om man

multiplicerer 2de forstiellige Rsddcr mod hinanden, da denne Iagttagelse er ikke
mindre nsdvendig for Exempel V* (a— b ) stal multipliceres med SZ (c — d)
Dette bor sorttes = V (a — b) X (c — d), saavidt som (a — b) og

(c — d) ere blot modsatte Sterrelser, hvilket de og kunde vcere (§.19.).
Ville man derfore sarte Producten-----V^ (4~ac — be—- da -s- 6b/, hvor let
kunde man ikke siden i at bruge denne Storrelse, iscer, naar Roden stulle uddra

ges enten fuldkommen eller ved Norrmelse, komme til at rage Feil i Henseende til

Tegner,
*) Man seer lettelig, at naar jeg sirtter, at Z—& X Z—a:=zZ(—a X
— a)— — a saa hviler detpaa samme Grund, som, naar jeg forhen har sagt,
at —a multipliceret med — a ikke strap var 4- a2, kunde derimod — a i ncrrvcrrende Tilfalde anseeZ som en formindskende Storrelse, saa at det modsatte
her og kunde hast Sted og der ftgesaavel kunde vcrret Z 4- a fpnt Z— a, da
kunde gierne Z — a \ Z— a vKret — Z4- a2, men da blev Roden deraf
ligesaavel 4- a: fom — a, og det samme har fuldkommen Sked ogsaa i Hense
ende til Z 4- a x Z -fa; thi ev 4- a en blet med sat Storrelse bliver det
“ Z + a X + a = 4- 2 og intet andet, men er 4- a en formeerende Storrelse,
bliver det ~±q. Derimod, naar — a og 4- a i Z— s og Z 4- a ere blot
modsatte, kunde man ikke tillade sig den Friehed, og dette maae de vcere, naar
Rodtegnet stieller den Storrelse under samme fra at staae i en umiddelbar Formerelses eller Formindskelses Hensigt til de andre Storrelser, som ere uden for
Rodtegnet og med hvilke det hele forbindes formedelst det 4- eller—, fom des
uagtet forbinder Rodtegne- og hvad deruvder er indbefattet med de andre Storrelser, da de Forandringer som sattes under Rodtegnet staaer ikke udm middel,
bar i Sammenhcrng med de uden for. At det ikke heller er ligegyldigt i flige Tilftrlde at scrttt Z—- a x Z — a — ± a, kan fees af folgende Exempel- Lad
os scrtte del^iihed x2 -— x 4.1 n o. Ved at oploft den efter strdvanligMaade faaes x — x ± Z— og x2 bliver da enten — i± Z—|—3 i Fald
Z— i X Z — Z. fattes — — H, eller x2 maatte blive —Z__ 3.4.;
i Fald man scrtter
Z — i —4-å/ men at det sidste ikke kan an»
tages, fees deraf, at i Fald denne sidste Vcrrdie indbringes i Ligheden x2—x 4-1 — o, kan den ikke fyldestgiore samme, da allene dm Sætning at
z
i X z—-4 —. — % kan fyldestgiore den.
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Tegnet, da Udtrykket intet havde ved sig selv, som kunde angive det rette og ikke
heller begge Redderne vare lige gyldige.

§. XXX.
Jeg vover endnu at gaae videre, da jeg ikke tvivler om, ar jo endog den
sande Grund, baade, hvoraf man kan rndsee, at sa. danne Storrrlscr, som

V—a, alkid ere indbildte eller umnelige, saa og, hvorvidt saadanne multi
plicerede eller dividerede med hinanden igien kan udbringe müelige Storrelser,
allerbest og mcere tilstrækkelig kan indfees ved at give Agt paa den Forffiel i mel;
lem Formiltdffcnde eller Formeerende, blot modsatte og blot virkelige
Storrelser; thi hvad det forste augaaer, da synes det, som man paa nogen
Maade vel kunde uddrage Roden endog af—a2, naar man ville forestille sig
Roden ar vorre afsamme Slags, som — a2 selv var af, da den blev —a og
folgelig var \Z — a2 ikke umuelig, men dette var at ansee — a2 som en blot
Virkelig Storrelse, hvilket den ikke kan vcere, saasnart den nodvendig har et af
Tegnene.
Deraf seer man og at de tager Feil, som troer, at man isteden for
V— a kunde ftttte—al; thi Modfcettelftn horer egentlig Quadraten til og
ikke Roden, og om man end gi?r Qvadraten til blot virkelig, maaedogModscettelsey iagttages under Rodtegnet, saasom \Z—f x å = al V*— 1.
Der
imod , uaar —a2 skal vcere en Qvadrat og derhos ikke en blot virkelig Stor
relse (som den ikke kan-vcere formedelst sin Modscetkelse) maae den vcere sammen
sat ved at en og den samme Storrelse var multiplieeret med .sig felv.
Denne
maaete da enten vcere af der Slags, som er forMMdstende eller formeerrende,
eller blot modsat.
Det forste Slags maaite altid formedelst Erstatningens Lov
give -s- a2 og det sidste maatte give) — a X — a, eller om Roden var -s- a og
blot modsat, maatte man havt-s-a X-l-3 (§. 22.).
Efterdi altfaa V*—a2
hverken kan vcere kommen af en blot virkelig, ikke heller af blot modsat og ikke
heller af formeerende og formindskende Storrelfer, saa er den i alt Fald
umuelig, Hvilket er vel ar mcrrke, da der og findes de, som har troet, at
V—a X V'—a kunde vcere = V— a2 = — a og at V—a2 i det Fald
ikke var noget nmueligt.
Af forhen anforte Grunde ville jeg endog vove tvertimod det scrdvanlig antagne at ansee ~yV 4- a 3 for en indbildt eller umuelig

tTye Saml. I. B.

A a a a

Stor-
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Stsrrelse, fa asn art som -s- a2 ffulle være sammensat af 4~ a X + a betra
fom blot modsatte Stsrretfer.

§. XXXI.
Dernæst kan man og heraf tydeligere indste^ hvorvidt der af ulige Stør
relsers Multiplication og Division kan udbringes mueiigesom i Særdeleshed
skeer ved at ffille det blot virkelige fra det blot modsatte.
Lad os stLtte ,, ar
V" — a skal multipliceres med ^X— b, det bliver da — V(—aX—b)
= X/ (ab X—i).X — 1 = — V ab (23) og iffe V"4- ab ,, hvilker sidste

Udtryk, uagtet det nu blev anfeer fom mueligt, ville dog foraarfags Uvished i
Udfaldet.
Ligeledes, om V1—a ffal divideres med XX — b, ville man efter

-

a.

“I* a,

—o

b

det sædvanlige faae XX------ — ===== V*-——.

a

Sat nu, at Roden af —»

»

Td-

b

dxaget enten ved Approximation eller paa anden Maade, er
c, hvoraf ffal
jeg da viide, om den i dette Fald bliver
eller — c? Derimod, naar man udLeeder Sagen af de Mrunde^ som her er viist, seer man strax, hvorledes Set '
mnelige udbringes og hvordan det er beskaffen;

thi i det Fald kan \Z —— bli-

—b
a X—1

a

bX — i

b

.

^ ==A/ 7--------- ---C) uden noget Tegn som en blot virkelia

Sterrelse (19* 21. 22.) som dog siden formedelst de Tegn, som havde vært-t uden
for Rodtegnet, kunde forbindes med andre Stsrrelssr og blive formeerende ellex

formindskende»-

§. XXXII.
De Adskillelser fra den umiddelbare Formeerelse eller Formindffelse, som
kunde have Sted formedelst Dignitetens Tegn ere af mindre Vigtighed, faafsm
Le lettere kan ophores til sin Dignitet, end Roden kan uddrages og derfore kan de
uden Moie bringes til den umiddelbare Sammenhæng Med de andre Storrelfer
og derved blive formeerende eller formmdffende, (24) ligesom ethvert Tal-, der

multi-

X
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rnultipMerer-og dividerer ck andet, saasnart man fætter at det allerede er skeet,
saa ft
Udkommende formedelst umiddelbar Tillag eller Fradragelse foier til an
dre Eterr^lser, i Fald der er saatzanne og sraledcS ere forandrede til Fonneerende
og orn^ndDende, om man endog uden for den Sammenhang vilde anseetdem,
§ont l'tos tno?fGtte»
Saaledes føn -f- (—a)2 og —f- (4- as 2 begge vare ==
+ a *, uaar de paa saadan Maade forbindes med andre.

§. XXXIIL
Integrations og Differentiations Tegn kan og ophave den umiddelbare For-

WeerelfeZ og FormiRd^Velfes For bold mellem de Storr elfer, fom scenes under
diffe Tegn, og Le, som ere uden for samme, hvorved de under Tegnet bliver
i Henseende ri! de andre at cmsee som blot Modsatte, da desuden det hele DiffeTenrial eller Integral ved et andet Tegn forbindes med de andre Sterrelser; dersore om X er en Function afx, saa ffulle — 6 X af den Aarsag ikke synes flet
at^kunde forctndres til d — X, da de tvende Udtryk ikke err fuldkommen at
Lmsee for eee og Der samme, uagtet Differentiationen, naar den udfores, gier
der fer det meste ligegyldigt i Udfaldet, esterat Swrrelftrne derved igien erebragtil umiddelbar Sammenhceng med de andre Storrelser (§. 24).
Felgende
maae feg dog anfore: scet at (— x)2 skal differentieres, det bliver da ------ d
(
XX-— x) ------- — x d — x — x d — x ------- — 2 x X d —- x,
W jeg i don Sted fatter — 2 x X — d x, bliver deraf efter scedvanlig Maa-

de 4- 2,'x d x og folgelig det samme som d (4-x)2, hvilket endnu kunde vare
ligemeget, naar kun (—x)~ og (4- x) 2, i alle Henseende; vare ligegyldige
og mati siden ikke behovede ar kiende igien, hvilken af dem begge, der havde va
ret. Denne Iagttagelse synes og Bougainville at have stiltiende sat forud, naar
han 3 den forste og Fundamentale Regel for Integrationen (CalcuL Integra
§5 T') soveDriver ligefrem at uLstette d x med videre i incomplete Sterrelfer; thi
hvis tkks de blot vrrk^ltge Swrrelser alene ffal kaldes incomplexe, maae men
have Metsaavel paa d—x, som dx; thi fat, at manhardiffuremieret (—x)n, hvis
famme var udtrykket paa denne Maade at vare ----- n (—x)n—id—x7 da

ganer det ftrldkoMmm an, hvis derimod Differentialet havde varet udtrykket ef
ter den fadvanligste Maade, at vare === — (—d x 09 d x da udstuk«
Aaaa r

tes,

5)6
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tes, fik man — (-—x)n, fom ikke var det rette. Derimod tilstaaes, at, naav
Regelen til holdt, at ftge Differentialet af den Storrelfe, som staaer under DignitetenS Tegn og dermed at dividere, saa ville Divisionen igien opheeve den Sammenblandelfe af Tegnene, som var ffeet ved Multiplicatione« og det rette ville
komme nd.
(See bemeldte Calc. Intgr.
19.)

§. XXXIV.
Ligesom —dX og d — Xikke ffulle synes at voere fuldkommen ligegyldige,
faaledcs, ifald L betegner Integralet, ffulle — I. X og I.—X heller ikke i alle
Tilfalde kunde anfees for et og det samme, da det forsie betyder, at, naar
Integrationen er ffeet, ffal det alt multipliceres med — 1, men det sidste beteg
ner, at den Sterrelse, som integreres, ftrend Integrationen ffeer, ffal va-re
multipliceret med — 1 og tilmed indeholder ofte Integralet bestandige Storrelser,
fem siden maae tillcegges, dog ncegtes ikke det samme, som vi sagde om Diffe
rentiationen, at jo Udfaldet endog i Integrationen ville i de fleeste Tilfcelde bli
ve det samme, enten man satte— I. X eller L—X, da endog de Maader at

sinde den bestandige, i det mindste de scedvanligste, ville igien oprette det, som
ellers kunde synes ikke arvame ganffe rigtigt; men jeg vil herved siutte mine rin
ge Betragtninger, haabende rilffrcekkelig ak have'viist, at den almindelig antagne Brug og Bestenuuelse af Tegnene i viffe Tilfcelde bor indffrcrnkeS og for
andres, og at derved forekommes den Tvetydighed, som ellers ved visse Leiligheder synes at folge af Tegnenes sædvanlige Brug.
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H V a l a a s e t.
Af

Otho Fabricius.
ed det saa kaldte Hval-Aas forstaaer man i Almindelighed Hvalens Fode,

nogle vel ogsaa en besynderlig Dyrart, som tiener Hvalen til Fode. Or
det har rimeligst sin Oprindelse af det tydD As, Mading, Lokkemad a)» Om
dette HvalaaS har man ikke ligedanne, og ingen, saavidt jeg veed, fyldestgierede Beretninger; efterkaster man de Steder hos Skribenterne, hvor Hvalen er
bleven omtalt, da findes et stort Morke og Vildercde i denne Sag: et saa stort
Dyr, som Hvalen, have nogle troet, burde have store Skabninger ti! sin Un
derholdning: Andre, som ere komne Sandheden ncermere, have i Betragtning
af dens trange Svcelg ladet den noies med fmaa Dyr, hvilke den med Vandet
sikulde indstuge i utallig Mcengde; men ogsaa disse, fordi de ei kunde grunde de
res Beretninger pcrcr egne Erfaringer, men meest maatte stole paa saadannes Ud
sagn, som have farer med Hvalfanger - Skibene og just ikke varet de bestenatnrkyndige, maatte nodvendig feile i noget eller alt.

Da jeg ved mit Ophold i Grönland, saavel ved egne Erfaringer, som ved

Grønlandernes Beretninger, dem jeg alrid angaaende Naturhistorien markede
at vare paalidelige, har fundet LUlighed at sande hvad der kunde satte denne Sag
i et siorre Lys og bringe den til mere Vished og Fuldkommenhed, tanker jeg at
handle efter mi-n Pligt, naar jeg bekicndtgier famme.
Aa a a 3
Dog

a) Ssm Hr« von

meneri^omsrssNatur-Dictionairel'om.HI. n. 602 not.
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Dog er mm Tanke ikke at levere en fuldsi cmdig AfhaMing om alle HvakArterö Fsde $). Jeg vil allene opholde mig yed dm egentlige flors HyaiM eller
Bardesiffen c) for hvis Skyld faa betydelige Udreedmnger gisres. Efterdi denne
har saa stor Indflydelse i Handelen, maatte mrm nok vide, hvoraf den samler sin
megen Fedme: og just herom taler Skeibemerm meest pbfliemi: de have ncesten
allene ucevner SS Hval-Aaset, nogle faa have vel ttlfoiet nogle Trsk af detsBeffrivelse, men ingen saa, ar man kunde vwe hvad Slngt Dyret hsrer under,
og hvad Arr i samme, og neppe tvende havs paa lige Maade meldet derom, med
mindre de have udskrevet hinanden.
■ •
Den store LinnceuS gisr den hele Gople-SlceZk M Hvalens Fede

har mppe heri bygget paa egne Erfaringer, men paa eK eller anden af de Skri-bentere^ fom anfsreö blaut Hans Synonyma, eller og paa mundtlige Beretnin
ger.
Nu er det vel fandt, at i der rwrdiffe Hav gives Gopler i Mængde af
forffiellig Slags §), men de flyde tzsg ikke faa rstt pan Hinanden, ar Hvalen

kunde indfluge xet mange paa engang, derfor vil de lideL fylde i denne store Krop,
er heller synes de begvenMe ril ak virke saa stor Fedme, da deres Bestanddele
i ingen Maade ere feede eller olieagrige, men vandige og som et SchelcearterSlim.

Markens i sin Spitsbergffe Reise/) udlader sig meget tvivlsom om Hva
lens Fede, og äussrer (fom det synes) blot paa andres Ord, at den ffulde vcers
en vis Hav - Snekke, som han kalder Schuekken-Rohfische og kortelig beffriver med hosfeiet Figur; dog Har han ikke truffen saa siet er Valg, da denne
Hav - Snekke virkelig hsrer blaut Hvalens Fsde -Arter (fom i det folgende vil bli
ve viist,) ffisut den ikke er dens egentligste og beste Spise.
Men, naarden

gode

fG
d)

e)

/)

Dette har jeg Log kortelig vedrort rinder hver Art i min nylig udgivne FaunaGröalandica p. 2,9 - 51«
Bo la? aa Myfti cetus SyfL nat. p. 105. Mill, prodr. 45. SleldagtN Bouio NatUD
Dl'ct. IH. 59g.
Viflitar Med uh s siger hav Syft. nat. p 106- Faun. Svec: p. 17.
Jeg ()ar fefö i Strat-Davis fundet 10 forstiellige Arter / hvoraf 5 nye, som kau
fcré af Ulttl Faun: Grynl. Spec. 352- 36r.
Indfort t Adelungs nordostb Gesch. der Schiffahet ?. Z95 og 4to. Tab. xvn.
Fig. 12.
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u de leve c< Dmh", for ar kmure giendrwe deM paa en lsiertig Maade, saa
ha? man feie nl at lee med Ham»

Den af Grenland faa forriente Bisp Egede er i fin grsnlandM Naturhft
perle kommer Sandheden normere, og virkelig paa Spor efter det Dyr, der
giver Hvalen sin sisrste N«rmg, Da han g) kalder det noget smaar brunt Aas,

hvormed Soen allevegne er ZpstMt, som har 2 smaa Svomsiorr at bevtege sig
Med-, Dog saa langsomt, ar de! kan oses vp med Haanden, og saa blodt, at der
gaaer nd til Fir eller Thran, naar det rives mellem Hinderne.
Men paa den
ne Efterretning Ml man enhNA ei vide at Henfsre Aaset ril si! rette Sked i er Na
tur-System, og Mguren, som han Henviser ril, gisre ei mere fyldest, da den
ligner en liden FiM hvilket, saadelsom de 2 omMeldre Svomficer, ikke pas
ser sig paa Der rette Hvalaas»
Ham har von Aphlm fulgt i sin OverftettelseafBomares Namrdictionai$e b) dog med Der Tillag , ar dette Aas ffulde vKre Insekter og nogle smaa Orme»
Bomars selv, som det sees samme Sted, Har mesnt Den ncrrede sig afBladSiw, Hansiofer, ja og derette Sild? men denne er de saa kaldte Sild-Jage
res eller Rsrhvalenes og Springhvalenes egentlige Fode, og ingenlunde BardeFiffenö eller Slerhagens.

Anderson, fom beklager, ar han maatts noieS med Skipper -EfterretNMger, uden selv ar hinne fa ae Hval-Aaser i Hcender, kalder det ogfaa Orme,
Og henviser Lasseren til Martens og Zorgdrage?; dog melder han sidenafChl'iKian Bullens Dagregisier, " ar disse smaa Orme drive meget tykt i Vandet,
61 ers sorte og saa store som graa Erler eller sma« Bonner, rnnddannede som et
" Smglehuus med snraa subtile konstige Vinger, tynde som en Hinde, saa at
" man ikke kau tage far derpaa, hvormed de svomme,,; han siger videre, " at
" de

X) pagt 39- med Figur ved xsss. 37.

$) T. nt. p. 602.
i) Anderfous Efterretning om lisland* Grönland* S trat * Davis (danffe ^versatttesse)
p. 1*85-
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" de smage som raa Muslinger og lugte som naar man har arbeidet lcrnge med'
" Hrenderne i ukogt Sukker, hvilken Lugt bliver lcenge siddende ved Fingrene „ 1)
Ved disse Orme maae man forftaae de samme, som Martens Schnecke» - Rotz
fische, hvorom jeg tilforn har melden

Ellis melder om 2 Slags Hval-Aas Æ) det eene Schelee -Artet (hvorun
der han maaffee forftaaer Goplerne eller Ssevingen), det andet ongefer saastort
som en Flue eglfort af Farve (hvorunder han vel mener den Snekke Martens
har afbildet)
Crautz/ der i sin Historie om Grönland har samlet, hvad han fandt hos
andre Skribenters, synes at have blander Martens eg Egedes BeMivelser
sammen, i der han siger om Hvalaaset, "at de§ er meget smaa Orme, som ere
" blode og see ud som Fluer og Snekker"/).
Men hvilken Ulighed imellem
Fluer og Snekker l Dog legger han selv noget til, fom jeg et finder hos andre:
" Man troer", siger han, "at den ogsaalever af et hvidt Slum, font man ofte
"seer svomme i Havet,, snart rundt, suart langt, snart i Skikkelse som en
"Slange, hvilket man kalder Hvalsiffe- Spise,,.
Hvad han heved egentlig vil
have forstaaet, Ml ei lettelig kunde siges, thi Goplerne, som han synes at vcere
ncermest, taler han strap derpaa scerffilt om; maaMe meener han derfor det
uhamffe seie Slim, som ofte sees i det gronlandske Hav, og nogle holdefor
Hvalens Seed, der skulde vceae udfioden under Parringen.
Men jeg holder det
for ingen af Deelene, da det ufeilbar er kun en Fedme foraarsaget af de seede
SoedyrZ Mcengde paa et eller andet Sted, og sammendreven ved en ©form»

Den som har udgivet scerffilte Anmærkninger over Crantzes Historie om
Grönland, navner Hvalens Fode, som visse Insecter under det gronlandffe
Navn Itlarketder rigtig nok er et af de Slags Sse-Insekter, der egent
lig best'heede Hvalaaset (som jeg siden vil vise), men den korte Beskrivelse, "at
"be ere snart ei tykkere end et Halmstraae og maaffee en Tomme lange,, ffal ei
meget

k) Ellis Reife nach Hudfons-Bay indrykket i Gottingsche Samlungen mener und

merkev. Reisen- 1. Theil p. 266.
0 Giann Hist, von gront. ?. IZ). 141.
m) Anmærkninger over de 3 forste Boger afO'Crantzes Historie om Grönland p. 141.
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meget fyldeftgiore Lcrsercn, og han synes derunder alene at have fastet Tankerne
-paa Egedes givne Figur, hvorom for er meldt.

Ingen har i mine Tanker tydeligere udladt sig herom end Seba, hvis
Ord anfores i Bomares Natur-Dictionaire n) "Hvalens Fode,,, siger han,
"er et Slags Soeluuö, som har i6 Fodder forsynede med Negle, paa Ryggen
"beere de ligrsom Kradsene, Skicel med LeLd, faa at de kan udstrcel'ke sig sg
"atter trcekke sig sammen i en Runddeel og Hovedet er bredt,,; thi enhver seer
let, at han taler om et Slags Reger eller Marfluer; wenden fuldstændige Bestkrivelse med Figur, hvorefter man skulde ffielne dette Insect fra andre, fattes
vi endda.
Og hvor ulige, urilstrarkkelige ere ikke alle disse Efterretninger; dog
der maae ikke undres over, at Skribenterne har talt faa forfkiellig om Hvalaafet,
da det ikke er et, men flere Slags, og det er nu Tid, at jeg felv oplyser Sagers
og udvider mine Forgiengeres korte Trcek.

I sig selv er det kun 2de Slags Rege-artede Soeinsecter, som man egent
lig maa tiklcegge det Navn HvalaaS, fordi disse egentlig synes af Skaberen be
stemme til dens Fode; dog bidrager ogfaa 2 Ormearter sit til dens Underholdning,
hvoraf den eene horer blant Kronjagterne (Argonautas Lin.), den anden til
Soevingeflcrgten (Clio. Lin.).
Efter denne Orden vil jeg ogfaa her give disse

4 fmaa Dyrs Beskrivelse saa fuldstændig som muelig.
Den rste Art vil jeg kalde den mangedeencde Rege.
I min Fauna
grönlandica forekommer den, som den 221de Dyrart, under Navn af Can
cer (pedatus) macrourus thorace lævi compreflo, fronte praerup
ta, pedibus peftoris duplici ferie, manibus adaflylis, cauda tere
ti refla, apice aculeato tetraphyllo o).
Den

«) Danffe Oversirttelser T. III. p. 615.
o) Til denne eller ntvstfslgende Art maae henegnes, hvad Egede, Seba., 0gC1antz.es
Anmcerkere have talt om Hvalaafet 11. cc.

XTye
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Den kaldes af Grsnlcrnderne IUærak, hvilket Navn formodentlig flatuMer fra Illak, der deels betyder en Deel eller et Stykke af noget, deels en Fslgefvend, da begge Bemcerkckfer kan i en vis Hensigt anvendes paa delte Infect;
den ferste, fordi det bestaaer af fa amange fman Leed eller Deele; den sidste, for
di det fvemmer i store Hobe, og ethvert ister kau ansees, fern en af Folger

etter Hoben.

Hos Naturkyndige finder jeg intet tilforladeligt meldes om denne liden
Rege, hvorfor jeg har Aarfag at troe, den er dem hidtil ubekiendt.
Man stulde ved ferste Anseende fristes til at regne, den blank Marsiuerne, men formedelst
sit heele Rygpantfer, og udstrakte lange Stiert horer den virkelig blank Negerne,
sg er en af de mindste Regearter, jeg har stet, da den neppe holder i. Tommen
i Lsrngde eg i Linie i Tykkelse.
Den er af en meget bled Bestand, faa den leet gaaer i Stykker imellem
Fingrene; etter ester Regernes Maade overalt belagt med meget tynde og glatte
Skiel, har en langstrakt Krep, ncesten jevnkyk overalt, dog i Henseende tilHeiiden (eller Tykkelsen fra Bug til Ryg) vinder detforreste fra det bageste..

Hoved og Buk sidde, fom stedvanlig, under et stelles Rygpantfer (Fig. I. g.)
etter heelrSkml, der gaaer fra Panden til Stjertens Begyndelse, og udgier
ncesten i af Kroppen; samme er sammentrykt kil Siderne , hvor det dog ikke mdhcenger saa langt, st>m paa mange andre Arter, og ei alene nrod Stierten, men
og i Panden er det stympret, fn a man ikke her, som paa Regen, seer noget egent
lig ndstaaende Neb eller Horn imellem Famlestcenglerne, men Panden er nedtzrykt for Enden og gier Hierne paa hver Side.
' Under disse Hisrner sidde Sinene (Lit. b.), fom ere s temmelig store
Kloder, bevægelig siddende paa nogenlunde lange ttinde Stilke, der hav ncesten
Klodernes Tykkelse^
Kloderne ere fortebrune,, og ffyder fine sorts Stribe«
hen til Hovedet

F. Om Hvalaaset.
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1.) under hvert Ke e«

lang hviid haarfiin Borste (Lit. c.), font krummer sig til Siderne og staae vidt
fra hinanden.
2.) Pderligere og mere nederlig ere i Midten 2de andre (Lit. d)

som staae tot fammen og ere sammensatte af tvende Borster, hvjike have en flad
trykt fcelles Rod, men i Enden spredes ad: den yderste af dem er haarfiin og
krummer sig til Siderne ligesom den forrige under Hinrne, men ikke faa lang;
den inderste er endnu kortere, staaer ret ud som en Spidse og er haardere i sig,
dog ender med en haarfiin Tave.
3) Under samme er endnu et Par Pandeblade, der ere flade som et Skioel, aflange, men spidse i Enderne og meget tavsede
om Randen med lange forudstilende Taver (Lit. e.)
Disse staaer meere ud til
Siderne og ere adskilte i Roden, men naae tot sammen med Enderne.
Da nu
tillige Taverne paa den inderste Rand ligge tot paa hinanden, saa bliver samme
lidt tykkeee, og man kunde snart forleedes til at holde denne Inderrand for et scersikilt udstaaende Horn, hvis man ei ved notere Tilsyn bemorrkede den tyndere Deel
af Bladet til Udsiderne.
Munden sidder midt under Hovedet og vitser sig ved en liden tuppet Forhoining, der foraarsages af endeel smaa tynde Blade eller Mundredstkabrr, der
ligge i Hob paa hinanden og ei lettelig sikielnco formedelst deres Lidenhed.

Tet ved Munden sidder dog et Par Lemmer, som man billig holder for et
Par Mundsicengler; de ere meget fiincre, og kortere end de paafelgende Arme
og krummer sig forud, have ingen kiendelig Kloe, men kun en Haar-Tave

i Enden.
Foran sidder et Par korte Arme (Lit. f.), som krumme sig bag ud, ere
tykkere end Fodderne og bestå ae af fleere Leed; det yderste Leed tykkest, som en
fiadtrykt Haand med on fiin beielig Kloe i Enden og 2 smaa Hager paa nederste -

Rand, som steder imod Kloen.
Under' Brystet sees dens smaa Fedder i 4 Rader, nemlig: 2 Rader
Gangbeen og 2 Rader Svomfoder 1) Gangbenene (lit. g.) sidde inderst mol
Midten af Brystet, og ere 12 i Tallet , saa at 6 staae til hver Side; hvert brB b b b 2
staaer
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sta aer af flere fladtrinde Leed, fom ere tavsede eller blodt savtakkede paa nederste
Rand, og ender med en liden lyshvid krum Hage: disse Been blive bag ud kor
tere, ere elles eensdan, stile ud til Siderne og krumme sig med deres Haget for
ud.
2.) Svemfodderne (lit.
ere ligesaamange, men sidde yderligere mod

Rygpantftrets nedheengende Bra-mme; de ere alle eens og nnstcn lige lange, af
Lcemzde med de mellemste Gangbeen, trindeoghar, somdeorsyneS, rrendeLeed,
hvoraf det overste har et Sideblad paa inderste Side, og der yderste tilspidset;
disse Fodder krumme sig bag ud, og kan lcrgges ganske op paa Bullens Sider
(fte Fig. I, B,h.)
Stierten (lit. i.) udgior det kvrige afInsectet, som staaer ret bag ud

fra Bullen og er ncesten trind, dog noget flad neden til, og lidt sammentrykt til
Siderne, smalere end Bullen og bliver bag ud mere smal, ffiont ei ganske spids;
bestaeer af7 smaa Leed (lit. i.) foruden Stiertbladene (lit. k. i. ni.); det for
reste Leeder kortest, de 5 mellemste lidt längere og lige lange, men det bageste
lcengst og smalest; hvert Leed er belagt med sit scerffilte Skiel.
Stiertbladene,
som kunde kaldes den egentlige Sva nß, staaer vandstrsgs ud fra det bageste Leed,
som en Fiffespoer, med en spids Flig til hver Side og et dybt Jndffaar i Midten,
men dannes af flere Deele; ferst staaer i Midten og oven til fra bageste Leed 2
korte hvasse Braadde (lit4 k.), der fpredde sig lidt mod Enderne, men ere for

enede i Roden; deruesteretil hver Side mere nederlig 2de Lanzetfcrmige tynde
og om Randen tavsede Blade, et over et andet, det overste (lit. 1.) lwngere end
det underste (lit. in.), men alle lamgere end Braadcne.
Endnu fees under de

6 forreste Stiertleed ligeså amange par bitte smaa, 2 leedede, tilspidsede Stiertsodder (lit. n.), der ere saa korte ar de neppe morrkes med blotte His.

Farven sr BleKvtd, menIndvoldeneellerBullensindvendigeDele stkinne
ravgunlt igiennem Rygpantftret, og tvers over sammes Midte er en fort Tverstreg med finere krumme Buer for og bag ud mod Siderne (lit. o.) desuden
er paa RygpantsereSBagdeel 2 smaa sorte Prikke., og paa hver StiertSleedS ba
geste Rand baade -oven og neden (men paa det sidste Leed kun nedentil) en storre
sort Plet, der skyder finere Stråaler til Siderne, saa de see ud som Stierner;

Svantzbladenes og PandcMdeneS Redder have og smaa sorte Prikke og i Panden
er
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er en fortebnm Pkt, fom sees inden for igiennem Huden. Dette fordeelteMerke paa den ellers lyse Krop giver en smuk udseende.
Hvilken Gavmildhed
har dog Skaberen anvendt endog paa de mindste Dyr, som Havet stiuler langt
fra Mennestetö betragtende Hie;
Dette Insect findes i stor Mcengde i det nordligste Hav, og svommer heldst
langt til Sees og kort under Havbrynen, sislden kommer det til Strandbredden
eller Grunden, og aldrig har jeg feet det i Tanget.
Naar det vil svsmme, saa
bevceger det idelig sine Svomstdder, da Gangbeenene imidlertid hcengeuden Bevcegelse; det svemmer ikke paa Siden som Marsiuerne, men ret frem og giver un
dertiden et stcerkl Spring i Vandet ligesom Negerne; men, naar det er ved
Grunden, scetter det sine Gangbeen ud ril Siderne og stotter sig derpaa.
Den anden Art Hvalaas vil jeg ril Forsti el kalde den stormede Rege.
I Fauna Grönlandica heder den : Cancer (occulatus) macrourus,
thorace lævi teretiufculo, fronte rotundata, pedibus peétoris
duplici ferie, manibus vix ullis, cauda tereti flexuofh^mutica

4 — phylia. Spec. 222.
I Grönland heder den Jrsr'tougak o: den stormede, fordi dens Kno

ere faa store mod saa liden Krop; ellers kunde dette og passe sig paTusstforegaaende Art, og sammes Navn iglen paa denne, og det kan vel vcrre, ntdissegronlandste Navne paa forstiellige Steder i Landet bruges i Alceng Ehegge ArterImidlertid ere de i sigfrlv forstiellige fra hinanden.

Jeg finder ei heller nogen hos naturkyndige. Hvortil jeg kan Hensere den,
thi Cancer flexuofus Mül. pr. 2352, som stulde vcrre den ncermeste^ har
dog i dens korte givne Caraeter dette forstiellige, m Auctor tillægger demmembranas abdominis 5 utrinqve branchiales, hvilket ei letreligladersigrime

med min, som «armere vi! erfares af Bestrivelsen.
Denne Ark Har.ellers meger l'igt med den ferft best revne, men er sterre; Længdener fuldkommen 14 Li
nier og Tykkelsen
Lin.

B bbb 3
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Bullen mere trind og langstrakt.
Rygpantseret (Fig. 2. lit. a) er
bag til buet ved er dybt Jndffaar og forsti efter el Tverskaar forloenget ved et Pan
destykke (lit. b.), Der efter 2 Sidehiorner lsber ud imellem Hinene med e-t but
tilrunder Neb.
Herved bliver Rygpantseret ligesom todeelt.
Oinene (ÜL c.) ere meget store mod Insectet, sorte og Kgformige, sid
dende bevcegelige paa smalere Stilke viitjfra hinanden; de sidde toet oven for Famlestcenglerne og ligesom paa samme.

Famlestcenglerne (lit. d. e f.) ete alle ret forud strakte, og kan her, lige
som paa forrige, kaldes 3 Slags 1) ncermest under Hinene sidde 2 tynde (lit. d.)
der i Enden dele sig i 2 sine Berster, hvoraf den yderste langst. 2) under dem 2
längere tilspidsede tavscde Pandeblade (lit. e.) og 3) under dem iglen 2 enkelte
Borster (lit. £) som af alle ere lcengst.

Arme har ieg ikke kunder opdage paa denne, men ligesaamange og lige-

dannedc Gangbeen (lit. g.) og Svomfsdder (lit. h.), hvilke dog ei ftaae
par om par., sompaahiin, men, fordi Bullen her er lcengere, saa ere Svomfedderne mere trakte mod Stierten og Gangbenene mod Hovedet, hvorvedi Midten bliver et Mellemrum.

Stierten (Lit. i.) udgior de 4 af Kroppen, og er ncesten trind, dog
ueden til ncrsteu rende-formig; har 7 Leed, og boier sig fra Bullen indtil det 5te
Le ed, men siden leber ret ud.
De 2 forste Leed ere meget smaa og f£ht(e6 me
stende el under Rygpantseret, de 4 nceftfolgende ere scengere og ncesten lige lange,
men det 7de eller sidste allerlcengst, som stutter med 4 astange tavsede SticrtblaDe 2 og 2 paa hver Side, det cue (Lit. 1.) oven paa det andet (Lit. k.) og det
underste leengst.
Men ingen Stiertbraadde fees herimellem, som paa foregaaende Art.
Farven er overalt bleggraa.
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Den opholder sig paa samm-e Steder som den ferstbeffrevue, og da disse
2 Rege-ArterS Kiev er fom lutter Fedme, faa bliver det fatteligt, hvorledes
Hvalen af denne Spife kan blive fa a feed, naar man tillige betænker, at der gi
ves af disse fmaa Reger en faadan Msrngde i den Gronlandffe See, faa det ret
vrimler paa nogle Steder og Hvalen paa engang kan indfluge nrauge Tusinde.
Ogfaa deri maa man beundre Skaberens Viisdom og Godhed, ar, da han havde
bestemt disse hastige smaae Dyr til Fode for ct Uhyre, fom behovede Mamgde
deraf, om det ffulde forstaae til Mcettelfe, han derfor ikke har ladet Hvalen
foge vildsom og med Meie omkring derefter, men har nedlagt i dem felv en
Drift at fege til Hvalen; thi virkelig skal hos disse Infecter findes en faadan tiltrcekkende Begierlighed efter Hvalens Barder p), at, naar man endog futt
fiffer med en Snore giort af Hvalbarder, de da famle sig i Morngde deromkring;
deraf luder fig og forklare, hvorledes Hvalen kan gaae faa fagte frem i Bandets
naar den «der, thi disse Dyr lobe den ligesom selv i Struben, spillende i Hobe
tal uden fordens Barder, faa den alene behever ak aabne Gabet og tr«kke Vam
det i Tsndekal til sig, hvorved de da i stor Mcrngde maa indstuges^
Gabet tilfinttes nu, og Vandet gaaer ud igienucm Barderne, men Negerne blive tilba

ge fom bag er Gierde, efterdi dens Barder sidde Plade paa Plade t«t efter hin
anden og ere paa inderste Nand forsynede med lange Hestehaar lignende Borsten
Siden nedsvKlgeS de uden Meie.

Den 3 die Art er den nordiffe Kro njagt 7 Argonauta (ar&iea) perfa
rata, carina integra. Faun. grön. Spec. 384. Grsnlcenderne kalde denlulkikaurfak det er en2føvneUgmng (ufTulIulak, en Ravn) fordi dm er faa fort
fant en Ravn..
Det er denne Art Skribenterne meener, naar Se ligne Hvalcrafet ved en
Havsnekke q), og hvorpaa Mårtens har givet os en maadelig Figur--), som

for er meldt.

Martens bliver Lerfor dens ferste Opdagere, og ve rette Natur
kyndige

f) Gom det rigtig nok aumterkes af den , som har giort RnnnerkniiMr til Crantz

Historie x- 142.
<?) Märtens (yog" Addling, Andei-foir øftEllis Mi «e.r); Tab. XVII, f. 13.
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kyndige synes lidet at kiende den.
Hos Linnaus foget man den forgieves.
Hr.
Etatöraad Müller har alene efter min Angivelse nævnet den under det tvivlsom

me Navn Argonauta Argo?y) hvortil jeg gav Anledning ved en Skrivelse,
i hvilken jeg ingen nærmere vidste at hensere den til, men virkelig er den en an
den Art.
Hr. Prof. Pallas melder og teselig om den under det Navn Clio he
licina, og har givet Løvte om dens Beffrivelfe i), hvilket jeg ei veed om hidtil
er bleven opfyldt.
Det kan vel derfor ikke ansees overflødigt at bekiendtgrsre de
Anmærknings jeg saa ofte har havt Lejlighed at gisre, naar jeg saae dette Dyr le

vende i de grønlandes Farvande.
Det er virkelig en Snekkeart, som jeg ikke saa let med Hr. Pallas fful
de overtales ril at fatte blank Seevingerne (Cliones), da den aabenbare er for
synet med en Skal, som forer den 6hint Skaldyrene, og med ingen Slægt har
den nærmere Forvanndffab, end med Kronjagterne (ÅrgonaiKis), hvorfor

jeg og har regnet den blank disse, ffiont dens Beboere ingen Ligning har med

Kroujaqtens, saaledes fom disse ere afbildede ved den udødelige Martini ti) og.
i hans prægtige Cochylie- Værk ingen findes, som den; ei heller er bekieudt, at

nogen Art af denne Slægt er hidtil opdaget i de nordlige Have.
Da Genfor
Naturhistoriens Udbredelse saa omhyggelige Martini ogsaa, paa det i Noterne
anførte Sted, giver tydelig at forstaae, han selv ei var vis om Dyret, men an
fører det paa andresOrd, og opmuntrer dem, fom har Leilighed at see det leven
de, til at giøre Publicum bekiendt dermed, saa har jeg den Lykke, hvad denne
Art angaaer, at kunne opfylde hans Hnffe. Jeg vil i den Henfeende først beffrive
Skallen og siden Ormen-

Skallen (Fig. 3. A. B.) ligner i far en Svomsnekke med ordentlige
Snegletræk,. og er fladrund, eenkamret^'), meget tynd, ei engang af Fasthed
med Svømsnekkens Dæksel, men som det tyndeste MarienglaS, derfor og saa
ffrobelig, at det vil blive faare vanffeligt at bevare den heel, uden tillige med
Ormen i Vimgeist.
Snegf) i hans Prodromus Zool. Dan. 28 77.

Pallas ©amt. merkev- Thire X. Saml. p. 38.
7/) Mavtini Conchy lien - Cabinet ifa QSflHb p. 215. Tab. min. 7. OfJp.22I. Tab, min. g.
a) Derfor ikke egentlig kan fattes blant Skibsnekkerne (Nautilos.)
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Sneglevridene (Lit. A.) ere 7, som dreie sig paa sig selv og ere ligesom
en indrullet List, saa at de sverste eller Toppen (Lit. b.) rcrkke meget lidet frem
over de nederste, derfor er den oven til ncrsten stad, og kan magelig hvile paa sin
Top.
Dbg sees alle Omvridene uden ril)/).
Det underste Omvrid (Lit. c.)

er bugleruudt, og ulige stsrre end de ovrige.
Neden ril sees ogsaa ei meere end
delte og et Stykke afder felgende, og da det fra denne Side iscec er buglet, og
skyder noget fra det andet ved en lidt nedboiet Munding (Lit. a.), saa bliver
Skallen her toppet og kan ci vel hvile paa sin Understade.
De ovrige Omvrid,
f-m alene sees oventil, blive alt tnindre og mindre, ister fra det tredie at regne,
saa. at det 7de eller sverste, der udgior Toppen (Lit. b.) er kun en liden hvid
Middelpunkt.
Ved Sneglestangen sees neden fra et Navlehul (Lit. d.), der gaaer,
som et Nor igiennem Skallen til den- Top, men standser der, saa den ikke bli
ver aaben oven til, efterdi ovenmeldte' hvide Top (og den alene) lukker til.
Holder man derfor Skallen mod Dagen og seer neden fra igiennem Reret, saa
viiser den tynde Top sig giennemsigtig.

Saaledes sees alt uden til, men skiller man Skallen varlig ad, befindes ikke
uden de 2 nederste Omvrid heel omgaaende eller buglerunde indvendig, men de
sverste smaa ere kun at ansee som udvcerts dreie-furede Indtryk (saaledes som
man seer paa en dreier BrikkeS Flade); imidlertid ligger Ormen i samme og ligesaamange Vrid, Toppen undtagen, hvor dens Hale siipper; ventelig ere de
derfor, da Skallen blev dannet, foraarsagede af Ormens Figur.
Man seer ikke paa denne, som de svrige af Slcegten, nogen furet eller
takket Kiol, da den er paa dette Sted heel og trind; Overfladen er glindsende
og nsgen (uden nogen Forhudning), men paa alle Omvrideue, ister de nederste,

seer

Z) Dette er vel en Afvigelse fra de andre Kronjagter, der have sine Omvrid ffiulte
mod Toppen; men Hr- Kunstforvalter Spengler har og givet Efterretning om
en ligedan $apir-- Nautilus i Beschaft. Berl. natur. Freunde 2 B- ?. 458'
Tab. XIII. F.3 - 5.
Cc c c
tTye Saml. I. B.
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seer man en Mængde fine, tæt foiede, tverlsbende Furer, fra Navlen til Top
pen , hvis opfiaaende Mellemrum ere lidt ssarpryggede.

nok.

Naaddiugen eller Omvriddenes Som er ikke meget dyb, dog kiendelig
Mundingen (Lit. a.) er stor, oven og neden noget udbredt, meere

sammentrykt til Siderne, derfor aflangrund.

Farven (naar Ormen er udtagen) er overalt blank hvid, dog Toppen
hvidest, hvilken ogsaa næsten alene bliver hvid, naar Dyret er inde, thi, fom
dette er sort, saa gieunemssinncr det de andre Omvrid og Skallen selv synes sort.

Saamegct og Skatten ligner Snekkernes, saa forssiellig er derimod
Beboeren (Fig. 3. B. C.) fra Sneglerne, da den meere nærmer sig Ssevingerne, hvilket vel og har bevæget Hr. Pallas ti! at regne den blant disse. Or
men er meget blod, langstrakt, noget trind, forud bredest, men bag ud finalere,
-hvor den med sin Spids, ligger, som fagt, sammenrullet efter Skallens inder
ste Omvrid, og ligner faaledes, gandsse tagen, næsten et Valhorn. (See Lit. C.)

Forreste Ende, saavidt den under Svommingen fremrækker af Skatten
(See Lit. B.), er det mærkværdigste, og har nogen Lighed efter et læbedanner
Blomster.
Man seer her: a) tvende hvide, brussige, fladtrykte Vinger
(Lit. e.), der staae ud til Siderne ligesom de paa Seevingen, flint furede efter
Længden; disse Vinger lebe sammen ved Midten i en Fordybning paa Fladens
forreste Side, men paa forreste Rand giøve de en indgaaende Vinkel mod Skal
lens nederfte Omvrids og Mundingens Hierne mod fammes indre Side ved Nav
len.
Hver Vinge fat sig er paa Forrand og Enderand tilrundet, men paa
Bagranden har den et Vinkelssaar.
Disse Vinger bruge Ormen at roe sig
frem med, fortielle derfor at kaldes dens Aarer.
b) Midt i fammes Mellemdyb sidder ligesom indringet en sort Furk (Lit. £), der er lidt opheiet og bestaaer

af2 blode Læber, som bag til ere adsplidte i 2de Greene, men for til famlet i en
liden Odde, der rækker noget uden for Vingerne ved sammes indgaaende Vinkel
paa Forranden.
Det er i denne Odde, man seer Ormen aabne og tilsiutte en li
den hvid Aabning, fom man billig ausees for dens Mund, over hvilken den kan
tæt tillukke sine forte Læber.

Længere

F Om Hvalaaftt.

571
/

Sangete op paa Ormen er mod Skallens opvendte Side et hvidt Svob (Lit. i.)
^bori Vingernes Rod eller det forreste og tykkeste af Ormen stdder ligesom et
Blomster i fit Begere.
Dette Svsb naaer ei ret langt op paa Ormen, er fol
det i fmaa Folder og meest paa Ryggen; man feer den ofte bevcege diste fmaa
Folder og paa samme Sted fremkomme smaa Luftbfarer inden for Skallen. Skul
de man ikke derfor holde dette Sved for Lunger eller Gieller? Det synes i det
ringeste, at det gier famme Tieneste fom Lufkbfarcn hos Fiskene, og at Snek
ken ved Hielp af samme kan holde sig oven i Vandet, ligesom den lyster.

Tvers over for samme, bag under Vingerne udstaaer mod Navlen en li
den hvid Spire (Lit. g'.) der har meget overeenstemmende med det Lem, som
de stiertede Hav-Snekker %) vleie at fremffyde af deres Stiert a), er tilspidset
i Enden og maa ve! vcere et Slags Fgmiestamgel, thi intet paa Ormen (naar
man undtager Mundhullet) er mere feelsom end dette Lem, og ved mindste
Vedrerelse fmutter Ormen sirax i sin Skal, da den > derimod taalig nok
lader sig vedrere paa de andre Steddr.
Imidlertid synes den og under sin Svommen at kunne bruge det som et Roer at dreie sig med.
Bag samme sees et fangere Ror eller Pibe, (Lit. h’) som er udvidet
i Enden ligesom med en Skaal,og da denne stiler mod Indvoldene, holder jeg den
for Gadborrsv, hvorigiennem den udlader sin Ureenlighed, og formedelst Pi

bens Lorngde kan beqvemt fore samme uden for Skallem
hellere holde det for et Avlelem.

Andre vilde maaffee

Det ovrige af Ormen er mestendeel sort, allerbagest meere brunagtig, for
medelst endeel fine forte Tarme (Lit. K.), der ligge langs efter Ryggen, hvor
Maven har sit Sted.
Disse Tarme begynde under Svobet, og naae lige indtil
den bageste inddrevne Spids.
Den yderste Spids kan man ikke fee heftet til
Skallen, men synes kun indvrevlet at hvile los i Skallen, hvorfor Ormen heel
og holden kan udtages.
Den omvredne Bagdeel boies lige hen til Svobet,
hvor de fiine sorte TvarstrENge (Lit. L) lignende de andre smaa Tarme, ffy-

C c c c L

L) Tritonla Müll. Prodr. p. XXX;
Cauda s. Canalis apertur».

der
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der skiens overvg foreener Spidsen med Ormens Midte ved Svsbet; derfor kan
den vredne Deel ei udstrcekkes^
Siden lsber denne forte Tarmestrcekning LverS
hen til Gadboret (Lit* h.).
Alle disse fmaa forte Strcenge kan da fornemme
lig ansees for Tarme, men giere vel og Spende-Seeners Tieneste.

Den underste Side af Ormen, som vender mod Skallens Nederflade, er
meere fast, sammentrykt, gulagtig, grynet Vcesen (Ut. m.), der meget lig
ner en Rege og maaffce indeholder Ormens tilkommende Pngel, eller udgisr
Ormens vcefentligste Bestanddeele.
Af det anforte fees, at de kyse Deele for det mecste skinles af de forte; og
efterdi Skallen er giennemstgtig, faa sees denne Snekke ncrsten sort i Vandet, og
styder omkring fom en liden sort bevcegelig Boble.
Den lugter meere ubehagelig
end Sneglen.
Sterrelsen er forskiellig fra en Vikkes til en'SukkerertS og der

over ester Alderen, og den storste, jeg har seek var Minie i Tvermaal.

Denne Snekke findes i det grenlandske Hav eller Davids-Strader i stor
Mcrngde, og fvemmer gierne korr under Havbeynen, faa at Vandet paa de
Stccder, hvor den findes, viises ganske sort.
Hvalen kan derfor ogsaa af dem
indsiuge en temmelig Mcrngde paa Gangen; helst forekommer den om Foraar og
og Esteraar under Landet, da den ventelig til andre Tider svemmer längere til
SoeS.
Tet ved Strandbredden har jeg vel og sect den, men ei paa Grunden
eller i Tanget, den synes ei heller i nogen Maade skikket ril at krybe.

Den fortiener virkelig at lignes ved et Skib, som og dens Navn, Kronjagt, sigter til, thi den er en idelig omflakkende Seehelt, der bruger sin Skaf
isteden for en Baad, og roer sig meget hurtig frem med sine 2 Vinger, hvilke
tzen opretter og idelig sammenfolder; under denne Seilads tiener Skallens nederste Omvrids yttre Side til Kiel, Mundingen til Forstavn, og det ovrige bag
Mundingen bliver Bagrummet.
Saadan Stilling har den helst, men den kan
ogfaa roe baglends frem, naar det giores Behov: aldrig har jeg fundet den faa
hoit paa Havbrynen, at den kunde opreife noget Seil og drive for Vinden; skul
de faa vare, da blev intet tilovers ril Seil, uden Vingernes bagre Mellcmhinde
eller
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elfer udstaaende Hierne, hvilket jeg dog meget vil tvivle paa ak gwre denne Myrte.
Naar den bliver lrcet af at roe, eller blivtt vedrort, eller dog el lyster lcengere at

seere i Bevcegeife, faa holder den sine Aarer stille, vel og træffer dem halv ind
-ed at lcegge dem teet an paa hinanden, lader sig saa synke ned paa Grunden,
hvor den torner paa Kiolen, Toppen eller Mundingen, men ikke paa Navlen.
Vil den op igien, da letter den sig og roer skions op mod Havbrynen, siden lige
frem langs med famine, overligere og nederligere efter Behag, og undertiden
saa nederlig, ot man ei kan naae den med Haanden.

Den Ferdighed i at svomme, hrormed Naturens^Herre har begavet dette
lille Dyr, som skulde beboe det store Verdens Hav, hgr jeg ofte anseet med den
storste Beundring og Lyst, og kunde det vel ffee uden at erindae dens og min DannereS u-udgrnndelige Viiödom med den dybeste Tilbedelse? Den er aldeles be
stemt til at bebos Havet og altid vcere i sin Skal, thi lader man den falde tor, saa
trcrkker den sig gandste ind med Vinger og alt, og maa fcrtte Livet til; tager
man den ud af sin Skal (hvilket jeg harermdrct at kunne ffee uden at lemleeste
den) saa ophorer, endog i Vandet, efter en kort Krympning al Bevcrgelfe. Dcr
jeg i nogle Timer havde fleere samlede i en Kop Vand, gave de en siimig-graa,
lidt grynet, Ureenlighed fra sig, hvormed de indvikledes i hinanden og kunde ei
siden komme fort.

At Hvalen ceder den, paastaaes som noget afgjort.
Dens gule grynede
Bestanddeele synes og ganske vel *t kunne bidrage til Hvalens Fedme, alligevel
troer jeg ikke, at den bliver Hvalens kicereste Spise, men tager hellere de 2 forri
ge-Arter, naar de kan faaes,
Naar Ulkene b) eede deraf, blive de i der rin
geste faa usmagende, at Grenlcmderne neppe gider spiist dem.
Jeg kommer nu til SsevingM, som den 4de Art, hvilken jeg ikke uden
paa andres Ord ter regne til Hvalaaset.
Den forekommer hos Markens under
Navn af Seegotteöpferde og er nogenlunde af ham afbildet; men Hr. Professor
Pallas kalder den Clione papillionacea eller det Sommerfugllignende HvalC c e e 3
å) Cottus Scorpius og Scorpioides Faun. GrönL 113. 114,
rj Adelungs nvrdostl. Geschichte p. 412- Tab. XVII. f 10,

aas

K Om Hvalaaset.

574

aas dtr og er af ham nuere fuidstcendig beffreven, ffism Mårtens har Wrm
nt vcere dens fsrste Opdagere. ' Formodentlig er den Clio retufa Linnæi é)
dog denne store Naturkyndige hellere vil henfore den til Clio caudata/'/oq jeg
vover ikke at bestemme noget heri, siden Hr. Pallas ei har taget nogen af Lillncn Arter i Betragtning eller bestemt, hvilken ffnlde forstaaeS.
Imidlertid har
jeg i den gronlandffe Fauna Spec. 324. ladet den beholde det Nabn Retufa,
fordi dens Mund sidder lige i Forenden vandstrogs med Kroppen og Hovedet paa
det Sted er tilbagetrykt, dog har jeg tillige givet den folgende Bestemmelse:
Clio bitentaculata, ore horizontali fexdentato g), cauda acumi
nata.
Nogle Gronlttndere kalde den Augurfak, andre Attaurfak, bet
ferfte of Auvek, cn Hvalros, det sidste af Atak, en sortsidet Scelhund, og
bliver da saameget fom en Hvalros -Ligning etter en Scrlhund-Ligning, fordi
den har Latter at roe sig frem med ligesom disse, og en stump Mule, der nogen
ledes ligner samme Lem hos dem.

Det ffulde vel synes overflodigt ak beffrive den, som den noiagtige Pal
las tilforn har beffrevet, men da han selv bekiender at have giort fin Beffrivelse efter Exemplarer, som vare gientte i Viingeist, hvorfor ogsaa hans Figur
ligner meere den sammenkrumpne end levende Orm, saa troer jeg dog at kunne
lcegge noget til, som han ei har bemerket, da jeg saa ofte har havt disse Sliimdyr levende for mine Hine og anseet deres Forhold i Vandet.
Den storste jeg har feet, var il Tomme lang og 4I Lin. bred.
Overalt
er den nogen, blod og Scheleeartet eller fom et giennemsigtigt .Sliim, overtrukken med en fiin Hud, har en langstrakt Skikkelft, .foran tykkest og noget trind,
hvor den er forfynet med et Hoved; bag ud afkneben til en Spids og flad
trykt Hale.

Farven

0 Pellas Samlungen merkrv. thiere. X Saml. g. 37. Tab. 1. f. ig 19.
e) Syft. nat. 1094, 3. Mul. Prodr. 2742.
f) I c. n. i. .
g) At der i dets Sted findes trykt Edentata er en Trykfeil. J mit Manuscript stod
ikke faa-
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men i Vandet blegt

himmelblaa, Munden og det yderste af Halen er coccinelle-rod, og Indvoldene
skinne igiennem med sine forfliellige Farver. For des ordentligere at affatte Beffrivelsen, kan man beqvemt deele Ormen i Hoved, Bul og OkM.

a) Hovedet (Fig. 4. lit. A. og C.) er kloderundt og af mindre Omkreds

end Bullen, but for Enden, og ved en Fure langs ad Hovedets Overdee! lige
som deelt i 2de Muler.
Midt i Forenden sidder Munden (Lit. c. d. c.) vandstrsgs,

der er en

smal Aabning eller Skramme,

stilende med Hoveders Lamgde-Fnre, og paa
hver Side forsynet med en tretakket coccinellerod Lcebe (Lit. c.); disse
Laber, hvis Takker ere noget buskede, som smaa Kirtler, staae ret ud fra Ho
vedet, naar Munden er aaben (Lit. c.), og ligne da ncesten en Stier
ne, men naar deu lukker Munden (Lit. e.), faa trcekkeö Lceberne ind fra begge
Sider, og Takkerne passe vexelviiö ganske tet om hinanden, faa Hovedet fortil
bliver plat indtrykt.
Adskiller man disse Laber, saa sindes endnu inderligere
en anden Aabning (Lit. d.) som kan lukkes ved et lidet Dceksel, der flutter til

over Svalget og bestaaer af 4 korsvis siddende mindre Takker, der viise i flue
Mellemrum 4 rode Plekter i et Kryds.
Disse ^.Takker ere af meere Fasthed
end de forrige, hvilke kan lade sig knuse til et Vand, nogle haarfine Scener
undtagne, da derimod disse ere fom Brüsker eller Kirtler at trykke paa, og et
faa let lader sig knuse.

I Panden sidde 2 smaa blode Horu (Lit. b.), 1 til hver Side af Mun
den, hvilke stile ret forud, kan indrrcekkes og udffydes efter Behag, og naar de
ere indtrukne, efterlade 2 smaa Fordybninger (Lit. b*1).
b) Bullen (Lit. f.) sidder teet feiet til Hovedet, og er bredere end

samme, men smallere end det forreste af Vommen, og ncesten kloderund.
Fra hver Side af samme udftaaer en svomdygtig brusket Mb (Lit. g.)

der ligner en Fuglevinge, er längere end Bullen selv, og ncesten trekantet, dog

har

576

F. Om Hvalaaset.

har den bageste Rand et lidet rundt Jndskaar; ved Roden ere disse Vinger bre
dest, og spidse i Enden ellers fladtrykte, furede med mange fiine Lcrngde-Ryn
ker og fastere end det ovrige af Ormen; de tiene den isteden for Aarer at roe sig
frem med.
Foruden disse ere endnu paa Bullens Nederste eller Brystet 3 smaa Lap
per (Lit. h. h. i.), hvoraf de 2 til Siderne (Lit. h. h.) ere kortere end den
mellemste (Lité i.) og sidde fremmeligere, afspidsede, bladdannede, hcenge med

Kanten noesten lodrette ned fra Brystet, dog bugner med Spidsene mod hinanden
ved Midten og Miler nresten den mellemste.
Denne (Lit. i.) er lcengere, lig

ger vandstrsgs, aflang, noget tilspidset.
og Roer.

Disse Lapper tiene maaskee som Kiol

Paa de Steder, hvor Vinger og Lapper udstaae fra Bullen,

ere dybe
hvilken
ligesom en Sa'k, med udbredt Forende omgiver Bullen; og det synes, at den

Indtryk i samme, og den bliver derved saameget amgere end Vommen,

kan trcrkkes noget ind i samme ligesom det |Teer paa Blcrkspruten Z>).

Under den hoire Vinge er Gadboret (Lit. k.) hvilket man vanskelig nok
opdager; det viiser sig som en liden brandguul Gang i Fordybningen,

igiennem

hvilken kan stikkes en Naalespids ind til den sorte Ureenlighed.

c) Vommen (Lit. 1 q.) ec fortil tykkest og trindbuget,

da den der er

opfyldt med Indvoldene, som med fine forfficellige Farver giennemlyse og lige
som aspenfle den egentlige Bug (Lit. I.) fra Halen (Lit. p.).
Af disse Ind

volde sees 1) den hoire Side blegguul, formedelst et ligefarvet Indlem (Lit. L),
der er af Egenskab med en Fiskelever, og bliver vel Ormens Lever.
2) Den
venstre Side morkerod formedelst et rodt Indlem (Lit. m.), der er grynet som

en Rege.
3) Omkring begge fly nger sig i Midten en kort hvid flangeformig
Strimmel (Lit. n.) der ventelig er dens eeneste Tarm; paa nogle er isteden for

samme
å)

Dette er vel Aarsagen, hvorfor Skribenterne have vedtaget at kalde Vommen med
sin Hale: en Skeede (Vagina,) hvilken Benævnelse jeg ogsaa har beholdt i min
fauna grönlandica 1. c.
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der optager det meeste af Vommen for til;

dette sorte er grumset og jeg holder dette Sted for Maven, ventelig er det kun
de mætte, som det findes hos og den hvide Tarm kan hos dem være (Finit, op
fyldt med samme sorte Grums, som rimeligst bliver Ormens Nreenlighed eller
fordøjede Spise; thi den skyder med Forenden hen til et smalt brandgunlt Svælg
og fra hoire Side af samme gaaer'atter en brandguul Strækning hen til Gadboeret (Lit. k.)

Den bageste Deel af Vommen (eller den fiadtrykte Hale) (Lit. p.), er
længere end den forreste og bliver ængere indril den bageste Spidse (Lit. q.), som

Udmærker sig hos nogle ved en blegrød, hos andre ved en brandguul Farve.
Denne liden Orm, som meere ligner en FiM praler ugemeent med sine
smukke Farver i det grønlandske Hav, hvor den jevnlig rreffeS i Goplernes Sel
skab paa alle Aarets Tider, uaar kun Vandet er aabent, thi endog i November
Maaned er den mig forekommet.

Den flakker omkring med sine smaa Vinger, hvilke den bruger som Aarer, dog meget langsom og tvungen, saa at den meere kan siges at piaske end roe.
I smukt Veir seer man den Jætte sig op til Havbryuen ved at reise sit Hoved Mons .
op og piaske med sine Vinger, saa got som den kan, men, naar den har rørt
Overdeelen med sin Mund, da paa samme Maade atter at nedstige.
Kommer
den paa grundt Vand formedelst indfaldende Ebbe, naar den er Strandbredden
nær, saa staaer den med oprakt Krop klapprende med sine Vinger og støttende sig
paa Hale-Spidsen, hvormed den ligesom hæfter sig til Grunden eller TaNget.
Denne siges ogsaa at ttene Hvalen til Fode; tsær er den udraabt derfor af
Hvalfangerne, paa hvis Udsigende Hr. Pallads har kaldet den Hvalaas i), den
gives

i) 1. c. Maaffee, fordi den er Schelee--artet, ligesom Goplerne, og findes i deres
Selstab, det er og samme, man har berettet Ridder finne om, og han ved en
Fejltagelse har holdt for en Gople, hvorom fan consereres, hvad i Begyndel
sen af denne Afhandling desangaaende er bleven anført.
Nye Saml. I. B.
D d d d
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gives vel ikke i saa stor Mcengde, at Hvalen kan faae ret mange i et Slug, dog
kan den tageö imellem de andre Slags, og formedelst sin Lever og Rogn vcere be
dre skikket at bidrage til Hvalens Fedme end de blor stimige Gopler.

Jeg har nusagt, hvad jeg vidste at fremfore angaaende det faa tvivlsomt
omskrevne HvalaaS,
Maaskee kan andre efter mig stelte Sagen i et stsrre Lys,
fom ikke f^al fortryde, men fornoie mig; maa^ee kan selv denne Afhandling for--'
anlediget Det? Vore Indsigter formeres derved, og vor Beundring forstorres til
Skaberens Ophoielse, jo Meere vi formaae at glimte af hans Viisdom, ved ar
randsage hans Domme og udspore hans Veie, enddog de i sig selv ere urandfaZelige og usporlige.

Forklaring paa Figurerne.

Fig.

I. viser den mangebeenede Rege.
A. i naturlig Sterrelse.
B. stsrre afbildet.

Fig. 2. Den stormede

Rege
A. i naturlig Sterrelse fra Siden seek,
B. storre ansat, fra Ryggen feet.

Fig. 3. Den nordiske

Kconjagt.
A. Skallen i naturlig Sterrelse, oven fra fest, med Ormev

indtrukken.
B. Samme neden fra, Ormen udrakt.

Fig* 4.

C. Ormeu udtagen af sin Stall, meere end naturlig Sterrelse.
Seevingen.

C. Hoveder meget storre ansat med lukt Mund og indlrnkne
Famlestsmgler.

Jupiters
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i April 1780.

observeret paa det Kongelige Observatorium i Kioberchavn, samt
adskillige Jupiters observerte Stader sammenlignede med Halleps

Tavler og Lamberts dertil foiede Forbedringer.

Ved '

Thomas Vugge.
§. I.
Observationer paa Solen, Jupiter og «i Jomfruen.

vgyfte efterfolgende Observationer ere et Udtog af Observations Protocollerne
paa det Kongelige Observatorium.
Tiden og Culminationerne ere be
stemte efter et fortreffeligt engelff Uhr, og efter et Middags Instrument med en
6 Fods akromatisk Kikkert, hvis Stilling i den sande Meridian ikke kan stile
over Sekund.
Da Mmal-Buen til den Tid ei endnu var fcerdig, saa har
jeg vceret nodsaget at observere Middagshederne af Jupiter og * i Jomfruen med
en 3 Fods bevegelig Qvadrant.
Denne har endöbbeft Inddeeling i 90° og 96°,
den er vel injusteret, og jeg troer at man. tor antage, at Hoiderne ikke kan style

meer end 8 a 12 Sekunder.

Dddd 2
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Centrets Cul
Stjernernes Centrets Cul mination efter
eller Plane mination efter den sande Tid
tens Navne. Uhret.
beregnet efter
Uhret.
ih.
14/.
46"
Solen
oh. 0'■> o'1
9 Apr.
cl i Jomfruen 13. 13. 56. 11. 5.7. 19.
13. 25. 36. 12. 8- 58.
Jupiter.
Soleni. 18. 28- oh. oz 011
10 Apr.
et i Jomfruen 13. 13. 50. ir- 53- 39'
Jupiter
13. 25. ii. 12. 4. 5iI- 22- 12- 6h. o1. 0"
Solen .
ii Apr.
12 Apr- et i Jomfruen 13. 14. 4. ii. 46. 23.
Jupiter
13. 24. I8. ii. 56. 37.
3- 29. 37. oh. oz. 0"
Solen.
13 AprSolen
i. 52. ui oh. oz. ozz
19 AprSolen
21 Apr.
i. 59- 39- oh. oz. oZ/
et i Jomfruen 13. 14. 28- II. 13. 2i
13. 24. 27. II. 19. I.
Jupieer
Dagen

Den observer
te MiddagsHvide-

Centrets san
de Middags
Hoide-

240.20z. 55"
240. i8z. 46"
27. 3. 46. 0. R. 27. i. 22.
24. 20- 45.
24. 18.
27.- 6. 52. S. R- 27. ■ 4.
S
S
S
- 24. 20. 42-'
24. 18.
27. 12. 22. S. R- 27. 10.
S
S
S
- 5
S
S
- 24. 20. 50.
27. 36. 38-

36.
30X
36.
01.

-

24. 18- 4127. 34. 19.

Ved at beregne den sande Heide af den obscrverte everste Rands Heide,
som er anfert i den femte Rubrik, har jeg antaget Jupiters vertikale Diameter
at voere 54" i Bue, sa a ledes som jeg ved et Objektiv Mikrometer, anbragt ve-d
en 10 Fods akromatisk Kikkert, har befundet den ar vare til den Tid.
Denne
Bestemmelse kan og understottes ved andre Observationer.
I ovenmeldte Dage
anvendte Jupiters horizontale og storste Diameter netop 4 Sekunder i Tid til at
gaae over Meridian Traaden i Kikkerren.
Denne Diameter i Bue af en stor
Cirkel er altsaa = 15 X cof. deel. 2/. X 4 -= 59,
Nu vecd vi at Ju
piters storste Diameter er til den mindste som 14 til 13.
Af den observerte stor
ste Diameter 59,
beregnes da Jupiters mindste eller vertikale'Diameter at
voere =55, 2", hvilket paa 1, 2" stemmer overeens med Bestemmelsen ved Mi
krometer; og stsrre NeiagtigheS kan man efter Observationernes Natur ikke

forlange.

§. IL

K* Jupiters Opposition med So'len.

zgr

§. IL
Jupiters observers Rektascensioner og Deklinationer.
For at

Jupiters Nektaseention, er denne Planet bleven sammenlignet

med ai Jomfruen, hvis Middeldeklination til Begyndelsen as 178.0 ester Masielynes noiagtige Observationer er
198°. 24'. 22, 1"
Forandringen i 3 Maaneder
4- 13
Middeldeklina-tionirn i April 1780
Aberrationen
-s-18, 8"
Nutationen
-—13,4

-

-

-

-

<

198,

24.

5, 4

-

Den sande eller synlige Rektascention af a i Jomfruen
April 1780
*
v
198.
Den 9. April kommer Jupiter i Meridianen 11' 40".
efter -L i Jomfruen, hvilker gier i Bue
-

35, 1

2.

Altsaa er Rekrascensionen af Jupiter ttf CulminakionsTiden den 9. April 1780.
201

24.

40, 5.

55.

co.

19'.

40,

5"

Paa samme Maade ere beregnede Jupiters Rektascentioner til dens Gienaremgang igiennem Meridianen.
den 10 April

den 12 April
den 21 April

-

-

■

5

201. 12, 40/ 5.

-

200. 58» ro, 5.

-

J99* 54-

' -

-

-

25/ 5>

Af de observe rte Jupiters Middagshoider har man fundet Deklinationerne
ved ar fradrage Wqvarors Hside, hvilken er 340 19', 00".
Rektafcensioner og
Deklinationerue indeholdes udi folgende Tavlc^
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A observerte
Rektascension.
9 April. 12b. 8Z- 58-" 201°. 19*. 4O11
10 Apr. i2.
4- 51 201. 12. 40
12 Apr. ii. 56. 37 200. 58- IG>
21 Apr. : ii. 19.
i I99. 54. 25

Dagen

Sande Tid.

A observerte De
klination.

7°- 17- 38-Sydl.
7. 14. 30.
7.
8. 596- 44. 4i-

Jupiters observerte Lcengde og Brede.
Jupiters Lcrngde og Beede kan ikke egentligen ligefrem observeres, men
maae ved den sphorrPe Trigonometrie beregnes af den observerte Reklascension og
Deklination.
Den Vinkel, som Ekliptiken gior rned TEqvator, er hertil
fornoden.

Efter Majers Tavler er Ekliptikens Middelffraaehed

den 9 April 1780.

-

-

Nutationen for IV £2 849

-

-

Den sande eller synlige Skraaehed

-

23 °. 284, 9"

-

-

4-

-

-

o

23°.

7

28. 10, 6

Denne Storrelse fan uforandret antages den hele April Maaned igienigiennem.
Udfaldet af disse trigonometriske Beregninger indbefattes i folgen
de Tavle.

Dagen
17809 April.
10 Apr13 Apr.
31 Apr.

Sande Tid-

12b.
58"
12. 4. 51
ir. 56. 37
ii. 56.
i

6S
6.
6.
6.

A observerte
Lcengde.
. 22° 26Z. 4/z
22. 18* 27
22. ' 3. 2
20. 55. 14

A observerte
Brede.

i°.
ii.
i-

3433'
33.
32-

O2"nordl.
5542.
37-

§. IV.

IL Jupiters Opposition med Solen.

§. IV.
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Jupiters beregnede Heliocentriffe Lamgder og Breder efter Halleyö
Tavler og Lamberts Forbedringer.
Til at beregne Jupiters Lcengder og Breder ere brugte de Berliner astronomiff Tavler a).
Den Heliocentriffe Lcengde, stråledes fom den an for es udi
efterfolgende Tavle cv rettet fer ft ved de fem Perturbations TEqvationer, ogzderneft ved en fubtractiv TEqvation — (123^-)2 4-0,00038'.
Disse '2Lgvatio
ners Summe ere her at fubtrahere; og findes anfort -under efterfolgende Tavles
4de Rubrik.
1

12h. 8s8.
12. 4. 51.
ii. 56. 37.
ii. 19. i-

65.
6.
6.
6.

22°.
22.
22.
23.

t i>

9 April
D April
2 April
i April

A forbedredeZ Helio'
cent- Livngde7
‘
57*'
6>
22°. 6Z. 41, 5"
I4Z. 38/ 5"
19. 12, 5 -- 7- 51. 6. 22. II. 21/ 5
- 7. 45 6- 22. 20. 30/ 5
28. 15/ 5
9. oi, 5 - 7. 51 6. 23. i. io, 5
64

>agen. Sande Tid.

JEgvak.

heliocent.
Brede nordl.

Logarit.
Distance.
i°. 16. 585, 736018
i. 16. 57. 5. 5. 736015
i. 16. 3.
5. 736004
r. 16, 40. 5. 736059I

§. V.
Jupiters geocentriffe Lcengder og Breder og Tavlernes Feil.
Naar man af de heliocentriffe Lcrngder og Breder vil beregne de geocentriffe eller henbringe den fra Solen til vores Jord; maae man desuden vide So
lens fande Lcrngde og Logarilhnem af dens Distance fra Jorden.
Begge Dele
har jeg beregnet ved Majers Soel-Tavler efter den Londouffe Udgave af 1770.

jDagen9 April
10 April
is April
21 April

Den sande
Tid.
12b. .s'. 58"
12. 4. 51.
ii. 56- 37ii. 19.
i.

Solens sande
Lcrngdeo5. 200'. 40'. 0.6,4
0. 21. 39. i, i
o- 23. 36. 3, 8
0. 32. 21. 44/ 6

Log. af D
Distance.
0. 001326
0. 001456
0. 001571
0. 002731

Dette
«) Samlnng asieonomifcher Tafeln. Hl. Bind. Berlin. 1776.
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Dette sat forud^ eke den geocentriske Lcengder og Breder bkevne beregnede
paa den sædvanlige Maade.
Disse indeholdes udi cfterfe-lgende Tavle tidige
med Sammenligningen med de observcrte Lcengder og Breder og Feilene udi Ber
liner Tavler paa disse Stceder af Jupiters Bane; Aberrationen er =
u",
Nutationen === — 15".
Den totale Virkning af begge er = — 4"; den
er allerede indfort i efterfolgende Lcengder; hvilke derfor ere de sande eller synlige
Lcengder-

Dagen

Sande Tid.

9 April
1 o April
12 April
21 April

12h. g'. z812. 4. 51.
ii. 56. 37.
ii. 19.
i.

beregnede geocentrirteLcrngde6S. 22°. 26'. 6
6. 22- 18- 30
6. 22. 3. 0
6- 20. 54. 57

Hob serverte geo- Tav. H beregnede
centriffe Langde- Feil. Brede nord.
6s.22°. 26' 4,/ - a" i°. 34< 23
6- 22. 18-27 - 3“ i. 34. 22
6. 22. 3. 2
r- 33- 57
6. 20. 55. 14 l-b 17' ' li. 33- 42

H obfervert.
Brede nord.
i°. 34z. 2“
i- 33- 55
i. 33- 42
i. 32. 37

Tavl.
Feyl.
— 21* *

-27
- 15
- 5

Man seer heraf, at de berlinske astronomiffe Tabeller angive Jupiters
Lcengde med en meget stor Noiagtighed.
Den 9, 10 og 12 April have Bereg
ning og Observation fortreffeligen stemmet overeenö.
Den 21 April har For
skellen vceret noget storre neml. 17"; men under Jupiters Giennemgang igiennem Meridianen var for den tynde Drivskyer; og hvilke hyve kundet foraarsage
en Sekunds Feil i Tid eller 15" Feil i Rektascensionen; og disse ville frembringe
omtrent samme Uvished i Jupiters obftrverte Lcengde.

I Bredene ere Feilene mcerkeligere neml. 15 a 20".
Derom er forhen
(§. i.) bemerket at Jupiters MidZagshoider, folgelig og de -bserverte Deklina
tioner og Breder, ere uvisse omtrent paa 12".

§. VI.
Jupiters Opposition mod Solen beregnet 'af foregaaende Obser
vationer, og sammenlignet med Oppositionen beregnet efter
Tabellerne.
Jupiter har vceret i Meredianen den 9 Aprilefter den sande Tid 12t. 8'» 58",
og den 10 April 12t. 4Z. 51", og er kommet 4' 7" tiligere til Meridianen;
imellem
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i-mellem begge disse paafolgende Culminationer er altsaa forlobne 23t. 55'. 53" af

den sande Tid.
Jupiters Lcrngde den 9 April er observeret 6\ 22°. 26^. 4"; og den 10de
April 6S. 22°. 18'* 27" folgelig harden i samme Tid forandret sin Lcrngde 7'. 37".
Der at kan man beredne at Jupiter udi en sand Soeldag forandrer sin Lcrngde
7'. 38, 3“> nemlig.

2Zt. 55'* 53": 7'. 37" = 24t: 7/; '38, 3".
Solen forandrer sin Lcrngde frå den sande Middag den 9de til den sande
Middag den 10de April §8^46,4".
Altsaa er Jupiters Bevcrgelse til eller
imod sin Opposition i en sand Soeldag
diur. Q. -f- mot. diun
= 58'. 46'/ 4" + 7'* 38,3" === 66V 2£, 7"

Fremdeles den 9 April Kl. 12. 8'. §8" sande Tid er Solens Lcrngde fore
get med 6 Tegn
' 6\ 20°. 40'. 26, 4"

Til samme Tid Jupiters Lcrngde

-

-

Altsaa Jupiters Afstand fra Oppositionen med Solen

6.

220.
i°.

26'. 4.

45'.

37,

6“

Heraf beregnes hvvr meget af den sande Tid Jupiter anvender paa at igiennemlobe disse i°. 45'. 37, 6" og altsaa hvor langt den stod fra Oppositionen med
Solen.
Nemlig 66‘. 24, 7": 24t -----1°. 45'. 37' 6": 38t 10'. 18"

Ovenmeldte Jupiters Lcrngde blev observeret den 9 April 1780 efter den
sande Tid.
12t. 8'. 58".
Men denne Observation stod endnu fra Oppositionen
38. 10. 18
50. 19. 16
2 Dage ------ 48.
o.
o
..... .
—------------------- ■■■ ■ — — ■
■
Altsaa er Jupiters Opposition indtruffet den 11 April 1780
efter den sande Tid i Kiobenhavn
2t. 19'. 16"
Jeg vil ikke opholde Selskabet med disse Beregninger af de andre Obser

vationerne ; jeg skal allene kortelig berere Udfaldet af Regningerne.

Slye Saml. I 23.

E e ee

Ester

Bn
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Ester Observationen den io April finder man at Oppositionen er ffeet
den ii. Kl.
Ester Observationen den 12. Kl.

-

-

-

-

-

-

2. 19'. 14".
2. 19'. 15".

Af denne neie Overeenstemmelse tor jeg siutte at disse Observationer ere

meget vel lykkedes..;

Naar man beregner Oppositions Tiden ester Jupiters beregnede Steder
Den 10 April, faa finder jeg at den burde indtreffe den 11. April eftermand Soeltid Kl. 2.19'. 22"; og altsaa angive Tabellerne Oppositionen ikkun 7 Sekunder
for tidlig

..."

Beregnes derimod Oppositionen efter de beregnede Jupiters Stader den

12 April til Kl. 11. §6. 37 af den fande Tid.
Da finder man Oppositionen at
fkulde ffee den 11 April Kl. 2. 19., 33; og a ltfaa ffulde Beregning feile fra Obser
vationen 18 Sekunder.
Den forste Bestemmelse anseer jeg paalideligere end den
sidste; thi Jupiter stod i forste ikkun fra Oppositionen 39* 25' 9“ og i sidste Til
falde i°. 33'. 18"; og ved Oppositionens Beregning maatte man antage at Ju
piter tilbagelagger disse Buer paa det narmeste med en jevn Hastighed; hvilken
^Forudsatning ikke at vare fuldkommen rigrig bevises faavel af Observationerne
som af Beregningen.

§. VIL
Jupiters observers Langde og Brede til Oppositions Tiden den
li. April Kl. 2. 19'. 15". i Kisbenhavn.
Forhen er virst at Jupiter udi en sand Soeldag fra 9 til 10 April tager af

i Langde

7*n

38, s". Hvoraf man kan finde hvor meget Langden tager af udi

38(: io'. 18".
24t. 7‘n 38/ 3" — 38t. iö'. 18". 12'. 8, 9“.
Jupiters observerte Langde den 9 April Kl. 12.8^:§8"^ - 6s. 220. 26'. 4"
Fra denne Observations jTid indtil Oppositions Tiden

tager Lsengden af

-

-

-

Msaa er Jupiters Langde til Oppositions Tiden -

-

12

12.

8,

9"

220 13'. 55, r"
Af

B. Jupiters

Opposition med Soltn.

AfObservationen den loAprilfindeö denne Lcrngde - 6.
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22. 13*

§2,

r.'

AfObservationen den 12 April findes denne Lcrngde - 6. 22. 13. 51, i"
Sterre Noiagtighed kan ei nogen forlange, som kiender hvor vanskeligt
det er paa Himlen at vcere vis paa enkelte Sekunder i Bue.

Ved at betragte de observerte Breder af Jupiter finder at man, at de udi
en fand Soeldag forandres 6, 5".
Observationen paa Jupiter den 10 April
staaer fra Oppositionen 14^ 14'. 23"; hvoraf beregnes hvormeget Breven tager
af i denne Tid.
24t 6,5" ------ 14t, 14'. 23": 3, 8"

Den 10 April er Breden observeret
Brevens Aftagelse
- .
-

Jupiters Brede til Oppositions Tiden
Observationen den 9 April giver
Observationen den 12 April giver
-

-

•

-

r-

33Z
33z

-

Ar,2"
§r,7"

5
r- "33, 51/
r»
Af alt foregaaende uddrages da denne endelige Slutning at Jupiters syn-

lrge Opposition med Solen er mdtreffet den 11 April 1780 ester den
sande Tid i Kwbenhavn Kl. 2. 19'. 15"; og at Jupiters Længde
grocentriffe synlige Lcrngde Harvcrret6'. 22°. 13'. 51, 6"; men dens
nordlige Brede°. i°33'. 51,2".

§. VIII.
Solens sande Lcrngde flutter af disse Observationer og sammenlig-'
net med Majers Soeltavler»
Det er ved flere overensiemmende Observationer viisi at Jupiters Loengde
den 9 April 1780 Kl. 2. 19'* 15". efter den sande Tid i Kiobenhavn har vceret
6$. 220.13' 51, 6", naar Middeltallet tages imellem Observationerne den io og
12. April, hvilke ere Oppositionen allernermest og fortiene den sterste Tillid.
Nu er Solen til den Tid i8o° eller 6 Tegn fra Jupiter, hvoraf folger, at So
lens sande Lcengde til den Tid har vceret efter Observation o$. 22°. 13' 51, 6".
E e ee a
Men
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Men naar Solens Lcrngde beregnes ti! ommeldte Tid efter Majers .Tavler, da
finder man den ved rigtig Beregning o5. 22°. 13'. 50, 8" og altsaa afviger disse
fortreffeligeSoel Tavler ikkun T80 af en Sekund fra den ved Observation bestemte
Solens Lcrngde.

§. IX.
Foregaaende Observationers
Landes Tavler.

Sammenligning
:

med Hr. de la

De fleste Franffe Astronomer holde for at Hr. de la Landes astronomiffe
Tavler , saaledeS som de findes udi den 3de Tome af hane Astronomie, den nye
ste Udgave ere meget fuldkomne; jeg har derfor anseet det for Umagen vcerd at be
regne Jupiters Slceder efter disse Tavler til Jupiters Culminations Tid den 10
og 12 Avril,
Ferst kommer Jupiters heliocentriffe Stader.

A beliocent.
Lcrngde.
10 April. 12b. 4'. 51" 6. 22. 15. 15
12 April. ii- 56. 37 5s.220.24. 16

Dagen.

Sande Tid.

ZEqvatPerturb.

forbedrede
helio. Lcrngde.
- 1'. 5" 6. 22. 14. 10
- i. 5" 6. 22. 23. ii

Ahel.Bre.
denordl.
i. 16. 56.
1°. i6< 59

Logarit. af
Distance.
5. 736164
5. 736260

Deraf beregnes til ovenmeldte sande Tid den 10 April den geocentriske
Lcrngde = 9’. 220. 23'. 02". og den geocentriffe Brede == i°. 34'. 27"; til
den 12 April findes Jupiters Lcrngde == 65 220. 6' 4Z"ogBreden ------1°. 3^.
19".
Altsaa have Hr. de la Landes Tavler feilet den iode April udi Lcengden
3'. 32". og i Breven 32"; men den 12 April var disse Tavlers Fejl udi Lcengden
2'. 41og udi Brede 37".
Hvoraf man seer , at de Bcrlinffe Astronomiffe
Tabeller have et meget betydeligt Fortrin fremfor Hr. de la LanDes Tavler,
hvilke sidste meget sterkere afvige fra Observationerne end de forste.
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Om Vandets swrste Virkning ved Underfalds Hiul.
I Anledning af Smeatons Forssg derom.

af

I. M. Geuß.
§. iMl nvendelsen af Vandets Stod til Maffiners Bevcegelfe ved'Hielp afdebekiendte Underfalds-Hiul er saaalmindelig, at man harAarflrg til at formode,
at denne bevcrgende Krafts Storrelse var for lcrnge siden ved de noiagtigste Udmaalinger bestemt.
Derimod finder man, at de dertil fornodne Regler ere end-nu temmelig usikkre, eller i det mindste paa forffiellige Maader blevne angivne.
Nogle Medlemmer af det franske Videnffabers Akademie i Paris sandte 1667a?)
ved Forsog, at Vandets directe Sted er lige med Vegten af et Vand-Prisma,
som har det udlobende Vands Aabning til Grundflade og Heiden af det opdammede Vand til Hoide.
Omsider fandt man ved neiagtigere Forsog, at det be
meldte Prismas Hoide burde antages lug med den ti! Vandets Hastighed svaren
de Hoide, og denne Regel holdtes almindelig for rigtig, indtil Daniel Ber-

noulli i Aaret 1736' b} bragte en nye paa Bane.
I Folge hans theoretiffe Un-erfogelfer ffulde det bemeldte Prisma, som udtrykker Vandets Stod, vcere saa
hoit, som den dobbelte Hoide, der svarer til Vandets Hastighed.
De Forsog,
som han bragte i Forflag til at flette denne Theorie paa Prove, bleve af G. W.
Kl'üft i Petersborg i Aarene 1736 og 1737 c) anstilte.
E e e e 3

De bestyrker Theori-

ens

Duhamel hittoria Reg. 8c. Scient. Acad. L. 1. Seth III. Cap. 5.
I?) Comment. Petropolit. Tom. VIII. p. 136.

c) Georg Wolfgang Kraft de vi venæ aqveæ. Comment. Petropolit. Tom. VIII. & XI.
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enS Rigtighed meget vel, dog har Prof. Hennert rf) af ds samme Forsog beviist

at det bemeldte Prismas Horde ffulde kun vcere liig med i, 7 af den til Vandets
Hastighed svarende Heide.
Her har man altsaa to om ikke tre forffiellige Udmaalinger af Vandets Stod, som ere forffiellige i Forholder, som 1:2, eller
i det mindste som 10: 17.
BernoulliS Regel er ved Bossuts Forsog é) paa det
ucrrmcste bleven stadfæstet, og derimod beviser de af D'Alembert, Condorcet og
Bossut anstille nyere Forsog den gamle Regels Rigtighed/).
Ved denne usikkre

Bestemmelse af Vandets Stod saavel ved Theorie som ved Forsoge folge de fleste mechaniffe Skribenters en anden Regel, som paa visse Maader foreener disse forffiellige Bestemmelser: man ffal nemlig bruge det gamle Maal for Vanders
Stod, naar Fieldene i et Vand-Hiul if fe ere storre end Vandstraalens Tvcersnit
(fe£tio); derimod ffal man betiene fig af den nyere, naar Fieldene ere meget
storre end Vandstraalens Tvcersnit.
Saavidt jeg veed har den store Euler
1748. g") for st giort dette Forflag, som af hans Son i et Priisffrift om Van
dets fordeelagtigste Brug til Mollers Beycegelse, og endeel nyere Forfattere er
antaget h).
Men foruden at denne Regel ikke er beviist, lader den ogsaa endnu
meget ubestemt.

IL
Da saaledes Vandets absolute Kraft hidindtil endnu er ufuldkommen be
stemt, saa kan det i Henseende til detS storste Virkning ikke va»re anderledes. Det
Begreb om en Krafts storste Virkning, som mathematiffe Mechaniker have fast
sat, grunder sig paa folgende Betragtninger.
Naar man forestiller sig, at en
Srraale stoder an paa Fieldene af et Hiul, saa ere folgende tvende Tilfalde muelige: det forste, naar Hiulet er for meget betynget til at Vandets Krast kan fatte
det

d) Verhandlingen sk de Hollandfe Maatfcbappy der Wetenfchippen te Harlem, IXDeel.

3 Stuck. 1767.
t) Hydrodynamiqvé 1771. Tom? II. p, 325.
f) Experiences fur la rehftance des fluides. 1777. pag. 173.
g) Meinoires de Berlin. 1748. pag. 192.

») Qvomodo visaqvæ cum maximo lucro ad molas circumagendas impendi poffit, auft.
loh. Alb. Euler. Gotting. 1754. p. g. Ham folger Kiefiner, Karsten og Msnnich
i deres mechanists Skrifter.
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det i Bevcegelse, det andet, naar Hiulet leber om med samme Hastighedsom
Vandpartiklerne have i Straalen.
I begge Tilfcelde bringer Vanders Kraft
flet ingen Virkning i Maskinen frem; thi i det forste er dets Kraft utilstrækkelig,
ogidet andet virker det aldrig paa Hiulet, da et Legeme, som Nied en jevn BevKgelse gaaer foran for et andet, naturligviis ikke erholder nogen Indtryk af det
fldsie.
I alle Tilfalde, som falde imellem disse ydersie Grandser, fremkommer

en virkelig Bevagelse, og ister vil en storre Last blive bevceget med en mindre Ha
stighed, en mindre Last med en storre Hastighed.
En Maskines Virkning bedommes efter Vegten, som den opfordrer, og Hastigheden, hvormed den opfor
drer samme; og altsaa vil man blant de forffiellige Vegte, som kan blive opfor
drede med forskiellige Hastigheder, kunne finde een, hvorved Produkten af Veg
ten og Hastigheden bliver et maximum, og hvorved Maskinens Virkning folgelig er den storste.
Hvor ttaturlig denne Forestilling om en Krafs storste Virk
ning ogsaa er, saa er den dog ferft 1704 af den franske Mathematiker Parent
bleven udviklet r).
Er Vandets Hastighed = c, et Vand-HiulS Hastighed
----- x, saa falder Vandet paa Fjeldene med Hastigheden------- c — x; dets
Kraft er porportional med Hastighedens Qvadrat (c — x)2; og denne anven
des med Hastigheden ------ x, fstgelig er Vandets Virkning paa Hiulet propor
tional med (c — x)2 x.
Soges heraf maximum, saa findes x----2 c ± i c ------ ic, da Vcerdien af x ------ c flet ingen Virkning giver.
Uden
at forudscette noget videre, end at Vandets Kraft er - proportional Qvadraten af
Hastigheden, erdet altsaa beviist, at Fjeldene i et Underfalds - Hiul skal gaae
frem med 4 af Vandets Hastighed, naar Vandets Virkning i Maskinen skal v«re et maximum.
Derved bliver altsaa c— x ------ § c, altsaa den storste
Kraft som Vandet anvender, proportional med § c2, og dets storste Virkning
proportional med f c2, i c=/7 c3.
Indfletter man i disse Udtryk Maalet
paa Vandstedets absolute Kraft, som er entenpnh, etter 1,7 pnh, eller 2puk

(§. i.), hvori p er Vcegten af en Cubicfod Vand, n det omtalte Prismas
Grundflade, og h dets Heide, faa er Vcmdets storste Kraft enten
pnh
eller

i) Memoires de PAcad. des Sciences. Année 1704.
lica. i Bog. Side 104. af Overflettelfen.

Belidors Architectura hydrau
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5/ 8
eller-------— pnh, eller =f pnh, og dens storste Virkning enten ------- A pnh

9*
5f 3
eller------ ' p nl^e ellerpn'c. Det er altsaa klart, at denUvished, som her
27
forekommer, grunder sig paa Uvisheden om Vandets absolute Kraft, og at dets
storste Virkning er bestemt, naar dels absolute Kraft er fastsat.

§. III.
For at afgiore denne Uvished i Henseende til Vandets storste Virkning har
Herr Smeaton, en meget sortient Mechaniker, anstilt en Mengde Forssg,
som da formodentlig ogsaa vil give Oplysning om Vandets Kraft i Almindelig
hed.
Han betiente sig dertil af et Vandkar, hvis Grundflade var 105, 8 Qva-

drattomme og Heide omtrent 3 Fod.
Foran for samme Kar lagde han et Underfalds-Hiul med 24 Fielde, anbragt i Diametrene Direction, hvoraf Peripherien'yar 75 Tomme, ligesom Axlens Peripherie var 9 Tomme.
I Karret selv

var en Regulator anbragt for derefter at bedomme Vandets egentlige Hoide, og
en meget sindrig indrettet Pumpe, hvorved det udlebne Vand blev bragt op i Kar

ret igien, og Vandet deri holdt stedse til den samme Heide.
Ved Forsegene
betiente han sig af forskellige Aabninger for det udledende Vand, og af forskiellige Heider af Vandet i Karret.
Der udledende Vands Hastighed bestemte han
ved Erfaring aleene paa felgende Maade: han lod forst det tomme Hiul bevceges af
Vandet, og anmerkte Antallet af Omlobene i en Minut; da Vandet her maatte
overvinde HiuletS JnertS, Tappernes Friction og Luftens Modstand, faa kunde
Hiulet ikke erholde Vandets Hastighed; han sattederpaaHiulet i sammeDirection
ved en Vegt aleene i Bevcegelse, saaledes at det giorde nogle fleere Omlob i en
Minut end tilforn k), og lod derefter Vandet tillige lobe derpaa; naar nu Hiu
let giorde fleere Omlob i en Minut end forhen med Vegten aleene, saa havde Van
dets

k) Hiulet erholdte formedelst denne Vegt en accelerert Hastighed, og jeg indseer altsaa
ikke hvorledes Smeatou derved har kunnet bestemme Hiulets jevne Hastig,
hed noiagtig.
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dets Kraft bidraget til dets Bevægelse, og tinor det gi o rd e et mindre Antal af
Omlob saa maatte det med mindre Hastighed forsynede Vand have forhindret detS
Bevcegelse; Han sinttede heraf, at han havdefundet Vandets Hastighed ved Hju
lets Omlob, naar det derpaa-.faldende Vand hverken formserede eller formindsker
de dets Hastighed.
Naar dette var giort lodhan der af Vandet bevcegede Hiul
opfordre en vis Tyngde, bemerkede Omlebenes Antal i en Minut
og forogede
denne Tyngde gradvnS indtil den blev faa stor, at den variLigevegt med Van

dets Krafts
De faaledeS opfordrede Tyngder multiplicerede med de derved anmerkteHiul-Omlob gave altsaa en Rcekke af Producter, hvoriblant den storste ud
viste det Forjog hvori Vandets Virkning havdevceret den storste.

§. IV.
Med denne Indretning og paa denne Maade giorde Smeaton i Aarene
1752 og 1753 en Meugde Forssg, og nieddeei'te dem i Aar,et 1759 /') tilligemed
endeel andre over Vandets Virkning paa Overfalds-Hiul, eg over Vindens
Kraft ved Veienueller til det Kongl. Videnskabers Selffab i London, som til*
kiendte ham derfor Sir Copleis Medaille, der hvert Aar tilfalder Forfatteren af
den beste ril Selffabet indgivne experimentale Afhandling.
Resultatet deraf

sindes paa anforte Sted saaledes.

Z) An experimental inquiry concerning' the natural powers of water and wind to turn
mills and other machines, depending on a circular motion. By J. Smeatoa
F. R. S. See PhifoC Transact. Vol, 51, Part. I. fer the Year 1759. Side
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Nye Saml. I» B.

$fff

Lors--

594

G\ Om Vandets storste Virkning ved Underfalds-Hinl.
2.

4-

Z.

88
86
82
78
75
70
65
60
52
42

H H H M H H H

24
21
18
i5
12
9
6

84
81
72
69
63
56
46

15
12
9
6

72
66
58
48
68
58
48
60
50
50

u U

I

Ü

ø

Osuh 4^ uo

U

p

H O vo go *x| 0>^r 4^ uo

.m

p h 0^000*^4 Osu^^uo p

33 Tom.
30
27
24
21
18
15
1'2
9
6

P P H H

Vandets Det tome
Horde i HiulsOmlob i en MiKarret.
nut.

12
9
6

9
6
6

Hiulets
Omlob ved
deg stor sie
Virkning.

30
30
28
2 7/7
. 25,9
23/5
23/4
22
19
16
’

30,75
29
- 26
25
25
23
21
29
26,75
24/5
22/5

27
26/25
24/5
27/3
24/6
26

S.

6.

Den Tyngde Tyngden fon Det udlobsom var i Lige- blev opfordret ne Vand
vegt med Van -ved den storste en Minut.
dets KraftVirkning-

13 Pd- loUnz.
10
12
LI
2
10
9
10
8
6
10
2
5
10
r
2
12
12
i
10
13
10
11
10
9
10
7
IS
5
4
2
8
10
11
10
8
8
5
2■
3
2.
9
2
6
12
3
6
IL
6
4
4
15

8.

7-

10 Pd- 9 Unz- 275 Pd.
6
264,7
9
6
8
243
235
7
5
214
6
5
199
5
5
178/5
4
4
i6i
3
5
2
8
134
114
i
TO
10
342
I4
6
9
297
8
285
7
14
6
277
234
14
4
201
13
3
167,5
2
4
9
9
357
6
330
7
255
5
228
3
6
8
359
332
13
5
262
8
3
6
6
355
307
i
4
360
9
4

De for,
stiellige
Aabnin
ger,
forste

anden

tredie

fierde

femte

siette-

§. V.
Af disse Forfsg udleder S» ved hans Beregninger i) at Vandets Hastig

hed er til Hiulets, font § : 2, og at Grcendferne af dette Forhold ere g : i og
2 ; i.
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L i i.

2) At Vandets Kraft ikke har noqet bestemt Forhold til Tyngden, som
den opfordrer ved den storste Virkning, men ar det falder imellem 20 : 19 og 20
: 15 ell.r 4:3, hvilket sidste han holder for meest brugbar i det store.
3) At
Vanders totale Virkning er til den storste Virkning, fom 10 : 3, eller i det mind
ste altid falder imellen disse Forholde 10 : 3, 2 og 10 : 2,
8 ///).
Han for
sikrer videre, at han har funden disse Regler rigtige ved at bygge en Mengde
Mollevcerke imellem 1753,04 1759; og igientager samme Forsikring i Henseende
til de felgende Aar i en 1776 til det Londoner Videnskabers Selffab indgiven Af
handling om Kræfternes Maal n).
Paa famme Sted viser han videre onsstamdelig, at Desaguliers, Belidor og Maclaurin have raget Feil med Parent i Hen
seende til de (§. 2) anforte Scetninger, og at denne hele hydrauliske Theorie var

kuldkastet ved hans Fsrsoge, iscer da ingen havde indvendet noget derimod ide
sidste 17 Aar.
Ligesom nu Folgene af Hr. SmeatonS sidste Forfog ere blevne
underfogte af Hr. Milnev i Cambridges), saa holder jeg ogsaa for at hans forste
Forsog kunne fortiene en Underjogning, deels for at vise, hvorvidt bekiendte
Theorier derved kuldkastes eller ei, og deels for at bestemme deres rette Brug
i Maffinvcefenet, hvori vi har Mangel paa brugbare Forsog.
Denne Afhand
ling bor derfor ikke ansees for polemisk; jeg agter kun ved Smeatons Forfog at
giere det, som nyere hydrauliffe Skribenter have giort ved Mariottes , Guilelminis, Polenis 0. a. Forsog, nemlig at anvende dem til Sandhedens Opdagelse,
og til den Ende forst at undersoge, hvorvidt de ere tilforladelige.

§. VI.
De Forsoge, hvorved Hr. Smeaton har vildet berige Maffinvcesenets
Theorie, ere, som af det foregaaende sees, saadanne som kan anstilles i er Vce-

relse og ere altsaa ikke gjorte med Maffiner selv i det store, ffiont Hr. S., som
en practiff Mechaniker^, ogsaa dertil havde kundet faaet Lejlighed.
Imidlertid
F f ff 2
bor

w) Paa a. St- Side. 122.
«) An experimental examination of the qvantity and proportion of mechanic, power.
By I. Smeaton. See Philof. Transact, for the year 1776. Vol. 66. Part. 2.
pag. 450.
s) Philof. Transaft. Vol. 68- for the Year 177z. Part. 1. pag. 344.
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bor de sira fom de ere vcere velkommen, da andre Forfsg, fom i samme He
ftende forhen ere anstilte, ikke indbefatter der Tilfcelde om Vandets horizontale
Sted, og da de siden efter af andre foretagne ere mindre fuldkomne^).
Forfat
terens Duelighed til at experimenrere bor vi ligefrem forudftrtte ; vi bor antage,
at han har havt Fcerdighcd i at bruge den i Karret anbragte Pumpe faaledes, at
Vandet dermed holdtes stedse paa een S Hside,. og at han har verret noksom ovet
i at reelle Hiulers Omlob i en Minut, fkisnt dette sidfte-maae sommetider have ver
ret vanffelig nok, da han angiver
Omlobe, som dog ikke saa let falder
i Hinene.
Aren desuden rroer jeg dog, at kunde giore tvende Anmerkninger

over hans Forfsg.

1) For ak bestemme den Vegt, fom opfordres ved Vandets storste Virk
ning, begyndte S. formodentlig med Opfordringen af i Pund.
I et af ham selv
anfort Exempel over den hele Proces, som var fornoden ved hvert af de 27 Expe
rimenter (§. 4), ftes ar han hver Gang forogede der med 1 Pund.
Dette er nu
vel ikke steet alletider, fom ogfaa Tallene i den 6te Columne (§. 4.) udviser.
Imidlertid er det uvis, om han med denne Forsgelse er gaaet langsom noktilvcerkS;
thi Elvius q) har allerede giorr den Anmerkninh over Vallerius's Forfsg, ar de
opfordrede Vegte forandre sig kun lidt omkring ved maximum.
Man kan alrfaa, naar man ikke gaaer fr ein med meget fmaa Forsgelftr. let holde nager foe
et maximum z fom ikke virkelig er det.

2) De ved den sterste Virkning opfordrede ög i den 6te Columne anferte
Vegte ere hver Garrg faaledes fundne.
Forftget viste umiddelbar, hvormange Pund der havde lagr i Skaalen, fom Hiuler trak op formedelst en Snor, der
gik over en fast Tridft.
Til denne Vegt m aa tte altfaa Ska a len s Tyngde tillcegges, tillige med Tyngden af en derved besindlig los Tridfe.
Diste tvende Veg

te var unegtelig opfordrede ved Vandets sts'rste Virkning; men Vandet havde
end
f) Gsran Valler i ns har for 1728 g lort simdanne Forsog med enafPolhem opfun

den Mastme, hvoraf Trrewald har bekiendtgiort enoeel i hans Foret^sninger
over N aturkun dig heden Tom1. 2. Side- 239. nyere Forsag findes hos Bo (fut,
Hydrodynamiqve Tom- TT. §. go5. pag. 37g, øg hos Brigadeer D’Anroni, Inftiruzioni fifico-m&chaniche. Tom. II.
570. pag, 72J.

5) Dm Effekter af Varndrifter. Side. 6i..

G. Om Vandets storste Virkning ved Underfass-Hiul.

597

end videre overvunden HiuletS Friction, og derfor maatte altsaa endnu noget tillcegges kil den forhen fundne Summe.
Smeaton bestemmer, dette paa folgende
Maade: han fttter det tomme Hiul ved' en anbragt Vegt allene i Bcvcegelft,
faaledes at det gror ligefaamange Omlob, som det giorde ved den storste Virkning,
og denne Vegt anseer han for Maalet af Frictionen og al ovrig Modstand.
F. E. I det forste Forjog var den opfordrede Vegt 8 Pund, Skaalen tillige med
den loft Tridft io Unzer,, denne sidste Vegt og 2 Unzer dertil == 12 Unzer gav
det tomme Hiul samme Hastighed, som det havde ved maximum, og derfor
scatter han den hele Modstand = 8 Pund -ft 10 Unzer -ft 12 Unzer =.9 Pund
6 Unzer.
Men heri tager han unegtelig Feil.
Det er rigtig nok, at de sidste
12 Unzer ere liig med det tomme Hiulö Modstand; men denue Modstand bliver
langt storre, naar Hiulet opfordrer en vis Tyngde.

Det som egentlig skulde tillægges til enhver ved Erfaring bestemt Vegt-,
kunde beregnes, naar Herr S» havde angivet Maal paa enhver Deel af hans
Marine.
Jeg vil imidlertid anstille en Beregning ved at antage Deelenes
Storrelft faaledcs, som den rimeligviis harvceret.
HiulekS Diameter varaz^",
■ AxleNs 27", den opfordrede Vegt 8 Pund io Unzer = 8,62 Pund.
Jeg antager videre Diametren afbegge Tridser, den loft og den faste, ==5", deres
Tappers
Hiulaxlcns Tap *== 6“*, Snorens Diameter 3'". Snorens

8/62
Spending ved den forste Tridft er------ -2

x

4,31 Pund,

altfaa Uboieligheden

o,.2i; famme er ved den anden Tridft ----- 0,22 Pund z og ved
Hiukaxlen ----- 0,46 Pund;
fslgelig er den hecle Modstand, som
reiser sig fra Snorens Stivhed ----- 0,89 Pund,
Frictionen ved den loft

— ----- 2,8^ Pund, og samme anbragt pcyi Tridftns Pe3
ripherie 0^4 Pund.
Tyngden paa den faste Tridft er 8,62 -ft 0,14 -ft 0,21
8,97 Pund Frictionen paa Tappen derfor ----- 2,99 Pund, fom ndgior paa
Tridftns Peripherie 0,15 Pund.
Den hidindtil beregnede Modstand er paa
Tridfts Tap er ------

HiuletS Axel4,56 Pund, og paa HiuletS Pheripherie ------ 0,54
2

SfffZ

Pund

,
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Saaledes erda den heele Tyngde paa Tapperne, som Hiulet gaaerpaa,
foruden Hiulets Tyngde, ===== 4,§6 -s- 0,54 =■ 5,1 Pfund; Frictio neu paa

Pund.

samme Sted altsaa 3===" ==s= T/7 Pund, og samme reduceret paa Axlens Pe

ripherie ;== 0,28 Pund.
Tager man Modstanden af Snorens Stivhed, og de
forffiettige Frictioner tilsammen, udgiorede o,89 4-0,14 4-o, 15-]-o,28 ===== 1,46
Pund, og det dobbelte af d"nne Vcegt 2,92 Pund burde lcegges til de i en los Trid
se ophccngte 8/62 Pund, isteveu for de 12 Unzer, som Herr S. tillcrgger. Der
som jeg ved denne hypothetiffe Beregning have truffet Dimensionerne rigtig, saa
vil da den heele Modstand, som Vandet, i det andet Forsog havde at over
vinde, have vceret 11,54 Pund, istedenfor 9,47 Pund ===== 9 Pund 6 Unzer,
som Herr S* anscetter.

Skulde denne stiont noget uvisse Forbedring anbringes ved de ovrige '
smeatonffe Forsog, da maatte man viide, hvormeget han hver Gang havde
lagt til, naar han, efterat Forsoget var endt, sogte den Vegt, som meddelte Hiulet den samme Hastighed, som det havde ved den storste Virkning.
Men da
denne Addition er allerede ffeet ved alle de Tal som findes (§. 4. Col. 6.), saa
indseer man vel, at de samtlige ereurigtige, dog uden al kunne forbedre dem. Jeg
saaer herved Lejlighed at yktre den Tanke, hvor onffeligt det var, om alle Epperi-

mentatorer vilde efter Astronomernes Maade optegne alle ved deres Forsog forefald
ne Omstændigheder, uden at rile saa meget til Slutningerne, som deraf kan ud
ledes, paa det at dernccst enhver kunde undersege og anvende dem paa sin Maade.

§- VIL
Efterår jeg saaledeS har undersogt de smeatonffe Forsog i Almindelighed,
ffulde jeg nu vise, hvorledes enhver Deel deraf svarer^til de bckiendte hydrauliffe

Theorier, forend jeg gaaer over til Undersogelsen af det, som egentlig er Hoved
hensigten af dem.
Herved forefalder nu
i) Der udflydte Vands Hastighed.
Smeaton bestemmer det ved Antal
let af Hiul - Omlob.
Da nu Hinlets Peripherie er 75 Tomme, saa finder man

Hastig-
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Hastigheden i en Minut naar man multiplicerer Omlobenes Antal med 75 f og
Hastigheden i en Sekunde naar man tager den 60de Deel deraf.
Vel er det ikke
aldeeles rigtig, at ansee HiuletS yderste Omkreds, som den der udtrykker Van
dets Hastighed; thi man ssulle egentlig til den Ende bestemme Stedets Center,
fom bedriver en Peripherie, der er noget mindre end den forrige, men da Vandstraalernes Aabninger ikke ere angivne, og Straalen ikke har vceret meget tyk, i
visse Tilfcrlde ei over å Tomme, faa vil denne Mangel i Noiagtighed vel ikke for
volde nogen betydelig Feil.

Vandets
Horde-

33"
30
27 /
24
21
18
15
12
9
1 6
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4de
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107/5
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87/5
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70
65
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105"
101,2
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78
70
57/5

90"
82,5
72/5
60

85"
75/5
60

75"
62,5

6teAabnrng

«5,5"

De ril disse Hastigheder afVandet svarende Hoider ere videre beregnede saaledes;

Vandets
Horde.

iste

2den

zdie

4de

5 te

33"
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27 24
21
I8
15
12
9
6

. 15/7"
14/9
13/6
12/3
11/4
9/5
8/5
6/3
5/5
3/6

14/3
13/3
10/5
9/ 6
6/
6/5
4/3

10/5
8/8
6, 8
4/6

9/4
6,8
4/6

7/5
7/4

6te Aabning.

7/4

2) Van-
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2) Vandets Mengde, fem er udfiydi i en Sekunde, finder man letudaf

den i en Minut udlobne Mengde, som Forfatteren'anglver.

Vandets
Heide.

i fle

2den

33" .
30
27
24
21
18
15
12 .
9
6

73,3 W
70, 6
64,8
62,7
57/1
53/1
47/6
42/9
35/7
30/4

91/2
7 9v *
76
73/9
64/4
53/6
44/7

zdie

95/2
88
68

6o,8

4de

5 te

6te Aabning.

95/7
88,5
69/9

94/7
St/9

96 Unzer.

3) Vandstraalens Tvcersnit ved de forskiellige Hastigheder af Vandet.
Det i hver Sekunde udlebne Vand forestiller et Prisma, hvis Grundstade er
Straalelis^varrsnit, og hvis Horde er Vanders Hastighed i en Sekunde; derfor

sinder man Straalens Tvcerfnit, naar man dividerer det ti! Cubicmaal reducerte
Vandmengde med Hastigheden.
Ved den bemeldte Reduction har jeg med
Smeaton antager, at en Cubicromme Vand veier 0,579 Unzer.

Vandets
Hoide.

iste

33"
1/15
30 .
i/iZ
27
1/09
24
1/11
21
1/05
18
I/05
1,01
15
12
i,o6
9
0/95
6
i
Middeltal i,o6
Aabnrnger 1/68

2den

zdie

1/5
1/35
I/46
1/48
1/41
1/32
1/34
'1/41
2/24

1/83
I/84
1,62
1/75
1/76
1 2,79

4de

5te

1/95
2, Il
2/01
2/02

2/i8
. 2/26

3/21

6te Aabning.

2,65 Quad-Tom265
2/72
4/32 1 4/21 >
Hr.
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Hr, S. har ei angivet Storrelsen af Aabningerne for det udlobne Vand; da
det nu er fornodent i det mindste omtrent at vide AabningerneS Storrelse, saa
har jeg tager et Middeltal af de forffiellige beregnede Vandstraaler, og dernast beregnet Aabninger ved at antage med Poleni, at den sammentrukne
Straale forholder sig til Aabningen, som i : r, 59.
Dette sidste Forhold
kunde ogsaa proves ved 8meacon8 Forjog, naar der ikke fandtes den bemeldte
Mangel i Efterretningerne.
Imidlertid synes der at kunne gisres herved en
Anmerkning, som er endnu vigtigere for Hydraulikehs Theorie.
Man

har hidindtil ikke troet, at StraalenS Sammentrykning skulde vcere forskiellig
ved forffiellige Vandets Hoider og folgelig Hastigheder.
Bernoulli har egent

lig til den Ende anstilt Forjog q), og funder,

at Sammentrykningen var et

ubetydeligt storre ved en storre Vands-Hoide, end ved en mindre, som det
ogsaa burde vcere i Folge Theorien af denne Sammentrcekning.
Derimod sy
nes det Modsatte at folge af Smeatons Forjog; Vandstraatens Tvarsnit er

storre ved Vandets storre Hoider, og mindre ved de mindre, og altsaa har

Sammentrcekningen i forste Tilfalde varet mindre, og i det sidste storre. Men
herved er at agte, at Straalens Tykkelse er beregnet af de observeerte VandMangder og Hastigheder; og at de i det sidste begaaede Feil altsaa have Ind
flydelse paa det deraf beregnede.
En Omstandighed, som er allerede berort i

Anmerkningen til §. 3. kan have forvoldet en Feil i Hastighedens Bestemmelse,
og uden den storste Fardighed i Maskinens Behandling har det ikke varet mue-

ligt, at forebygge den, i Henseende til Vand-Mangden.
Den sidste Formodning om en Urigtighed i de observeerte Hastigheder
bliver nasten til en Vished, naar man sammenligner Resultatet af Forsogene
med den ved Forsog bekrastede hydraulifke Theorie.
De forhen anforte

Hoider, som svare til Vanders Hastighed, sikulde overalt vare £ af Vanders
hele Hoide i Karret; og herfra viger de betydeligen af, da de ved de mindre
Hoider ere meget over j.
De ved forsikiellige Hoider udflydte Vandmangder
ffal

q) Hydrodynamics pag. gk.
Nys Saml- I. B.
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skal forholde sig til hinanden, somQuadratrodderne afHoiderne.
Beregner
man saaledes Vandmcengden fom er udloden af den forste Aabning ved 24"
Hoide af den ved 9/z, faa finder man den 58, 3 Unzer isteden for 62, 7;

og denne Forflkiel af 4 til 5 Unzer findes paa flere Steder, da man derimod
ved at beregne Vandmængden 30, 4 ud af den paa 7 3, 3 Unzer, finder man
den 3 O, 8 Unzer, og altsaa saa n«r fom muelig rigtig.
Dette tilsammen
roberi det mindste en Irregularität i Forsogene, og det havde vceret meget at
onflke, at Herr Smeaton forst havde sogt at have den, sorend hau var gaaet
videre til andre Forjog.

§. 8.
Da Herr Smeaton har angivet den Vage, som stod i Ligevagt med
Vandets Krast (§. 3. Evl. 5.), saa kan man deraf finde, hvor stor Vanders
Pression og folgelig dets Stod i hver Tidsmoment har vceret.
Men da Van
dets Stod her ogsaa foruden den af Herr Smeaton anforre Vagt flkulde over
vinde Modstanden af Friction og Snorets Stivhed; og denne Modstand kan
efter §♦ 6. anfiaaes for | af Vagten, saa bor de ved Forsog fundne Vagte i
denne Proportion formeres.
Saaledes var i det forste Forsog Vanders Stod
i Ligevagt med 10 Pund 10 Unzer, og folgelig dets hele Modstand lig
i 8 Pund 2| Unzer.
Da denne Vagt var ophangt med en los Tridfe, faa
virkede altsaa kun | deraf paa Hiuletü Axel, nemlig 9 Pund ij Unze
-------145, 3 Unzer, hvilket paaHiuletSPeripherie reduceret, giver 17, 4 UnZer.
Da nu en Cubictom Vand ------- o, 579 Unzer, faa finder man den folide Indhold af det Vand-Prisma, som var lig med Vandets Stod, naar
man dividerer 17, 4 Unzer med o, 579, og det bemeldte Prismas Hoide
endelig, naar man dividerer Jndholden med Grundfladen, eller med den fammentrukne Straales Tvarsnit (§. 7.).
Samme Beregning giver for de ovrige
Forsog dette Prismas Hoide saaledes;

Vandets
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i
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i

i
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24
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.

3 3ZZ 2 6zzi 6
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Naar fra disse Hoider f fradrages, giver de Heiden af Vand-Prismet saaledes, som det umiddelbar folger af Forsogene.
Antager man, at Vandets Hastighed er ved Forfegene rigtig bestemt,
og folgelig de dertil svarende Heider (§. 7.) rigtige, faa kan man nu sinde,
hvorledes Vanders Sted efter Smeatons Forssg ber bestemmes, hvorpaa
efter (§. 2.) Sagen beroer.
Man finder nemlig, at Heiden af det VandPrisma, som er lig med Vandets Sted, er ved Vandets sterste Heide tig 1,7
af den til Vanders Hastighed svarende Heide, og tager ved de mindre Heider
stedse af, indtil den tilsidst bliver lige med den sidste Heide (§. 7.).
Her vi

ser sig altsaa en nye Ir^gularitcrt i Smeatons Forfog, som strider mod een
af de forste Grundscetninger i Mekaniken, at enhver Virkning er proportional

med den Kraft, som den frembringer.

9.
Spörger man nit endelig, hvorvidt de Folger ere rigtige, som Herr

Smeaton selv

har udledet af hans Forfog (§. §,), og hvorved han troer at
Gggg 2
have
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Have forbedret al theoretiff Kundffab om Vandhiuls Virkning, saa finder en
hver lettelig Svaret af det foregaaende.
Forsoge, hvoraf Efterretningerne
ere saa ufuldstandige, at de ei kan proves; Forsoge, hvoraf Resultatet til
deels er urigtig fundet og angivet; Forsoge endelig, som ikke engang indbyr
des stemmer orereens, men i forffiellige Tilfalde give ganffe forffiellige Re
sultater, ere vist ikke skikkede til a| udlede almindelige Regler af, og folgelig
heller ikke til ar kuldkaste rigtig beoiiste almindelige Regler.
Det vilde vare
overstedigt, at sammenligne dem samtlige med Theorien; men foretager man
denne Sammenligning med det andet Forfog, saa finder man Overeensstemmelsen saa stor, som man kan formode den.
i) Deri var HiuletS Hastighed til Vandets som 30 : 86------15:43

------ y : i og altsaa^paa det narmeste, som 3 : 1.
Vel er det sandt, at
dette Forhold bliver i det folgende ncesten som 2 til 1 ; men jeg har forhen er
indret, at Vandets Hastighed i disse Tilfalde folger en ganffe forffiellig Lov,
og er formodentlig urigtig bestemt.
2) Om Forholdet imellem Vandets Kraft og den opfordrede Vagt ffal

vare som 9 : 4 eller 9 : 8 bor nu forst af Vandets absolute Kraft bestemmes.
Det Vand-Prisma, som udtrykker denne Kraft med sin Vagt er 1 9^5 (§ §.);
den til Vandets Hastighed svarende Hoide var 14^9 (§♦ 7.), derfor er
Prismens Hoide ----- 1, 3 cif den sidste Hoide.
Altsaa er Vandets Stod

1, 3 pnh (§. 2.), og derfor den storste opfordrede Vagt §.1,3 pnh
------pnh eller

af Vandets totale Kraft.

I Forfoget var Vanders

totale Kraft ===== 1 6,1 6 Unzer, det ved rimelig Veregning (§ 6) fundne op

fordrede Vagt -----

Pund ------ 5,77 Pund ----- 92 Unzer, og samme

paa HiuletS Peripherie reduceert -------

= 11,04 Unzer; folgelig er

Kraft til Last ------ 16,16 : 11,04 = 91:6;

og altsaa ncesten,

som

det burde vcere.
Maaffee vilde Overeensstemmelsen have varet endnu storre,
naar de (§. 6 og g) anbragte Forbedringer havde kundet giores med meer Noiagtighed.

3) Vgm

G« Om Vandets storste Virkning ved Underfalds-Hin!
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3) Vandets storste Virkning bliver i dette Tilfcelde ===== |pnhc

== ~ pnhc»

Nu var Vandets mekanifle Moment == 16,1 6 X 107,5

s= 1737, 2 ; Lastens mekaniks Moment == 414 ; og 1737,2 : 414
== 27 : 6,3 ; hvilket Forhold falder noget anderledes ud end det ffulde, da
det forhen (2) anforte og deri brugte Forhold ikke fandtes aldeles rigtigt.

Gggg 3
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§• i^Eqvation eller Ligning imellem bestemte og ubestemte Storrelser inde
holder enten ubestemte Rodstorrelser (Radices) og bestemte Exponenter,
hvilken Ligning kaldes bestemte Grads Ligning under den Form xm £ Axn +_:c<
------- c.
Eller indeholder ubestemte Exponenter til bestemte Rodstorrelser, da
Ligningen kaldes Exponential-Ligning under den Form ax +_ Abx +_ic«. ------- c
eller Ligningen indeholder tillige baade ubestemte Rodstorrelser med bestemte Ex

ponenter saavelsom bestemte Rodstorrelser med ubestemte Exponenter under den
Form ax + x==b, som den simpleste eller almindeligeForm x'"^AaX ------b.

Eller Ligningen indbefatter ubestemt Rodsterrelse med ubestemt Exponent un
der den Form xx ----- s.

§'

2.

Da Exponenterne udi en Ligning kan enten v«re bestemte eller ubestemte,
ere Exponential-Ligningerne for saa vidt modsatte mod bestemte Grads Lignin
ger, der have bestemte Exponenter, hvorudover de ei heller ligefrem paa samme
Maade kan oplofts, men udfordre en ftrrMt Oplosningsmaade.

§• 3-

M Forsog til Exponential -Ligningers almindelige Oplosning.

607

§- 3Til Exponential-Ligningers Oplosning maae forudftetteS bestemte Grads
Ligningers Oplosning som bekiendt, da de ere ei det flags Ligninger, fom ind
befattes under Navn af Exponential-Ligninger, men ikke destomindre vil det
vcere nodvendigt, at anfore de bestemte Grads Ligningers betydeligste hidtil bekiendte almindelige Oplosningsmaader, siden famme blive fornodne til Exponential-Ligningers Oplosning, hvorved jeg rillige maae bemerke: at de hidril
bekiendte Maader, at oploft bestemte Grads - Ligninger ere meget indskrænkede
egnene heiligen til Forbedring; i hvilken Henseende jeg ril Slutning har ud
viklet en almindelig logaritmisk Approximations-Methode, der vil paa kortere
og lettere Maade bestemme den ubestemte Rodstorrelse lige saa noiagtigen, som
nogen af folgende Approximations - Methoder.

4De bestemte Grads Ligninger lade sig opleft paa folgende Maader;

Forste Oplosnings - Maade.
Ved at bestemme Grcendftrne for Rodsterrelsen efter de bekiendte ana
lytiske Methoder, derncest udi Ligningen antage forst den mindste GrcendftStorrelfe som Rodstorrelse, og dermed forsoge, om den svarer til hele Lignin
gen, efter at den er reduceret til Nul, derncest foroge den antagne Rodstorrelfe efterhaanden med en Unitet, og dermed igientage samme Maade, indtil
man har naaet den sande Rodstorrelse, der erden, som befindes at forvandle
Hele Ligningens Vcrrdie til Nul.
Naar Ligningens Vcrrdie ester flig Beregningsmaade befindes at afvexle med -j- og — Tegn, falder den sande Rodstsrrelft imellem begge.

Anden Oplosnings-Maade.
Ester ar have bestemt den ubekiendte Rodstorrelfts Grcendftstorrelftr,
kan man og paa analytisk Maade soge den Storrelse, som enren ffal tillægges
eller

6o8
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eller fradrages en af de befundne Gromdsestorrelser, paa det at- Grcendsestorreifen ved Addition eller Subtraction ffal forvandles til den fande Rodstorrelse;
ved den analytiske Oplosningsmaade udelades de heiere Grader af den ubesiemte Storrelse, hvis udfundne Vcerdie enten ffal adderes eller subtraheres
fra den antagne Rodstorrelse.

En kortere Approximations - Methode af samme stags ffal jeg tilfoie, der saa vidt jeg veed, ei er bekiendt.
Scet, man har den Ligning
Xm + x ===== a, hvis ubestemte Rodsterrelses Grorndsestorrelse scetteS == b,
saa ar x ===== b + z, da blir Ligningen xm 4~ x == a ar forvandle til den
Ligningen (b + z)m -s- b -f- z 5=5:58 a '
(b + z)m = a — b — z ,
sort a — b == C , altsaa (b 4* z)in ===== c — z , cg m Log. (b -s- z)
== Log. (c — z).
Af Logaritme-Tavlerne vides den ncermeste logaritmiffe
Forffiel for Storrelsen (b), den jeg fætter = r; ligeledes vides den loga
ritmiffe Forffiel for Storrelsen c, hvilken Forffiel scettes -== n.
Altsaa
blir i : r=z : rz, famt 1 : n==—z : —nz folgeligen m Log.(b-j-z)
=--rn(Log. (b) 4* rz)== mlb + mrz > ligeledes Log. (c — z)==5og. (c)
— nz og da m Log. (b 4- z) = Log. (c — z) , blir mlb 4- mrz
= lc — nz, og mrz=lc — mlb —nz, samt mrz4-nz==lc —mlb,

og (mr 4- n) z==lc —mlb, samez--* —pr*

Exempel.
Sort L ------ lZO / m ===== 3 , b=4, c ------ a—b ----- 126.
altsaa z ----- ^222171 -lo_^«2 = 2^22121 = x
o. 290730 -f- O . 003461

'

altsaa blir x ----- b + z

o.294191

4 4" 1 = 5/ som rigtigen jvarer til Ligningen.

Tredie Oplosnings - Maade.
Euler har udi Anleitung zur Algebra §. 234, samt udi Analyfis
Infinitorum, udferligen forklaret folgende Methode, der best lader sig forstaae af et Exempel.

— i ----- O.

Dersom den bestemte Grads Ligning er x3 — x1 — ax

Antages x------2-, xI==—,

x$ =-- ~,

forvandles Lig
ningen
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-- ----- I = o.

ningen x3 — x1 — 2 X — I ----- o til y---- ----

alt-

2 q 4- p; som kaldes Sammenligningens Maalestok.
Uden
saa s ------ r
Fortie! antages de forste Srerrelftr r ----- 0. q ----- 0. p ----- 1. hvilke
siden immer forandre sine Vcrrdier, eftersom man finder nye Vcrrdier as (s),
da ved benævnte Omscrtning faaeS
-

s =3 o 4- o 4" 1 =

1

antages

r----- o

q ------- 1

p ------- 1

blir

s ----- o 4- 2 + 1 =

3

antages

r------ 1

q ------ 1

p ----- 3

blir

s ----- i 4- 2 4* 3 =

6

antages

r------- 1

q ------ z

p ------- 6

blir

s ------ i 4* 6 4“ 6 == i 3

altsaa blir den
i z

Stsrrelser

hele Rad af befundne

rc. der paa samme Maade

kan continuereS, og da faaes X ------- y, fom er Ligningens Rodstorrelse, der
er Qvotienten af det sidst befundne Led dividert med det foregaaende, og jo län
gere man vedholder den Rads Beregning, dxs noiere faaes Rodstsrrelfen
bestemt.

Fierde Oplosnings-Maade.
Scrt Ligningens almindelige Form rettet ester,den Hensigt, hvortil detr
sikalbruges til Exponential.LigningersOplosning.
xa £ «xa*“b £ k-^= c;*•
naar den differentieres blir (axa — 1 £#(a — b)xa — b — r)dx ------- o ved

at dividere med (dx) blir axa"" 1 £a(a — b) xa —b*~ 1 £ k. == o. da
xa +csx’-b+ rt. — c ----- o i Folge foregaaende, antages en Gromdsestorrelse af x, som ved Omscetning forvandler

x" £«xa —b £ re. —c
-------------------------------------------------------------------- --

m.

axa ~ i £ a (a — b) x9 ~ b — 1 £ :c. — c
indforeS Vcrrdien af (m) istedet for (x), da blir den Ligning forvandlet til

ma £ama~ b£ K. —c

ama— 1 £«(a—b) ina —b — 1 £rc. — c
da Vcerdien af (n) blir bekiendr, eftersom Storrelserne a, b,
Hhhh

m, c alle
ere
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ere bekiendte, scetteS videre istedet for (m) den Storrelse (m —n) da for
vandles Formlen til

(m — n)a £ a (m — n)a —b — c
--------------------------------------------- --------------------------------- — p

a(m— n)a — 1 £a(a— b) (m — n)a ~~ b — 1 — c
ligeledes blir en bestemt Storrelse, eftersom a, b, c, a, m, n

der
alle ere be
stemte Sterrelser.
Paa ligedan Maade scettes (m — n — p) isteden for
(m — n), da blir

(m — n — p)a £ tz(m — n — p)a — b — c
------------ --------------------------------------------------------- = q
a(m—n — p)a — 1 £ «(a—b) (m—n—p)a~b — 1 — c
der ligeledes er en bestemt Storrelfe.
Vedholdes faaledes bestandig paa
samme Maade, findes Vcerdien af x = m — n — p — q — rc., da
man paa den ringeste Brok ncer kan naae Vcerdien af Rodstorrelfen (x).

Exempel.

faa er

x$ 4- gx4 = 8 O
Xs 4- 3x4 —. flo ___

m. fcet m —
5x4 I 2X3 -- 80
2 5 -|- 3 . ü4 — gø
da er
5 . 24 + I 2 . 2 3 — 80 = n =- 0.
altfaa x == 2 ---- 0 == 2.
Havde man antag-n sx4+

==

2,

g —= m>

da blev 3$ + 3 • 34 — 80 = n =_ 406
649 *
5 . 34 -f- ia . 3 3 — 80 '

78
20 *
__
406
___ 78
_
3
altfaa x =- in — n — p rc.
645
220
og ved ligedan Omfcetning

blev p ;__

2

Vil man have Rodstorrelfen noiere bestemt, kan den arithmeristke Oplosningsmaade- videre vedholdes,

§> 5'
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§• 5Forinden jeg

foretager Exponential - Ligningernes almindelige Oples-

ningSmaade, maae jeg deels bemerke nogle faa Tilfcelde, hvori ExponennalStorrelfer forekomme, og hvori deres Medforandrings - Love ere nodvendige,
deels.og bevise, at deres almindelige Optssningsmaade, ftrsnt den er fornoden
til mange Opgavers Oplosning, har hidtil vceret ubekiendt.
Det blir umueligt at opregne alle de Tilfcelde, hvori Exponential-Sterrelfer forekomme, og
hvori deres Medforandrings-Love ere nodvendige; jeg vil derfor allene neevne
nogle faa, uden at dermed virlofeigen opfylde denne liden Afhandling.
UD i
endeel Opgaver af dem, som angaae Rentes Renter , Tontiners-og PensionsCassers Beregning, indlobe Exponential -Storrelser, og kan ei undgaaes, at
oploft Exponential-Ligninger.
Udi adftillige Problemer af Artillerie - Viden
skaben, faaftm f. E. at bestemme en Canons storste Ladnings -Veegt i Forhold
til Kuglens Tyngde, ere Exponential - Ligninger uundgaaelige.
Ved logaritmifte Opgavers Oplosning er Exponential - Ligningers Oplosning i mang
foldige Tilfcelde uundvcerlig.
Overalt udi de Tilfcelde, hvortil man ei kan op
dage nogen bestemt Medforandrings-Lov for de medforanderlige Storrclftr,
fkal man besinde, at Exponential-Ligninger ere i Stand til ar fremstille Nog-

len tilde allermest indviklede Opgavers Oplosning; til Beviis herpaa vil jeg

allene anfore den Ligning y = i oooo

Y—6 17 6 (e — x: 31 • 6S2t—

e—x: 2.43114) z som Professor Lambert har opdaget, hvorved forestilles
Medforandrings-Loven fordet af 10000 Menneskers Antal overlevende (y),
efter visse Aars Forlob (x), samt bestemmes, hvor mange der af 10000
nyfodte doer Tid efter anden udi forfkiellige Aldere.

§. 6.
At Exponential - Ligningers Oplosning har hidtil vceret ubekiendt be
vidner de beste algebraiske Systemer og Haand - Boger , fom gaae ei videre
med Exponential - Ligningers Oplosning , end til den simpleste ExponentialLigning ax = b.
Man har endog anftet den samme Maade, som bruges
til deslige Ligningers Oplosning, ar vare nodvendig til at bestemme den ube-

Hhhh

2

stemte
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stemte Størrelse (x) udi de tvende Ligninger xx ===== a samt xx + p = b,
fkiont den ubestemte Rod og Exponent ligefrem kan bestemmes ved at dividere

begge Ligningers Leed med hinanden, da man faaer xx +
saa

p : xx = b : a alt-

xp ===== y, og x== pVy , hvorved (x) bestemmes uden Hielp af Lo

garitmer.
At begge Ligninger i øvrigt indeholde flere Bestemmelser, end udfordreö til at fastftrtte Vcrrdien af (x) beviser de tvende Bestemmelser, som
i

Ligningerne give, nemligcn X ---=-

p

=====

og x =====

i

der maae vcere den Ligning

mellem (a) og fb) ,

=====

saafremt ar

ap

Voerdien af (x) stal kunde svare til begge Ligninger xx ==a og xx + p==b.

Vel har Euler vkist Maaden at tilkiendegive en Exponential - Størrelse

ved en uendelig Rad, der indeholder bekiendte Digniteter af den ubestemte
Exponent, da, naar ved det Tegn (1) forstaaes hyperbolst Logaritme, til-

kiendegives en Exponential-Størrelse

men hverken har han opløst deflige Exponential - Ligninger, ax + bx ----- c
ax + Abx ==c
ax + Abx + Bcx ==d
ax + Abx + Bcx + Cdx ==e,
Hvis almindelige Opløsning stal følge, ei heller kan deflige Ligningen oplofts
ved Hielp af anførte Rad, men den Oplosningsmaade , som stal blive for
klaret , stulde snarere kunde tiene til at uddrage Rodstørrelftn af Summen as
deflige uendelige Rader.

§. 8Af dette flags Exponential-Ligninger, som have bestemte Rodstorrelser med ubestemt Exponent, er den fimpleste, som kun indbefatter et Expo
nential-Leed, under den Form ax =b, hvis Oplosning er almindelig be-

kiendt, da xla --------- lb, og x -------

.
§. 9-
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Naar Exponential-Ligningen indbefatter flere end et Exponential-Leed,
er Oplosningen af en anden Beskaffenhed, saasom naar ax +_ bx ------- e eller
ax £ Abx -------- c, hvis Oplosning
faavidt jeg veed , ei endnu er bekiendtgiort; vilde man da fcette ax ------ u, altfaa c
bX ------ u, og efterhaanden an
tage forffiellige Vcerdier af (u), for deraf at bestemme de tvende Vcerdier,
som x faaer af begge Ligninger ax ------ u, samt c qr bx ------ ax ------ u, kunde
man endeligen naae en Vcerdie af (u), som gav eens Vcerdie til (x), saavel

i Ligningen ax -------- u, som i Ligningen c 47 bx ------- u.

Et Exempel paa
den vidrloftige Maade at bestemme Vcerdien af (x) giver felgende Tabelle;
hvor a ------ 2 . b ------ 4 . c ------ 72.

Hoved -Ligningen ax-s-bx------c.

--- .1

II

DeHypothet iffe De Vcerdier (x) faae af De Vcerdier (x) faae af LigLigningen ax ------ u
ningen c —
Vcerdier afax = u
-- u
ax —u — i

X == 0

ax =

2

X ===== i

ax ------

3

X

ax

4

X

ax -------

5

X

6

X

7

X

8

X

9

X

ax ----p’—

i*---------------------

____

1
____

x a=_ 2Z2____

1851
602

J_84_S
602

_______ 477T
lx
3010

X

14
169
14

I4

6020

■ 12

' TÖTÖ

x

168

1832
602

X

I67
I4

£82 6
602

X

166
14

I819
6c 2

X

I65
I4

1812
602

15

_____ 6989

12

3010

16

778 1

12

3010

_____ J7

____

171
X

____

8450

12

3010

18

_____ 9030
3ÖIÖ

12

■ ]9 __
12

_

9 542
3010

Hhhh 3

3

£83«
602

v _ JL^±____ 2_8o6
x
14
602

x

163
--

= 3

J799
602

Hvoraf

'1;
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Hvoraf siuttes, ar udi Ligningen ax 4- bx = e erx -------- 3 , da (x) faaer ens
Vardie, saavel.af Ligningen ax ------- u, som c — bx ------- u, naar (u) an«
tages ------- 8.
Men da denne Methode vilde blive alt for vidtlsftig, om den
endog ved den ubekiendteS Grcendsestorrelses Bestemmelse samt vedHielv afRegula Falst blev forkortet, er det fornodent at soge Gienvei til destige Lignin
gers Oplosning paa folgende Maade:
ax + bx ------- c.

Sc?t ax = u.

fa a at

blir

bx — v.

u£v ------- c.

xla — lu.

xlb ------ Iw

xla : xlb — lu : Iv.
la : Ib -------- lu :

= lu.

lv X
■

la_

altsaa vlb ------- u.

men u + v ----- c.
la

altsaa blir vlb + v -------- c.

Eller og paa denne Maade:
Sc?t b ------ az ,

da bliver Ib ------ zla.

altsaa ~ ------- z, men b ----- az ,

lb
folgeligen ala ----- b. og da ax + bx ------- c,

blir ax +_ a^ia A = c ,

sattes ax ------- u,

ib
blir u + ula

------ e»

Saavel af forhen fundne Ligning vlb + v ------- c, kan ved en afde §. 4. fort;
klarede Maader Rodstorrelsen (v) bestemmes der scettes ------ m , som og af
Lignin-
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lb
Ligningen u + ula ----- c Rodstorrelsen (u) fastsattes, og da ax + bx ------- c,
men v ------- bx ------ m. Blir ax + m ------ c og xla ----- Log. (c qr m) — Log. p.

ib
, eller og , om Rodstorrelsen af Ligningen u + u,a= c

Altsaa x -----

scetteS ----- mz, da blir mz 4 bx =_c,
xlb=?o3.(c+ n/) 03 x =

og 4 bX ------ L — mz,

alksaa

.

Exempel.
Scet a ----- 2.

b ----- 4.
— j,

da blir
v------72 ,

v = 64 ,
----x

og

c = 72;
altsaa blir

v = [V(72 4- i) — f]2-= m ,

folgeligen

altsaa efter foranforte OploSningsmaade x =

— z.

Efter

OploSningsmaade

anden

bliver

Vcerdien

af

____ Lost 72— 4-> ____
Log. 4

§-

I O.

Dersom Exponential-Ligningen har en Coefficient, blir Oplosnings-maaden ligefuldt anvendelig. Sort ar Ligningen forestilles ved ax 4 Abx -------L,

ib
scenes som forhen b = az , blir lb — zla og ~ ------ z, altsaa b — ala,

folgeligen ved Omfcetning ax 4 Aax kla-/ ----- c,

scettss ax ----- u, blir

ib *
u 4 Aula ----- c, hvoraf Rodstorrelsen (u) kan efter en af foranforre Merhoder (§ 4) bestemmes ,

naar da u ------ s) er bestemt,

blir ax -------- p altsaa

xla ------ lp og x ------ Ja »

Anmerk-
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Anmerkning.
Der ere de Tilfælder, hvori man til at forkorte Ligningernes vlb£v=c

lb
og u + Aula ------ c Oplosning kan benytte sig af den analytiske Satning:

la
at, naar (e) er det Tal, hvis hyperbolffe Logaritme------ i saa er, naar

la
er meget liden, eller (lb) stor i Forhold til (Log. a); elb == i -J-

.

Naar

la
da (v) antages til Logaritme«Systemets Basis ,

i ,

og

saa er vlb

§. II
Naar Exppnential, Ligningen bestaaer af trende Exponential-Leed, er
Oplosningen folgende:

ax £ bx +_ cx = d.

Ligningen er
sat

b = a" .

altsaa Ib ------- ula.

og^ = u.
men
altsaa

b ------ au .
lb
ala ------- b .

c ----- av.
lc ----- via.

samt

c ==■ av.
lc
ala = c.

og da ax £bx 4 cx ----- d, blik ax + ax ^Ia J + ax ^Ia J ------ d.

lb

lc

fat ax ------- y, saa blir y +_ yla + yla ----- d,
da man ved Hielp af en af foranforte Methoder kan efter §. 4. bestemme denne
Lignings Rodstorrelse (y) , sattes samme ----- pz, altsaa ax ------ pz, og
xla ----- lpz, samt x -----

*

Dersom

under den Form ax + Abx 4 Bcx ------ d ,

Ligningen

har

Coefficienter

blir den forvandlede Ligning
y ±.
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1c

y £ Ayla £ Byla ------ d, der overalt har bestemte Exponenter, og oplofts

paa samme Maade, som forrige Ligning.

§. 12.
Dersom Exponential-Ligningen bestaaer af 41te Exponential - Leed under
den Form

ax £ bx £ cx £ dx = e.

- au .
- ula. -

men

altsaa

e-------- av.
lc — via.

d = az .
Id — zla.

• u.

ir = v.

ir = z.

: au .
£
: aIa.

c = av.
lc,
c ------ a,a.

d — az .
ld
d — ala~.

ax £ bx £ cx £ dx = e .

Alc^
altsaa ax + ax

+ ax

/QdA
+ ax viaV —- e.

sattes ax ------ y.
lb
lc
ld
blir y £ yla £ y,a £ yla -------- e .
naar denne Ligning, som har bestemte Exponenler, oplofts ester en af foran-forte Oplosnings - Maader , bestemmes Vardien af y
p", og da

ax = y = pzz blir xla ------- lpzz, og X-----

*

§• 13- ?
Saafremt at Ligningen havde Coefficienter under den Form ax £ Abx

lb

£Bcx£ Cdx

le

ld_

------ e, blev den forvandlede Ligning y£Aylfl £Byla £Cyla:
6,
d^or mange Leed Exponential-Ligningen end bestaaer af, kan den dog oplofts
paa anfsrte almindelige Maade, ved at forvandle den til en Ligning, som
Saml. i. B.
Iiii
' overalt
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En anden Narmelfts-Methode at oploft

overalt har bekiendte Exponenter.

deflige Ligninger Ml i folgende blive vijst, naar de i flig Henseende fornodne
Forudsætninger ere blevne forklarede.

§•

14-

Ved Hielp af anforteMethoder kan man efter de derved bestemte Form
ler fastscette den ubestemte Vcrrdie udi folgende Ligninger:^

ax ± m £ bx±111 = c.
hvoraf man efter (§. H.) bestemmer x«£ m ------- £;
altfaa

x ----- ^ £ m.

Ligeledes blir udi Ligningen

ax ± m £ bx± m £ cx —in ----- d

X £ m ----- — og X ------ ^ £ m; udi Ligningen
ax±m £ bx ±m £ cx — m £ dx ± m = e.
blir x £ m -----

altsaa x -----

§.

£ m.

15»

Udi Ligningen anx±m £ bnx±m ------ c,

blir nx £ m ------ £ altsaa

nx — £ T m, og folgeligen x ----- (£ + m) : n = —if- ;

udi Lig

ningen anx — m £ bnS — m £ cnx — m ------ d,

blir efter den almindelige Op

losnings- Maade Voerdien af nx i m ------

, og x ----- —-ff— *

Udi

Ligningenanx — m £bnx — m £cnx±m ± dnx±m==-e, blir nx£m=£™

»S al'fta X ---

.

§.

16.
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16.

§.

MX + r

Ligeledes kan (x) bestemmes udi Ligningerne

mx +

r

a^£"s£ b"x±-s ------ c,

lli x 4- r

, oltfaa mxla±.rla = nxlp£slp, 09 mxla — nxlp

hvori

----- £ sip Tri a og x ----- ^—77^ ♦
mx 4- r

mx 4- r

mx 4z r

±'s' £

Ligningen
nix+r

ningen a^±s

=d

og afLig-

x ==

mx 4^r

mxHH r

inx4- r

Paa ligedan Maade bestemmes af

____

bnx±7S £c™ HT£dnx=ebestemmesx—.

Alt i Overeensstemmelse med forhen udviklede almindelige Oplosnings-Maade.

§- 17»
Man kan og ved Hielp af den almindelige Oplosnings-Maade bestemme
n

n

Vcerdien af den ubestemte Rodstsrrelfe udi Ligningen ax

man

ved

lx ----lx =

den

Log.

Log.

almindelige Formel

(§. 9.)

bestemmer xn =

: n.

Udi

: n.

Udi Ligningen ax £

lx ---- Log. (7—J : n ;

Ligningen

alt efter

£ bx ------ c,

ax £

bx £

hvoraf
altfaa

cx -----

d

bx £ cx £ dx ------ e

blir
blir

forhen udviklede almindelige Oplosnings-

Maader (§§. 9. 1 1. 12.), omendskiont anforte Ligningers Exponential-Leed
have bekiendte Coefficienrer, gieloer dog den almindelige Oplosnings-Maade,
n

hvorved stig en Ligning ax

n

n

n

£ Abx £ Bcx £ Cdx ------- e
§•

blir oplöfelig.

18.

Ligeledes kan man og ved samme almindelige Oplosnings-Maade ben

n

stemme Voerdien af den ubekiendte Sterrelse udi Ligningen ax—"x£bx^^x----c,

Iiii 2

.

da
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ba xn + mx = te »g Rodstorrelftn (x) efter en af forhen forklarre Maad«
(§. 4.) kan bestemmes.
Paa ligedan Maade bestemmes Den ubestemte Storn
n
n
n
n
relse udi Ligningerne ax±mx + bx±nix £cx±mx== d famt ax±mx + bx—mx

n

n

{ cx± uix + dx i mx ===== e.

§.

19.

Efter samme almindelige Oplosnings-Maade kan man og bestemme den
X

X

ubestemte Storrelse i folgende Ligning am+_ bra== c; da man efter den alX

mindelig Formel (§. 9.) befinder Vardien af am= p, altfaa mx la ------- lp,
og mx == te f o3 xlm = Log. (te) samt x == Log. (te) : lm.

ligedan Maade bestemmes
den ubestemte Storrelse
XX
X
am +. bm +_ cm = d , da x ------- Log.
: lm, og
X
X
X
X
am 4. bm + ci" 4 d" ------- e, da man faaer x == Log.

Paa

udi

Ligningen

udi

Ligningen

: Log. m.

Exempel.
X

X

Scet at udi Ligningen am ±_ bm ===== c er

rn --------- 9.

a---------2.

b ----- 4.

c ------- 72.

Da blir efter den (§. 9.) forklarede almindelige Oplosnings -Maade
v ------- 64 c — v = g — p;

altfaa x ------- Lsg. (JQ : Log. m —

Log. (■“—) : o . 954 — Log. 3:0. 954 = 0.477:0.954 = 1.

x.x
11
Forsoges dermed udi Ligningen am 4 bm ===== c, skal man befinde a9 4- 4s
eller a3 + 43 == 72.

§- 20.
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20.

Ved Hielp af den forklarte almindelige Oplosnings - Maade (§. 9.)

kan man og oploft de Ligninger, som have imaginaire eller forstille Exponenter.
Dersom ax

1 = c V — i, bliv x V — i =

— 1 +.

-------

vende de af Euler udi Hiftoire de l’Academie Royale des Sciences &

belles Lettres de Berlin anforte Methoder, at bestemme der Tal, fom
svarer til en imaginair Logaritme, saavelsom at finde den hyperbolske Loga
ritme, som svarer til en imaginair eller forstilt Storrelse, da beviser han, at
naar den imaginaire Logaritme er == a + b V”— i, og Tallet, som sva
rer til samme, scenes ------ x -V y V — i, findes a + b V* — i at ftare
til det Tal ea (Cos. b -4- V" — i. Sin. b) hvori (e) er det Tal, hvis hy
perbolae Logaritme = i.
Ligeledes, naar det imaginaire Tal er given,
findes dets behorige hyperbolske Logaritme, da naar det imaginaire Tal er
a 4~ b
— i, og Logaritmen stenes ----- x -st y \Z— i, blir efter Eu
lers Beviis Log. (a -st b V — i) ----- x + y V"— i ------ Log. (Va2-stb2)

nns er

*

Ved Anvendelsen af disse Scetninger vil man med Nytte

kunde forvandle imaginair Exponential - Storrelft til fordeelagtigere Form.

Samme kan og anvendes paa Ligningerne ax \Z — i

= dV — i

samt ax

ßx V—• i

1 + bx v'" 1 + cx V"- - +

cx \Z— i

V-i
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ved at fatte bx

\Z” —

i

stemmes = p V— i
— -ir"--

samt

v ===== c \Z— i ,

===== v, da vib

hvoraf v be

1 Ib ===== l(p AZ— i) og x

samt x

V— i X Log. x ===== Log.

” 1

allsaa

paa ligedan Maade oploses de ovrige.

lx =l-og. OZ"-)

§■ 21.

Dersom Exponential-Ligningen har ubestemt Sinus, Cosinus, Tan
gent, Cotangent eller Secant til Exponent , kan den almindelig Oplosningsmaade og ttene til at bestemme Vcrrdien af de ubestemte Exponenter. Udi Lig,
ningen a S-n. x £ß Sia. x e— c blip Sin. x ==
; er a @tn-x + b Sin- *
+_ c Sin. x =5— d f blir Sin. x == ~ ;

d®‘n x==e/ blir Sin. X —

er a Sm x £

c Sin. x ±

Sin. x

, alt i Folge §. 9. 11.12.
§. 22.

Ligeledes naar a Tvs. x £ 5 Cos. x —

a Tos'-1

e Cos. x

b Tvs.x + C Tos. x £

,

blir Cos. x ==

d, blir Cos. x = £■' .

,

er

Dersom a Tvs. X j.

Cos-x^e, blir Cos. X == ~~ .

§. 2Z.
Ligningen a Tang, * £ 5 Tang, x —. c gir Tang. x =====
£ t) Tang, x £ c Tang, x

, og a Tang, x

Z gir Tang. X ==' J~, samt Ligningen a^a-x 4-

b Tang- x £ c Tang, x £ J Tang- x —e giv Tang X ==

.

§. 24.
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24.

§'

Dersom a £et x £ b Tsk. x —, C/ Bliv Cot. x

b Tot. x 4 c Cor x —. c]z Bliv Cot. x
£

Cot. x __ e z
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,

er a

x £

; er a Tot. x £ b Tot. x £ c Cot. x

Bliv Cot. x -------

alt efter de almindelige OploSningS-

maadev §. 9. 11. i2. ved at giore de fornodne Substitutioner.

§. 25.
De Exponential - Ligninger, som have ubestemte logaritmiske Exponenter, kan og oplofts ved Hielp af de forhen forklarte almindelige Oplosningsmaader. Derfoma^£b^ ------ c Bliv Ix = 1-~(§. 4.) hvor (I) over
alt har Logaritme Bemerkelft; Ligningen aIx £ b1x £c,x==d girlx------

Ligningen a1x £ blx £ clx £ dlx ------- e gir lx ------ ~ .

losnings - Maade

gielder

og,

naar

Den samme Op

Exponential - Ledene

har

bestemte

Coefficienter.

26.
Fremdeles kan og den almindelige Oplosningsmaade anvendes paa at be
stemme den ubestemte^Storre^ft udi folgende logarirmiffeExponentiak-Ligninger:
Dersom a
(x —1B? £ b £dø- <x —
= c, biir Log. (x £m)= Ir, naar
sattes = Ir, altsaa x ------ r £ m. 1

Ligeledes kan man bestemme de ube

stemte Storrelftr udi Ligningerne a £o0- Cx±ni>£b£o0- Cx±ni) +_c 8o0- Cx —m)
>— <£ fcrmt a£o0- lx ± *») 4 b£DØ- (X —in^ + c£o0- lx— m) 4 d£o0- (x ± m) ■— g,

Paa ligedan Maade bestemmes og (x) udi Ligningen a £oø< <nx±m) 4.
b ßDg.(nx±m) _ Cz Ba Log. (nx £ m) = Jj-------- Ir- og nx £m ----- r,

altsaa x-----♦
Ligeledes bestemmes og Vcerdien af (x) udi Ligningen
g £oß. (nx+m) 4 b Log. (nx£m) 4 c Log. (nx £ m)
<£

§• 27.
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27.

Ligedan Oplosnings-Maade gielder og for Ligningerne a £os’—:~-~
= £ = Ir , og

+ b £00- ^4^ ---c, da man faaer Log.

= r, (§.9.) altfa’anx £m==rx, og x=y=-^n-.
4. b S00.nx±m
c Lvg. (nx ± m)

0 EOß. (hx±_iii)
j Log. (nx±m)

& Lvg. (nx ± tn)

,

O9 aM
tø tog. (nx±_tn)

__

§.

28.

Ester den forklarte almindelige Oplosnings - Maade kan man og ben
ji
stemme den ubestemte udi Ligningen a -os- O ± ®*) + b £o0± mx) ----- c,

da i Folge (§. 9.) Log. (xn + mx) = ~ = Ir, altfaa xn 4 mx ----- r,

hvoraf Rodstorrelftn (x) bestemmes efter en (§. 4.) anfort Oplosningsmaade.

n
Af samme Beskaffenhed

er

Ligningen

a '°a-

— mx) 4. b fi00*

n
— mx) 4

n

c -00-

— mx) + 2c. ----- 6.

Hvad Function Exponenten end er af (x), kan

dog Vcerdien af (x) bestemmes ved Anvendelse af den forhen forklarte almin
delige Oplosningsmaade.

§•29.
Et endnu mere besynderligt flags Ligninger ere de, som har ubestemt
Logaritme af hoiere Orden til Exponent.
Der gives Logaritmer af forffillig
Orden; de af forste Orden ere Logaritmer til naturlige Tal, de af anden Or
den ere Logaritmer af Konst-Tal eller Logaritme-Tal; de af tredie Orden ere
Logaritmer af Logaritme-Tal af anden Orden 0. f. v.
Saaledes er Log. x
eller fx Logaritme af iste Orden; lix Logaritme af 2den Orden; lllx Loga
ritme af g die Orden 0. s. v.

Dersom x =. 10000 er lx ------ 4 ,
lix
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Derimod Stir llllx

eller l4x = en imaginati* eller forstilt Storrelse, faafom det bliv Logaritmen
af en negativ Storrelse.
Ved Hielp af de almindelige Oplosnings»Maader (§. 9) 0. f. kan man oplofe logaritmiffe Exponential-Ligninger, som ere
af hoiere Orden.

Dersom allx 4 bllx ------ c, blir efter (§. 9.) lix ------ ~ ,

som scetles ------ lr, altsaa Ix ----- r.

efter §. 11. lix ----- — ----- lrz,

Dersom allx £ b1Ix 4 cllx ----- d, blir

og lx ----- rz; er allx £ b11x 4 cllx £ d1Ix

= e, blir i Folge (§. 12.) lix — ~~ ----- lrzz, og lx ----- rzz.

Der

som den ubestemte logaritmiffe Exponent befandtes endnu af hoiere Orden ft E.
lllx eller lnx, kunde man ikke desto mindre anvende samme OplosningSmaade,
faafremt lnx ei er af faa hoi en Orden, at den blir en imaginair eller forstilt
Storrelse, i faa Fald beviser det tillige, at Opgaven, som svarer til den Lig
ning, er uoploselig.

§.

30.

De almindelige Oplosningsmaader (§. 9. 11. 12.) kan og tiene til at
bestemme den ubestemte Storrelse i Tilfcelde, da den ubestemte Exponent er Lo

garitme af Sinus, Cosinus, Tangent eller Cotangent til en ubestemt Vinkel.
Naarda a $00- ®l,L x 4. b dos- Sin. x
jF^ge foregaaende Log. Sin. x
== J— = lr (§. 9.), altfaa Sin. X == r.
Paa ligedan Maade tiener

den almindelige Oplosning til at bestemme Sinus af (x) udi Ligningen
a
Sin. X £ b) kog. Sin. x
c $og. Sin. x
_ j , j*amt
Ligningen a£o0- Sin. *

4 b dog. ©in. x 4 c Log. Sin. x 4 J Log. Sin. X ICf -----

§.31.
Dersom a 5°8- T«s. >- £ b -c» W x = c, 6(ir, naar '£■ = Ir, Cos.

x ------ r.
Ligedan bestemmes Vcrrdien af Cost X udi Ligningen a dog. Cos. X 4
b r°°. T°s. x £ c $o6. T°s. x = d, faml ubt Ligningen a 8°a- e°s. x + b t««- C°s. x
4 C dog. Tos. x 4
Log. Cos. X _|_
0.

'vift Sami. I. 25,

Kkkk

<$.22.

626

Mt Forsog til Exponential-Ligningers almindelige Oplosning.
Z2.
Ubi Ligningen a s°9- Tang, x yb Log. Tang. X -_-_0 biir paa samme Maade

ved den fornedne Omsoetmng Tang. x<= r,

naar ~ = Ir ; ligeledes be

stemmes Vcerdien af Tang, x udi Ligningerne a £d9> Tang, x y

C Log. Tang, x
J Log. Tang, x

£09. Tang, x j.
|-amt a Log. Tang. x + b Soø< Tang. x + c Log. Tang, x +
~
~~

_ J f
e>

33- Paa ligedan Maade bestemmes Vcerdien af Cotangenten ti( fx) udi Lig
ningerne a ßo0- ^CL x -f b Log. Cot- X __ c f Og 2 Log. Cot. X
Log. Cot. X j.

QLog. Lot- xg— d, samt a~°6- Tvt, x 4^bLog. Lot. x + c Log. Cot.X 4^d Log.Cot. X.

§-

;

34-

Ved de almindelige Oplosningsmqader §. 9. 11. 1 2. veiledes jeg til
<it oploft folgende Ligninger mbx + nax = caxbx, saavelsom mbx ♦ cx +
nax . cx + rax . bx ------ ax . bx. cx . d; samt mbx . cx . dx + nax . cx.
dx + rax . bx . dx + sax . bx . cx ----- e . ax . bx . cx ♦ dx .
Den ferste
,af disse Ligninger mbx + nax ----- cax . bx oplofts paa felgende Maade:

Ved Division blir ——4- n ----- c . bx ,

og — 4- —— ----- c, qltsaa blir
ax

ax

—

bx

ma~x+ n . b —X ----- c; sattes da udi Formeln (§. 9.) i Stedet for. (x)

den negative Storrelft (— x) , blir — x ------ y , altfaa , naar y ----- Ir

blir — i« Ir, og x ------ Ir, folgeligen x — Log. (y).

.

35.

Ligningen mbx. cx + nax . cx r . ax . bx ------ ax. bx ♦ cx. d
forvandles ved Division til -— + t- + — — d , altfaa ma~x +
nb

M. Forftg til Exponential-Ligningers almindelige Oplosning.

627

nb "x £ ro ~x ----- d og a~x+£b~x££ c ~x------ ~ f da man efter

Ib
Oplosnings - Maaden (§. 1i.),

Ib,

lc

hvor y £ Ayla £ Byla ------- d ,

faner

lc_

y + £ yla £ £ yla — £ , Hvis Rodstorrelft bestemt (§. 4) ------ pz gir

y = pz — a"x,

folgeligen Log. pz ----- — xla ,

------- — Ic^, og x------Log. £ .

altsaa x —

Ligedan fastsattes den ubestemte Exponent .udi

Ligningen mbx . cx ♦ dx £ n . ax . cx . dx £ r . ax ♦ bx * dx £ s . ax ♦
bx . cx ----- e ♦ ax ♦ bx . cx . dx ved ar anvende den forhen (§. 12.) forklarre almindelige Oplosningsmnnde.

Anmerkning.
Disse Ligningers Oplosning kan have sin Nytte ved adskillige indviklede
Differential-Ligningers Integration, da Exponential-Storrelferne derved kan
forvandles til en begvemmere Integrabiliters-Form.

§•

39.

Da jeg har udviklet Maaden at oploft de stags Exponential-Ligninger,
fom kan forestilles under den almindelige Form ax £ Abx £ rc. ----- e, maae
jeg tillige giere Forftg paa at oploft de ovrige stags Exponential-Ligninger, der
udfordre en anden Oplesningsmaade, og ei uden Noermelft eller Approxima«
tion kan bestemme den ubestemte Storrelft.
Hertil er folgende Forudftrttting
fornoden: Log.
, ftafremt der forstaaes den hyperbolske Loga

ritme, og x er mindre end y, samt enten norr ved at vcere lige saa stor som y,
eller og overmande liden i Forhold til y, saa at y er overmande stor i Forhold
til x.
Denne Sats har Euler fctugt udi sine analytiske Meditationer, men,
naar den ei anvendes inden anforte Grandftr, vil den medfore Folger afBrokS
Feil udi Exponential-Ligningers ubestemte Storrelses Fastscettelse.
Da jeg
ei har forcfunden Satsen beviist, vil jeg underftge sammes Beviis udi begge
de yderligste Tilfalde, hvoraf det eene er naar X = y, eller nasten saa stor

Kkkk 2
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som V, thi langer fordres ei Sætningens Rigtighed, da saafremt at (y) er
mindre end (x) har Satsen ei Sted.
Dersom da (x) var lige saa stor som(y),
blev ~ = r

altfaa Log. y = Log. i = o, men ~~~ = o, folge-

ligen er Log. y ------- ^-y— udi Tilfalde da x ----- y eller da der er fuiit? en
meget liden Forffiel imellem Storrelsen af x og 'y.
Udi det andet yderlige
Tilfalde naar y ----- nx og (n) er overmande stor, da, som det af Analysis
er bekiendt, at naar (e) er det Tal , hvis hyperbolae Logaritme ----- i,
og oo er det Tegn,
e” ------ i +

hvormed en uendelig stor Storrelfe bemerkes ,

altfaa ,

da — i -J- i er endnu mindre end

,

er

maae

sammeSatning gielde, og paa ligeMaade blir e— 1 + ”== i — i 4-^===i,
men da n ------ æ og y ------ nx ------ n x, blir y — ~ ------- -1- -------L altsaa Wire- - + " = - og — i + -j- ==£og.^ = 2og. y, ba

blir — i + — = Log. y , og —y— = Log. y ,

=y ,

hvorved forfltiaes den

hyperbolske Logaritme, sattes Subtangenten ril det briggiske Logaritme Sy

stema-----p, blir den briggiske Logaritme afy ------~y— =

,

og paa stig Maade er Satningen beviist udi de yderligste Tilfalde, hvoraf det
forste er egentligen allene det hvori Satningen bor binges, naar man vil undgaae rode til ivode Dele Broks Feil ved Exponential-Ligningers Oplosning.

Eftersom at Log. y — --y^-— X (x — y) (§. 36) kan man og
bestemme Logaritmen af (b — x) — Log. ((b) X (1 — y)) ------- Log. b
4- Log. (1 — y) men i —

------ —p— og b — x er mindre end (b),

altfaa i Folge (§. 36.) Log. -=- =

= =- X o. 434294,

solgeligen Log. (b — x) ------ Log. b —* —‘, naar b

x og x liden

i Forhold til (b).
Exempel.
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Epempel.
©eet b = i 000, x == 2 , saa er Log. (b — x} ==3.000000

— o. 000868 = 2. 999132 = Log. 998.

§-

38-

Paa den Maade kan man ei bestemme Log. (b 4- x*) ------- Log. b 4Log. (1 +
, saasom 1 4----- -i— er stirre end en heel, og b 4- x
siorre end (b), men paa folgende Maade lader sig Log. (b 4- x) bestemme

ved Narmelse eller Approximation.

Man bestemmer Log. (14--^-) ved fel

gende Proportion, som er almindelig ved Logaritmers Brug,
kuns paa Brok nar rigtig,
Log. I 4- t = o +

Log. (b) 4- ——*

at

omendffiont

1 : o. 301030 == -^ :
, altsaa
“ WN, og Log. (b4-x) =

Man kan og bestemme Log. (b 4- x) paa folgende

Maade, da (b) er en bekiendt Storrelfe, opsoges i Logaritme-Tavlerne Lo

garitme-Differencen imellem Log. b og Log (b 4- 1), hvilken Forfficl jeg
kalder (m), da blir 1 : m ----- x : mx efter den Proportionalitet, som er
almindelig ved Logaritmers Brug, og uden betydelig Broks Feil kan anven
des, naar (b) er meget storre end (x), samt (x) ei er meget stor, da man
faaer Log. (b
x) ------ Log. (b) + mx.

39Ved Hielp af anforte bestemmes Log. x.
fen for x er (b), faa at x ------- b — u ,
Log. (b — u) = Log. b —

Sat Grandse-Stsrrelda er i Folge (§. 37.)

altsaa da u ----- b — x blir

Log. (b — u) ----- Log. b 4- ~34294, og felgeligen Log. x ----Log. b 4"

-9———— ♦

Man kan og bestemme (Log. x) paa fol

gende Maade: sat (a) er en Grandfestorrelse for (x) som er tillige mindr

Kkkk

3

end

6zo M. Forssg til Exponential^ Ligningers almindelige Oplosning.
end (x), saa at X ------ a 4* u, da blir i Folge §. 3 8. Log. X-----Log. (a4-u)
== £og. a 4* ———a—— , men da X — a ----- u,
O.

zOiO;O(x—^ #

blir Log. X---- Log. a 4-

Naar (u) er meget mindre end (a) kan man og bestemme

Log. x paa folgendeMaade: da Log. (a4- u) iFolge§. 3 g. er== 805. a 4*mu,
men U-----X — a, blir Log. x ----- Log. a 4- mx — am.

40.

Tals

-

Ligeledes kan man forvandle den logaritmiffe Funktion xlx til naturlige
Funktion paa en normende Maade, tbi, da Log. x ----- lb 4-

(§39), blir xlx ---- xlb +

.

Da (b)

er en valgt Grcendsestorrelse for (x) der er lidet storre end (x).
Naar (a) an
tages som en Grandsestorrelse, der er lidet mindre end (x) blir lx ------ la 4«i,sta xlx ----- xla 4

.

Eller °g,

naar

den logaritmiske Forffiel imellem Log. (b 4~ i) og Log. b udi Logaritme-Tav

len anscetkes ----- m, blir, naar (b) er mindre end (x) den logaritmiske Funk
tion xlx ----- xlb 4- mx2 — bmx i Folge (§ 39).

§. 4T»
I Folge anferte blir —~ ------ ~ 4- 0.434294 —naarb^x

= — 4-0.301030

samt

, naar a^x etter og y ----- m 4-

, naar man benytter sig af den logaritmiffe Difference, og b er min
dre end x.

.

42.
Da Log. y == -—5- § z6 ,

x

saa er den hyperbolffe Logaritme

»g den briggiffeLogarikme af

af
.

§• 43-

-

NL Forseg til Exponential-Ligningers almindelige Oplesnirrg.

631

4Z.

§-

Paa en anden Maade kan man bestemme den hyperbolske Logaritme af
ester Saunderfons Methode; da Log. hyp. —t_a'= —, naar (x)
ei er over roooo, og (a) ei storre end en Heel.

Satsen er egentligen kuns

en Ncrrmelses - Scelning, og bevises paa folgende Maade af Differential - Reg
ningen.
Sal Summen af Taller og Navner eller ax
a== ni, deres
Forffiel ----- a, da Mr

Dersom nu Forskiellen imel

*

lem Taller og Navner = a ansees som en foranderlig Srorrelse, blir Diffe
rentialet af^-^—saasom Differentialet af Log. (m 4- a) ------- og Differentialet af Log. (m

a) =

, altsaa Differentialet af Log.

les det ved Division til en uendelig Rad og integreres, blir Log.

=:

2 Xf-4- —v -4- —v + —— rc.), men da (a) ei er storre end en Heel
og (m) ei storre end 10000, maae man uden Feil kunde udelade de Brok

, ^7 rc. som forsvindende Storrelser, altsaa antage Log. (™4)=
naar der forstaaes den hyperbolske Logaritme,

forvandle den hyperbolske Logaritme

2X -|- I

Deraf folger,

og (x) ei er storre end

da nu m ----- ax 4~ a er

til Briggiff' Logaritme,

da blir den

ar saafremt (a) ei overgaaer en Heel,

10000 ,

blir Log. (x 4" a) — Log. x --------

o. 868588a: (,2X 4- a).
Men denne Formel kan ei tiene til at omvexle
en logaritmisk Funktion til en naturlig Tal-Funktion, medmindre man veed
den ubestemte Storrelses Grcendse- Vcerdi paa en Brok ncer.
Naar man f. E.
veed ar (x) mangler kuns en Brok i at vcere -------- b, da kan man antage x=b
4- 4 , og altsaa Log. x — I(b 4- ^-) ------ Log. b 4~ Log. (1 4- ~), men
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altsaaLog. x------Log. b

Logaritmen af (i 4- -£•) —Log.x^- —
rmen, dax —b4altsaa u----

blirxu —bu4-b, og(x— "b)u—b,

, folgeligen ved Omfatning Log. x —Log. b 4- -J---- ,

X

1
og Log. X —Log.b-j-

b

. Men udi Tilfalde da X ------- b 4-

1
,

oss-^- er mindre end en Heel, kan man langt lettere og sikrere benytte sig af den

logaritmiske Forffiel efter den (§ 39) forklarte Methode, da, naar den logaritmiffe Forffiel imellem Log. (b -j- r) og Log. b er — m, blir 1 : in
-----

, og, t>ax = b+

samt u ----- -^~b ,

j blir xu--------bu 4-b, og xu—bu=b,

altsaa 1 : m = £ : in(x — b), og Log. (b

------ Log. x -------- Log. b + mx —* bm; der vil befi'ndes langt noiagtigere end
den ester Saunderfons Maade bestemte Vardie as Log. x -------- Log. b 4"

(o. 8685 88)_(x—b)
x+ b

"

'

§■ 44Skiont jeg forhen (§ 9) har bestemt en Maade, udenApproximation at
finde den ubestemte Storrelfe udi Exponential-Ligningen ax +_ bx ------- c, kan

det dog i mange Tilfalde vare til Lettelse i Oplosningen at benytte sig af fol
gende Approximations-Methode, som jeg har befunden at bestemme Vardien
af Exponenten paa Tiendeels Brok nar.
Da ax
bx ------- c blir, naar
ax — u, bX ------- v, u -j- v -------- L, da xla--------lu, og xlb — !v, famt
lu : Iv ----- xla : xlb ------- la : lb , men v ------- c — u og u = c — v
altfaa blir lu : Iv ------ la : Ib ------ Log. (c — v) : Log. (c — u) ,
men

Log. (c — V) -------- Lvg. C---- 2lA?A^94v ,

(c— u) -------- Log. c —

SL4M224U (§37) altfaala:lb= Log.c —
;Log.c —
men v=c— u ftlgeligen la:lb = [k+^-clo-4I^]: [le—
og naar man fætter la: lb=m,

,

=n blir m------- flc-f-(u—c)n]:

[1(c)—nu], og mlc—mnu=lc 4- nu — cn, samt mlc 4- cn—1c
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= u;

----- (mn 4- n)u, og

fca as — u, altsaa x == J?-,

: Log. s.

Wr x --- Log.'

Exempel.
b — 4. c = 189, fa«eejn —$- =

S«t s

•

n=^~—— ==0.002297. mlc=2.642896, lc=2.276462.

cn = o. 434294, mn = o. 002666, cg mn4-n==,o*00496 3#
<rg mlc — 1c 4-cn == o. 800728; altsaa u ----, ogx —

Log. u : Log. a = Log. (™^f) : 0.698970; altsaa x=g .

§-

1.

45-

Ved Hielp af foranforte Seetninger er man i Stand til at bestemme
Vcerdien af den ubestemte Storrelse udi det flags Exponential- Ligning , som
indbefatter en Blanding af Exponential-Storrelse samt af ubestemt Storrelse
med bestemt Exponent. Det simplesteTilfcelde erax+x=b, t>ciax=b—x,

og xla = Log. (b -— x); men Log. (b — x) = lb —

, Og bxla = blb — 0.434294X,

§ 37, altsaa xla ------lb —

samt bxla 4-o.434294X = blb,
, r
altsaa
1

x -----

og (bla4- o. 434294^ = blb,

blb
rr-j——--—.
bla-f-Q. 434294

Exempet.
Sort a = 3 ,
Deel ncer.

b = 248/ t»a bliv x — 5^ bestemt paa

46»
Da b — xm ----- b(i------ ^—), altsaa Log. (b—xm) = Log.b4Log. (1 —

, men, naar (b) er storre end xm , saa er i Folge (§ 36)

Log. (r------- ===== Log. C^T”D ------------- ------- naar forstaaes hyperbolff

Logaritme, og =====
Nye S«ml. i. B.

X 0.434294, naar forstaaesBriggiffLogaritme,

Llll

hvor-

6z4
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hvoraf folger, at denBriggipke Logaritme til (b — xm) ------- Log. b----------

’

X o. 434294,
§.

47«

Exponential - Ligningen x'" 4. Aax ------ b oplofts paa folgende Maade,
da man faaer Aax ■<= b •— xm og 1A 4- xla ------ 1 (b — xm) men
I(b—Xln )------ lb—

og

deraf

folger ,

alrsaa faaesIA+xla ----- Ib,
atX o. 434294 4* xla = Ib—LA ,

famt

0.43429 4Xm 4- bxla ----- blb — blA ogx"' 4- --—-r- x — —,
som er en Ligning med bestemte Exponettter, og kan oplofts efter en.af de (§ 4)
anfsrteMaader.

Exempel.
Sat m ------ 2.
x —

a ------ 4.

b ----- 73.

A ------ r.

da blir x3 4-

' hvoraf man bestemmer x ----- — 50. 59 98 +

53.605-------4-3.005 2,som er den sande Bestemmelse af(x)paa^n«r,

Anmerkning.
Da Exponential- Ligninger ei kan oplofts nden Hielp af Logaritmer, og
Logaritmer selv ere bestemte ved Ncrrmelfts-Methode ei uden Broks Feil, der
forogeS ved deres Multiplication med Logaritmen eller naturlige Tal, kan man
umueligen bestemme den ubestemte Storrelfe udi Exponential-Ligninger ncrrmere end paa Brok nar, foui udi de stesteTilfcrlde i Praxi er alt der der behoves.

§•

48*

Dersom Exponential-Stsrrelsen udi Exponential - Ligninger har ei allene
en ubestemt Exponent, men tillige en ubestemt Rodsierrelse, saa at Exponen
tial- Ligningen er af den Form, xs ------ a , blir Oplosningen felgende:

Forste Oplosning.
Da xx ------ a, blir xlx ------ la, antages en Grcrndft-Vardie (m)>
som er sterre end (x), da blir efter
3 9) Log. x -------- Log. m 4*
r alifaa kim +

= Ia,

og mxlm

4“ (x3 — mx) X o. 434294 ------ nila, samt o. 434294X2 4- mlmx

EFsrsog tit Exponential»Ligningets almindelige Oplosning.

mla
=
,
o. 434294
mla
mla_
■ (mim
(mim—
—o. 4342
434294m)2 |
o. 434294
(O. 8681881
J *

- 0-4Z4-S4MX =mla, og x*+
C mim—0. 4;4294m X _|_
01168588
) —

famt X

63 5

Ander; Oplosning.
Dersom man valger en Grandfe-Vardie, fom.er mindre end (x), og
fætter samme ----- n ,

2_i£_L2122 , men

Da blir efter (§ 39) Log. x ------- In -f- 21.2212122 —
la, 6(ir xlx==xln-|-——a

xx _. 3/ yg xlx-

— O. ZOIOZOX ----- la ,

og nxln -f- o. 301030X2 —

— nla, samt ved Division x2.-}-

o. 301030

( nln____ in\ 1 V*___ -__ - -4X 0. 602060
211/ —
o. 301030
»
Tredie Oplosning. ...

tigen blir x

o. 3 o i o 3onx

—n)x==
\_o.6o2.060

in)1.

Efter at have valgten Grandfe-Vardie for x faaledes, at den er lidet
b; opsogeS i Logaritme - Tavlerne
mindre end (x), hvilken Vardie fattet?
m , da blir i Folge
dens narmesie Logarilmi^e Forskiel, fom fattes
bm, men da Ligningen, som skal oplofts
(§ 3 9) Log. x ----- Ib 4- mx
la, og mx3~b
xx ------ a gir xlx ----- la, blir xlb -V mx2 — bmx
(lb — bm)x ----- la, famt x2 + C~1~D x
.
Hvoraf folger, at

.

x = — (---) ±
x.

21H

x

j_m

1

X

2111

y

1

Exempel til forste Oplosning.
Sart a ----- 3 12'5. m ------ 6. altsaa la ----- 3.4948 50; lm ------0.778.5 ^; fam.

- 6 == ro.7 $o?-6

= 4.7505, og —"57 = -7^-4- = 48.2831

f-lg-ligen x= +

4. 7505X ----- 48. 283 1 / °3 x =— 2. 3752 + V(48» 28 3 1 4*
5.64 r 5) ----- — 2. 37 52 ±_ 7. 34, altsaa x ----- 4.9648, sompaa den
Brok ^zzZö nar er rigtig.

Exempel til anden Oplosning.
Sar fom forhen a----- 3 12 5,menn=4; da blir ln=
yq —nh----------n = -428242 _ 4
^7.7999 — 4
0 o. 301030
301030
Llll 2
/

.4

o. 602060,

3.9999, og
da
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La la == 3*4948 5°/ blir —------

==46* 4385/ altsaa

Hiv X ------ — i. 9999 ± V(+6. 4385 + 3* 9996) = — 1, 9999
+_ V50. 43 81, allsaa x ------ —- 1*9999 ± 7*1012 ------- 5. 1211.

Exempel til tredie Oplosning.
Som forhen scettes a -------- 3125, b ------ 4.
Den logaritmiske Forstkiel imellem Log. (b 4" 1) og Log. b -------- m ------- 0.296912, Da lb -----O. 60 = 060 , brn = °. 387640, bli°

= 2^22^=^87640

— >. 1062, og ~ — 4'"7^6?"if = 36'06 = 8, ftlgcligen x = —
1062
1.
+ V*(37. 2864) ------ — i. 106.2 £ 6. 1062, altsaa x ------ 5,
ved hvilken Oplosningsmaade Vcerdien af (x) bestemmes uden Broks Feil.

§- 49Sanfremt den ubestemte Exponent i Exponential-Ligningen er en ube
stemt Logaritme af den ubestemte Rodstorrelft under den Form x^-------- a, blir
Ligningen langt lettere at oploft, da blir lx . lx ------ la, altsaa (lx)3 = la,
og lx ----- Via.

Exenrpel.
Sort a ----- 10002 , saner la —4, altsaa lx — Via-----2 , og
x------- 122, da man og rigtigen besinder 1223------12 222, eller

-------a.

Exponential-Ligningen xx + xn ------- a oplofts paa folgende Maade:

Forste Oplosning.
Xaxx4-xn=a, Mie xx = a .—‘*xn, og xlx --------Log. (a—x11),
men lx ------ lb 4- mx — bm (§ 39), naar (b) er en Grcendsesterrclse lidet
mindre end (x), samt (m) den logaritmiske ForMel imellem Log. (b 4- i)
og Log. b.

Log. (a — xn) ------- la —

naar xn er enten ncer

ved at vcrre faa stor som (a) eller og overmande liden i Forhold til (a).
Dn
xlx—l(a—xn), tuen xlx = xlb 4-mx3—bmx, 03 l(a — xn)<=

K — —snn er xlb 4- mx3 — bmx ------ la — —, og
a

fol-
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s-lgelig-n 2^’"— +(lb—bm)x+mx,=la famt xn +

637
x=

; bv'lk-n Ligning bestaaer af bekiendte Expo-

+

menter, og maae oplofts efter Methoden (§ 4).

Anden Oplosning.
Ligningens -V xn ===== a kan lettere oplofts paa folgende Maade: da
xx ----- a — xn altfta xlx = l(a — xn) men lx ------- lb -ft mx — bm,
altsaa xlx ===== xlb -ft mx2 — bmx, folgeligen, da xlx == l(a — xn),
blir xlb -ft mx3 — bmx ------ l(a — xn), og da (b) er en antagen Grcendsevcerdie af (x) vil det er have betydelig feilagtig Folge, at antage Log. (a—xn)
===== Log. (a — bn) , da blir xlb -ft mx2 — bmx ----- l(a — bn) == ls
-g
+ (!^)x = i fot X = - C-i-) ± vi+CRP)-.

Exempel.

+

o. 1452 + ^8.5685 ,

alisaa X -----

3.06 52.
Ved ar igienrage denne Beregningsmaade, antage l(a — bn)
== 1(36 — (3. 065 2)n) vil man endnu langt ncermere kunde bestemme

Vcrrdien af (x) udi Exponential-Ligningen xx -ft xn -=--=- a.

- §•

51-

Det besynderlige stags Ligninger, som og kan Henregnes blant Expo
nential-Ligninger, er man i Stand ril oploft under den Form xlx-==ax-ftn,
antages en Grcrttdftvcvrdie af (x) som scrlteS === m, der er lidet mindre end
(x) og ved Hielp af Logaritme-Tavlerne lerreligen kan vælges.
Den logaritmifte Forffiel imellem l(m -ft 1) og l(m) ftctteS == r, der ligeledes af Loga
ritme-Tavlerne er bekiendt, da blir i Folge § 39 lx == Im -ft rx — mr,
Llll 3
altfta

638
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altsaa, da xlx ------ ax 4“ n , blir xhn 4- rx2 — mrx ----- ax 4- n, og
rx24-(lm— mr — a)x—n = o, eller x2 4- (-~y—)x—~=o,
/lm— mr—a*\

_l

t

<■[

n

,

a'-5>° x = — V-^—) tv(r +

ihn — mr — a)2

>

•

Exempel.
Seet m ----- 7, n------7, a------i , kages da de Hyperbolffe Loga
ritmer (nemligen i Tilfcrlde naar den logaritmiffe Ligning er fremkommen
ved Differential - Lignings Integration) saa er lm = i. 9459 ioi ,
r ----- o. 133 5 3 14, lm -— mr — a ----- 1.9459101 -— o. 9347198
— I. 0000000 ----- 0» 0111903, og------- ---------

~ ----- 52. 422 1 ,

o. 08 38 ,

samt

altsaa x = — o. 0419 +_ 7. 24 ------ 7. 198 r.

Som svarer langt noiere til Ligningen xlx ----- ax 4- n, end Den af Euler
ved Regula Falsi bestemte Vcrrdie 7.21 ndi Ligningen lu ----- 1 4“

/ Hvor

u bemerker det samme som x, og a------ 1, N-----7.
Dersom man Havde
antagen en Greendsesterrelje, som var alt formeget afvigende fra den ubestemte
Siorrelses sande V«rdie, maatte man ved Hielv afden befundne Vcerdie jgientage samme Beregningsmaade, Hvorved man blir i Stand til ar bestemme
Vcerdien af den ubestemte Storrelse paa den allermindste Brok nar.

Anmerkning.
Euler melder om deflige Ligninger udi Neue Grundsätze Der Artillerie:
Aus Lieser Wguation kan zwar überhaupt der Werih von (ü) nicht angezeigl
werden.

§- 52.
Da en stor Deel af föranferie Oplesningsmaader grundes paa den for
udsatte Oplesning af Ligningen xn 4~ X ----- b, maae jeg ril Slutning underfsge, om man er ved en kortere Appropimations Maade kan bestemme Rodstorrelsen (x), uden at benytte sigaf nogen af de Maader, som ere forklane
(§ 4) Der i mange Tilfcelder vil ikke uden stor VidtloftigHed kunde bruges.
Da xn 4~ x == b, blir nlx ------ l(b —x), scetteS den logaritmiffe Forffiel
imellem
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imellem 1(b) og I(b— i) -----r, da er i: r ------ x: rx, altsaa l(b — x)
------Ib—rx iFolge§z8, oglx—, fcrttesx-----b"'—uf
i

i

og den logaritmiske Forffiel imellem l(bn ) eller

og l(bn — 1) fattes

JL
i
= s, da blir lx = lbn — us = — — us, men x ------ b" — u, alti

i

faa u ------- bn — x, folgeligen ved Omfcerning blir lx ------ ~ — sbn + sx,
og, da lx — —, fotvforhen er viist, blir

------ ~ — sb^4- sx,

1
i
og deraf folger, at Ib—rx—Ib—nsbn + nsx, og Ib— Ib — nsbn 4i
JL
rx 4- nsx, samt nsbn ------ rx 4* nsx , og ~~ — x.
Dersom
man tilLettelsei Beregningen vil benytte sig as Logaritmer, da blir lx---- In 4»
ls 4~ V — Kr + ns).

Exempel.
Scet n ------- 3.

b ------ 30 ;

faa er Ib ------ i. 477121 , — ------

0.492373, s== o. 176091, r= 0.014723, In—0.47712i,
r4-ns = o. 542996, Ir 4- ns -----—0.265200, 03 lx = 0.4771 2 t
— 0.754241 4-0. 492373.+ o. 265200 = o. 480453 , altsaa
x ------- 3.023.
Ved ar igientage den sammeBeregningSmaade sattes^-------z. 02 3—u
£
i Stedet for man forhen fatte x ------ bn — u, Ml man endnu paa en mindre
Brok ncrr kunde bestemme Vcerdien af (x).
Man kan og dertil anvende den
§ 4 n. 2 forklane Methode, da, naar den befundne Vcerdie as (x) nemlig
3.02z fcrttes----c, og antages x-= c—z, da blir (c — z)n 4- c — z
=b, og (c—z)n — z= b — c ----- 6, famt (c—z)n = d 4- z,

og n(Log. c —- z) = Log. (d + z),

fat le — lo — 1 = p, Id 4- 1

—ld
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— ld=q, faa er 1 : p ----- — z : — pz1 : q ------- z : qz, og alt fa a
nl(c — z)-----n(l(e)—pz), fam^!(d4-z)----- ld 4- qz i Folge (§ 38),
altsaa, da n Log. o—z ----- Log, d-ftz, blir nie — npz —id 4- qz,
og nlc — Id = npz 4- qz, samt
----- z.
Excmxcl.

e------ z. O2 , som forhen blev beftemt, b= 30, b — c------26.98
------ d , n ------ 3 j fom forhen , p ----- le — le — 1 ----- o 174656 ;
q ------ ld 4* 1 — ld ----- o. 015806 , altsaa x —
-=
2i^l2^^=J,_4iL24i = 0^08979
01663, altsaa X---- 3.02 —
O- 523968 + o. OI5806

0.539774

J

J

0.0 i 66 3 , og x ----- 3.003 37, som paa iDs-ä Deel nar er rigtig.
Vil
man endnu ncermere bestemme Værdien af (x), kan samme BeregningSmaade
uden stor Vanskelighed igienlages, da Tal-Oplosningen er ved Hielp af Logarit
men meget let.
Skulde man befinde nogen af foranforte Exponential-Ligninger ved Op
losningen at endes med flig en Ligning x^111 4* x = b, hvilket flags af
Leibnitz er kaldet Æquatio interfcendens, fom jeg ei har feet oploft i

noget mathemaW Skrift, kan samme oplofts ved Hielp af anforte Maade,
i
hvorefter Ligningen xn

x = b er bleven oploft, fom gav x -----/
yE/"m
da iftedet for (n) flettes Vm , hvorved man faaer x ----- k
L*.VJ22,
x

r

+

s

\Z"vn

der er Rodstsrrelftn udi Ligningen xv'm 4- x ------- b, saafremt Vm V 1.

Da man faaer Ix =<— 4* Is +

t — dog. (r 4*s Vm).

Register.
(Pag. Z05. sg 306. ere betegnede med og^. ligesaa Pag. 497. og 498. formedelst
at de veo en Trykfeyl forekomme dobbelt efter hinanden-)
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nes Forandring 303.
-------- om Fyrmorsere og Krudets Na
tur, samt noget omKanonstsberiet 312.
Alaner, hvorvidt have streifet 500.
Algezira, en Mohrist Ftestning, beleyret i 20 Maaneder 42. dens Beliggen
hed 43.
Alper, de Schweitzerste, hvor hope over
Havets Horizont 307.
Ambazukes, Chazarernes Konge 469.
2lmmonshorn, et lidet 379
Anmerkning, vigtig, for HydraulikenS
Theorie 601.
Annterkninger, over Trondhiems gamle
Stadsseigl 205. over Skansers Byes
Seigl 206. over det Sslvkors i det
Trondhiemste Vaaben 207. over Smeatons Forssg ved Vandets Stod 596.
Aorserns, hvor boede 50:.
Aphroditerne, faae nye Leed ved GatBoret 56, springe ofte i Stykker 75.
Approximation, derved kan ubestemte
Sterrelser kun bestemmes 627- 629.
Arsenik, gjor Jernet koldstjsrt 220.
Zlvtillevie, hvad ved de Gamles forsiaaes
34Ajcaris, en nye, funden i en Giedde 50.
Astrabad, Chazarernes fsrsteSwde 45 z.
der boe endnu Chazarer 459.516.

har ikke alle Bam'oel-Orme i sig 66.
Aame, enblaafarved 104. densFvrvanditng 105.1 hvorledes den forfcerdigersin
Coque 106. dens Bestridelse 107. en
reograa io8- en lodden og sortebruun
109. en caffebruun og guulstribec 112.
hvorledes dennes Sommerfugl feer ud
114. en lodden, samt sort og guulvingetii;. tiggeri Dvale om Vinteren
n6. dens Sommerfugl 117. en brun
af et eget Positur 117. bens Sommer
fugl 119. en grsn med enStiert-Spidse 120. dens Sommerfugl 122. en
Lrsn vandsprsytende 122. dens For
vandling 124. en blaagrsn und broget
. Strinte 125. dens Forvandling 126.
en grsn knortet 128- dens Sommer
fugl 129.
Aander, stimme, kommer det ikke anpaa
at opdigte Usandheder 42.
Aarsirg, hvorfor Bændelormen saa van.stetig kan uddrives 95.
Aas, noget smaat brunt, i HaE ved
Grönland 559.
Aborrer, har kun sielden og da faa Bæn
delorme i sig 64. 6sActinierne, foroge deres Leed for at un
derholde andre Dyr 85Afhandling, om det mennestelige Ayes
achromatiste Bestaffenhed 131.
—— om meteorologiste Tabellers Ind
retning 234.
Mmmm

Aftracan,

Register.
Astracan, dens Beliggenhed498-var
fordum Chazarernes fornemste Stad
503.
Astrolabium, ey nsyagtigt ved Land-'
maalinger 396.
Atmosphäre, vor, deri foraarsager Maanen Ebbe og Flod 235.

B.
Balangiar, Stad, hvor laae 504.
Ballister, et Slags Skydegevwr 45*
Bardefisten, hvoraf den samler sin Fed
me 558. See Hvalfist.
Barometret, er ikke tilforladeligt 236.
Bavré (P.) en forsigtig Skribent 26.,
Been, smaa, i Skjel- eller Tindingssmmen i Hovedstallen 260.
Beenplader, adstillige Slags smaa, i
Hovedstollen 254. 255. i adstillige af
dens Somme 261. men ey i NKseHye- eller Lcrbessmmen 262.
Begreb, om en Krafts storste Virkning,
hvorpaa grunder sig 592. 59**
Begreber, de rette, om bekræftende og
ncrgtende Størrelser $37- om formeren
de og formindstende Størrelser 538Begyndelser, til Legemer ere meer eller
mindre kiendelige 86B e Ueforeft (Francois de) 18.
Beregning, over den Vegt, som opfor
dres af Vandets storste Virkning 597.
598.
Beregninger, algebraists, har underti
den ey bestemt Vished 536.
Beretninger, Grenendernes, paalidelige, angaaende Natural - Historien
557Bergmann (Prof.) giert mange physiste 0g
chymiste Opdagelser 275. hans Forsog
med Qvartz 278.
Bestrwelse, norste Insekters 97. en
Tmorms i oo. en lodden brun og blaafarvet Aames 104. en rodgraa Aa mes
108. en lodden og sortebrun Aames

109. en lodden og sort samt guulvinget Aames 115. en brun Aames aset
eget Posicur 117. en gren Aames nred
en Stiertspidse 120. en grøn vandsproyteyde Aames 122. en blaagron
Aames med broget Strime 125. en
grsn knortet Aames 128- over et Ko
ral . Product, Snekke Madrepore 240.
over nogle nylig opdagede smaa Snek
ker 365. over nogle i Havsandet nylig
opdagede Cochillier 373. over Triboliten og dens Arter 384Bestemmelse, Bændel Ormens rigtigere,
onstes 79« nsyere af Tegnene -s- og —
536Betragtnmger, over Tegnenes 4- og —
Multiplication og Division 542. 543.
544*
Bianchi, først bekendtgjort mikrostopiste Snekker 265.
Bjelker, store, udkastede
de Gamle
med Slynge-Mastiner 12.
Bjergfolk, hvoraf de svede i Gruberne
305.
Billeder, Tingenes, hvorledes afmales
i Syet 132. Indtryk berudi af de lyse,
hvorledes forandres 136.
Bispestav, den sieenblevne, merkvcerdig
Snekkeart 371.
Blaucknmanna. Land, hvad er 509.
Blider, et Slags Gevcrr hos de Gamle,
forsttellige fra vore Bosser 37.
Bloksbjerg, deromkring regner aldrig
med Osienvlnd 235.
Bluhmenbach (Prof, i Gött.) hans Me
ning om Ba ndel - Ormen igiendrives
73. o- f.
Blye-Aarduftr, til Bombers Ladning,
uduelige ril Sses 361.
Bombarde, hvad de Gamles var 22,
hvor lang samme var 42.
Bombe, hvorved kan tilveyebringes en
storre Kraft 341. hvorledes dens Ley«
bor indrettes fvrdeelagtigsi 344. dens
Skyde-

Register.
Skydevinkel forandres til Skibs 360.
hvor ofte udskydes af en Morter i
Bombarderingstid 361.
Bonnet, var i Uvished om Bændelor
mens Hovedtta'vler 72. bestemmer
Bændelormen efter dens Leed 78.
Boussole, dens Usikkerhed ved Landmaalinger 396. 397.
Brasen, hopper ikke af Pine oven for
Vandet om Sommeren, men afLyst 94.
Bryne-Hullerne, hvad erstatter dem,
na av de fattes 271.
Buler, paa Hovedskallen, adskillige 275.
Bulgarer, deres Konger giordes meget
af 49Z. vare Muhamedaner 506.
Bcendel-Orme, Afhandling om dem 55o- f. domt af Ridder Lmnee, at vcrre
en Dyrplante 55. faaer nye Leed ud
viklede i den smalle Ende na'st Hove
det 55. tiltager derved i Lcrngde 57.
findes bestandig i Geddernes Tarme
58. hvorledes de der see ud 59. findes
mange i en Hob i Ulke 61. og fundne
i en Pigvar 62. alenlange, og hamgende ved hverandre 63. et forskieliigt
Slags fundet t Strand - Aborrer
64. 65. en eneste i en Aal 66. fire
fman i en And 67. en Mcrngde unge
i en Lax6Z. sex i en Hestes Mave
69. Hestenes er ikke samme Slags
som den i Mennesket 70. de bestaae
ikke af flere sammenhamgende Orme
72. Antallet paa deres Leed er ikkebeviist at v«rre ubestemt 73. gane ikke
lettelig i Stykker, naar man trekker
dem ud 75. fundne i alle Slags Dyr
77. hvorledes de dannes 8i- 83- de
res Gestalt 85- hvorledes de voxe saa
lange 87- 88» kunne ikke leve i Van
det 90. 91. hvorledes de komme i
Menneffet 92. kunne ikke letteligen ud
drives 95.
BMe, Svamp, den seye og den skiore
288' hvor den sidste er fremvoxetzv2.
M

B^sse, er et Nordisk Tydff Ord 36.
hvorledes har faaet Navn af andre
Nationer 37. 38Bosiekrud, naar er opfundet i Europa
r. o- f.
C.

Labardie, dets'Deeling og Straknin52.-2. er en Deel af Circassien 523.
hvad kaldes af Tatarerne 524.
Labarer (Cabarder) hvad for Folk 495.
nedstamme fra Chazarerne 518* 521.
adlyde ikke deres Fyrster mere end de
selv ville 523.
Labartha, Hovedstaden i Circassien 522.
Lalmucker, stamme fra Hunerne 455.
Lamdeu (Wilhelm) er intet troværdigt
Vidne om Krudets Opfindelse 4.
Capperon (Mr.) en Fransk lard, skrevet
om to gamle Iernbosser 33.
Lhagan, betyder paa Tatarisk en Kon
ge 466. Chazarernes var den fornem
ste 498.
Lharizcrer, see Khargiter.
Cbasdai (R.) i Spanien 485- naar leve
de 498 2.
Lhatun, betyder paa Tyrkisk en Dron
ning 466.
Lhazar, hvad betyder 515. <
Lhazarer, hvorledes deres Navn skrives
af adskillige 448- 449- ere gamle
Tyrker 450. 501. deresegentlige Her
komst 452. o- f. hvad Sprog de have
talet er uvist 454. hvor de forst have
boet458.461. deresBoepcelesiden468*
469. 470. 473. deres LElde 460.
Thunmanns Mensug om deres Her
komst 462. fore Krig med Armenierne
463. deres Kongers almindelige Navn
465. komme under Hunerne 467.
begynde at spille en Hovedrolle 470.
have fort Krig med 06 Danske 471.
tabt derover meget af deres Herredommm 2
me

Register.
me 472. trirngede kndiCrim 473. ud
vide deres Herredomme 474. deres
Bedrivter i det 7de Seculo 475. un
dertvinge Bulgarien 477. brugde Un
garerne under Aaget 478. deres Bedrivter i det 8de Seculo 480. angrebs
Saracenerne 482. deres Konge Bula
lader sig omstiere 484. de orode ind
i Iberien og Georgien 486. fort Krig
med Gotherne 487- deres Bedrivter
i det 9de Secul0488- iblandt dem vare
Joder og Muhamedaner 490. va'ret
noye forbundne med Ungarerne 495deres Vcrlde scetres Gnrndser 490.
498- b. deres Bedrivter i det 1 ode Se
cuto 498. a. deres Magt meget afta
get i Constantini Tid 499. deres Han
del 502. iblandt deur vare Christne,
Muhamedaner og Hedninger 505. de
res Rige gaaer ncesten til Grunde 506.
deres Bedrivter idet n te Seculo 507.
maae statte til Russerne 510. deres
Bedrivter i det 12te og 13de Seculo
511. 512. deres Gkiebne i det 14de
Seculo 514. deres videre Skredne
indtil vor Tid 516. tvende Folk kaldes
endnu med dette Navn 517. blandt
dem har Koppe-Indpodningen lange
varet i Brug 524. noget om deres
Sprog 525. have engang varet det
magtigste Folk i Norden 526.
Lhazarien, bestrives af Keyser Constan
tin 498. b. Stader der 505. falder
i Uzernes Hander 510.
Choify (Abbed de) forbedret sine Forgan
geres Fabel 24.
Lhorasan, hvoraf har sit Navn 459.
Lhozar, Chazarernes Land 485. dets
Strikninger 498- «•
Lhusar, hvad betyder paa Persist 451.
Lircag/ en, blev af Slave Mameluk
kernes Konge 525.
Lircasser, alle, ere lyshaarede 455. ere
Chazarernes Afkom 457. 518- 521.

vare gradsse Christne 516. naar den
Christne Troe forst blev bekiendt iblandt
dem 522. stamme ey fra Kirgiser 524.
har deres eget Sprog 524. ere ikke
Tatarer 525.
Clericust har udstrevet sin Larer 77. fa
rer vild i Henseende til Bandet-Or
mens Gestalt 85- 86.
Elima / hvad har foraarsaget det nordistes Forvarrelse 310.
Eompasnaale, hvilke giore bedst Tienesie paa fri Mark 399. hvorledes deres
Neyagtighed kan underfoges4oo.
Eompajsset/ kan ey undvares ved Landkorters Forfardigelse 396. bor dog ey
bruges som et Hoved-Instrument398.
paa dets Misviisning anfores Cxempel 401- dets Stilling 405.
Constantin, den Store, hans Dom om
de nordiste Folk, og Forbud 499.
Eoralbauke, ingen i de nordlige Vande
305. b.
Loralgrene, kampemassige, hvorledes
opstaae 306. b,
Losakkerne, deres Faderneland 506.
Erim, gammel Skik der 511, blev kal
det Gazaria 513.
Cylinder-LNorter, en, hvorlangt kaste
de Bomben 335. hvor stor Kamme
rets Diameter 1 dette Slags bor vare
344. lastet af Hr- Bellidor 354.
men de sildigere Tider bekrafte deres
Beqvemhcd 355. faadan en Morters
indvendige Skabning 356. maae have
et storre Kammer til Sos-Bombarde
ringer 357. smaa Fordele ved dem 362.

D»
Dal, paa 400 Mile, er ikke til 306. b.
Dale, ville om nogle tusinde Aar blive
ffovbegroede Bierge 309.
Danrel (Pater) har strevet dristigt efter
andre, uden at see sig for 25. gisr Anmerkning over en lang Bombarde 41,
Daniel.

Re g i st e r.
Dannelse, medfodt, kan let Lages for
en paafort Vold 261.~
Derbent, derved boede Chazarerne 561.
Lilhsrt Uzerne 497. a. 497. b. en Stapelstad for Handelen 501.
Distanzer, imellem Runde Taarn og
Lunds Obftrvatorie 151.
Drabantere, Jupiters, Observationer
paa dem 527. deres Immersioner i
Kisbenhavn 1780. 527. i Christiania
1780. 529. i Friderichshald 1779 og
1780. 529. deres Emersioner i sam
me Stader 528. 5-9Drach (Barthelmy du) har skrevet util
forladeligt om Tiden / naar Krud.er
opfundet 10.
Dyrplante, er ikke Bændel - Ormen 71.
E.
Ecliptiken, dens Skievhed, har i de Eldre Tider vceret storre 31©.
Edvard , den sorte Prinds af Wallis27>
EenÄye, den grønne, hvorledes viser sig
407 » 412. dens Kvkillie 407. Fole
horn og Forbeen 408. Bagbeen 409.
— den brune, hvori sindes 409. dens
Kokillie, Folehorn og Been 410.
Eendyer, to smaa bestrides 406. mange
ubekiendte Arter deraf opdagede 411.
deres Historie detailleret 412.
Efterretning, om de gamle norste Kon
gers Indseigle 163.196.
Egstokke, Bændelormens 8iErasmus, af Rotterdam, har ikke efter
Reimanns Mening opfundet Skydegevcer 38Exempel, paa Compasiets Misviisning
401. paa algebraiske Oplssningsmaader 608. 0. f.
Exponential - Ligninger, kan ey lige
frem oplofts 606. hvad der ti! deres
Oplosning maae forudscettes 607.
deres almindelige Oplosniugsmaade
har hidindtil vEret ubekiendt 611.
M ni m

kan ey oplofts efter Eulers anviifte
Maade 612. deres Oplosning, som
kun indbefatter et Exponential-Leed,
er bekiendt 6r2. naar bestaaer af flere
endet Exponential-Leed, er af en an
den Bestaffenhed 613. naar har en
Coefficient 615. naar bestaaer af 3
Exponential - Leed 616. naar bestaaer
af 41’e Exponential-Leed 617. naar de
have imaginaire eller forstilte Exponenter 621. naar har ubestemt Sinus,
Cosinus, Tangent, Cotangent eller
Secant til Exponent 622. naar have
ubestemte logarithnnste Exponenter
623. 0. f. kan ey oplofts uden Hielp
af Logarithmer 634. et besynderligt
Slags, hvorledes oplofts 637.

Larve - Adstor^delse , SyenvEdsternes,
hvorledes samme er bestaffen, kan ey
angives 140.
La rv e, G e sp e n ske r 137.
Larver, prism a tiske, frembringe ved For
ening det hvide Lys igjen 135. denviolette er den svageste 139.
Ftmcbet (Claude) ben beiffie Bestriver af de
Gamles Krigsredstaber 14.
Favorit-Mening, kan forblinde baade
Legemets og Forstandens Sye 76.
Leldtstag, et ved ChrefTy i Ponthieu,
naar har staaet, og af hvem bestrevet
Leyl, ^n latterlig, hos nogle Spanste
Historiestrivere 9. en almindelig hos
de Gamle 450.
Ligurer, Morterkammernes, hvilke ere
de bedste 344-359- Morternes udven
dige, vilkaarltge 361.
Licere-Makken, et Soe - Insekt, hvor
opholder sig 99.

Ll^ps^mmen, i Hovedstallen, dens Bestaffenhed 261.
Lodm 3
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Lodmaal/ det Danste og Svenste i Forhold
144.
Fontanellen, hos smaa Born, hvad er
270.
Foregivende, latterligt, af J. Maffenio
52.
For - Enden,- hvorpaa kan kjendes hos
Ormene 57.
Forfattere, feyltagende, kunne let for
fore andre 2.
Zorholden, imellem det Danske og Sven
ste Fodmaal 144Forklaring, over nogle Norste Mynter
191*
Forstag, Eulers, til Maal for Vandets
Stod 590.
Forsög, med Farvernes Virkning paa
Gyenerverne 137. kan anstilles uden
Fare, naar man har gode Syne 138------ Pater Bojcovicbs med stt Nitrome
ter 140.
------ nogle med Qvartz- og Vitriol-Sy
re 275.
------ med Krudets Virkning i Smaat
ere usikre i det Store 324.
------ giorte med en liden Fyrmsrserzzi.
------ med 2 Kanoner 336.
-----.Buffon, med Jern Ertz439.
------ med Vandet til at bestemme dets
storste Virkning 589.
------ Hr. Smeatons til sanime Ayemed
592.593. 594. alle giorte i et Værelse
og ey med Mastiner i det Store 595.
hvorfor dog bor voere velkomne 596.
hvorledes svare til de hydrauliske Theorier 599. 0. f. derudi findes Jrregularitet 603. har dermed ikke forbedret al
theoretist Kundskab om Vandhjuls
Virkning 604.
■—— Bernoulli s, med Vandstraalens
Sammentrykning 601.
—— Hr. Morvilles, til ExponentialLigningerS almindelige Oplosning
606. e. f.

■V
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Frifch, opdigtet en ugrundet Hypothese
om Bændelormene 82.
Erolffart, har.ikke skrevet om Kruds oz
Kanoners Brug 29. 35. eller meent
med sit Artillerie noget af vort nu bru
gelige Skyts 36.
Frost, sierk ved Tobolfloden 304.
Frugtbarhed, ethvert Dyrs afmaalt 282.
Fyldingsbeen, i Hovedstallen, hvilke ere
249. derer Slcrgter 250- 254. nogle
deraf hidindtil »bemerkte Arter 255.
Fylle-Rummeren, et Insekt, hvor log
ger sine Eg 127.
LyrmÄrsere, hvor lirnge har vieret befientxe 312. ere Lidt forandrede 313.
giver Bomber mindre Kraft, end Ka
noner giver Kugler 331. 332. hvor
langt kan kaste 333. til deres Kamre
bor vcelges gode Figurer 344- de kaste
ey saa langt fra Skibe, som fra Bat
terier 360.
Fcenger^ret, dets rette Plads paa Bom
ber 345. 346.
G-

Gaguinur, (Robert) naar strev 7.
Gane-Benet, dets Beskaffenhed 273.
Gargan, hvad er foret Hav. 498 «.
Georgier, har fra Arilds Tid vcrret
Christne 456. blive flagne af Gelaleddin 512.
Georgius, Fyrste i Abasgien 509.
Gestalt, Bændel-Ormens 85«
Gestalter, opdigtede, ar paanode andre,
er forvovent 77Siedder, har forstiellige Orme i fine
Indvolde 60. 61.
Gilles (Nicole) naar levede 17.
Girard, See Hailan.
Gnomon, en, til Meridianens Bestem
melse for Landmaalere 403. hvorledes
den stal bruges 404.

Godset,
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Helvelle, den tyndstallede og krusede 286.
Hemmeligheder, mange, ere endnu at
udgrunde ved det mennestelige Legems
Bygning 131.
Hemmerlin (Dr. Felix) har intet bevi ist,
om Krudets og Skydegeværets Opfin
delse fop 1354. 52.
Heraclins, grædst Keyser, hans Foræ
ringer til Chazarernes Chagan 476.
Hest, en, havde Bændel-Orme i Ma
ven 69. samme vare et Mdent Syn 86.
Hoved, hvad er hos Ormene 56. Bæn
del-Ormens er seer af Bonnet og an
dre 56. dets Kiendemerker 57. kan
antage adstWge Skikkelser 63.
Hovedstæder, tre, overdrevne i Chazarien 497. b.
Hovedsætninger, om Bændel-Ormen 96.
Hugenins, forste Stifter af en fornuf
tig Dioptric 132.
Hukommelsen, maae ikke citeres af i
Histvriste Materier 25.
Hume (David) en lettroende Skribent 25.
Hummer - Aalet Soe-Insekt 97Husar, hvad betyder i Ungarn 451.
H.
Hvalaaset, hvad derved forstaaes 557.
Adstilliges Meninger derom 558- 560.
Hailan (Bernard de Girard, Sgr. du) iger flere Slag^ 56 c- 565. 567-573hvad han mælder om de Franstes Ar
Hvalfiss, den store, hvoraf den lever
tillerie 32.
558. 567. nogle har foregivet, atden
Handelen, dens Fremgang fra et Folk
stulde leve af Vind 559.
til andet 502. 503.
Hansioser, ere Rsrhvalens og Spring Hæl, St- Olufs Oxe i88- giemt ved
hans Liig i Trondhiem 189hvalens Fode 559*
Havsnekke, en vis, er ikke Hvalens ene Hope, ville om nogle tusinde Aar for
vandles til Alper 309*
ste og bedste Fode 558.
Heliometer, Bouguers, hvorledes forv færdiget 132. Forsog med et paa OyI.
ets achromariffe Bestaffslched 133.
Helix, en, funden i Snekke-Sand fra Ri Iagttagelser, de nyere, vise, at flere
end en Bændel-Orm opholde fig i et
mini 378Dyr 83Hellebarden, i det Norste Vaaben, paa
hvor mange Maader er holdt af Loven Jernurter, de bedste til Kanoner 435.
165, dens Udtydning 171. om stal Iernbore, af Hr* BujJ'on be domte 433°
betyde St. Olufs Oxe iL8Godset, til Soemortere, hvor fort stal
. væve 361.
Gople-Slægten/ er ikke, efter Linnæi
Mening, Hvalfiskens eneste Fode 558Graadighed, Gieddens, hvad dertil bi
drager 58.
Gram (Etats R.) har feylek i fin Mening om Bossekrudets Opfindelse 3.
men undstyldes 7. gror en moysommelig Undersogelse 30.
Green - Svamp, den fryndsede 283«
hvor den melede voxer 296. hvorledes
. den seer nd 299. udspringer af Insek
ter 300. avles paa samme Maade,
som Stridskollen 301.
Grundjorde, kan et) forvandles 276.
Grupe (Christian Ulrich) Borgemester
i Hannover 53. har sar fig imod Sal.
E. R. Grams Mening om Krudets
Opfindelse 54.
Græskar-Orme 76.
Græsse, Grækernes og Saracenernes
Vaade Ild 5. hvorledes den blev ud
kastet 6.

R eg ister.
Iernery , den bedste til Kanonstoberie
2i). hvilke Slags maney behover at
roste 2i8. ey alle Slags ere beqvemmetil Kanonstobning-rzo. aset Slags
er ved Jlddrivning' frembragt for#
stiellige Slags Jern 439.
Jern, gloende Stykker, udkastedes med
Slynger af samme Metal 48—— tilvirkes ikke een s allevegne 210.
kan ey ventes godt uden Rosining 217.
hvorpaa dets gode Tilvirkning beroer
225. kan vcrre godt tit Skodning/
men utienligr til Smiddejern 230.
dets Prsver 431. dets Kien de mer ker
432. 433. 435. hvoraf dets Godhed
dedommes 438- dets gode Egenstaber
beroe meget paa dets rigtige Tilvirk
ning 440. 445. Hvorafbkiverstiort443.
Jern-Kanoner, deres Skodning 229.
230. deres Afdreyning og Fordele derved23r. store,kansmiddes232. Not.l.)
vore, behove Forbedring 414. trange
i Almindelighed til megen Forbedring
427. afhvad forJernart.r ere bedst 436.
Jern - Kugler, gloende, hvorledes de
gamle stiode med 22. 23.
Jernmalm, dens bedste Anvendelse for
Kanonstoberier 210. dens Rostning er
ikke allevegne notwendig 2'n. og steer
paa adstillige Maader 212. 213. 214.
hvorledes tilberedes til Smeltning 215.
dens Blanding og Smelteart 216.
hvorfor den maae rostes 219. 220.
maae blandes med beqvemme Smelte
arter 222.
Jernminer, iFrankerig,ikkeberomte 316.
Jern-Morterer, med Cylindre-Kammere 359.
Me, en ubekiendt, funden i enGiedde58.
Ild, den grorste 5. blev brngt i AlgezirasBeleyring 46.

Indvolde - Dyrene, doe i Vand 90.
foraar sage dem ingen Smerte, som
leve af ukunstlet Spise 95.
Insert, et kan frembringes paa er an
ders Bekostning 294.
Johan, Franst Konge, fangen 27. fif ~
sin Frihed igien 31.
Jordarter, enkelte og sammensatte 275.
Jorden, dens Varme har taget af 239.
dens Teulperatnr 303. hvor oproer
kun tre Fod i Dybden 306. a. dens
magnetiste Kiernes Indflydelse paa
dens Bane 310. dens Afstand fra So
len, naar kan ventes maalt noyagtigere 3irIrene, en Chazarist Prindsesse 483.
Jupiter, dens Opposition mod Solen
1780 observeret 579. o- f. dens obftrverte Rektascentloner og Deklinatio
ner $81. dens observerce Lamgde ogBrede 582. dens beregnede heliocentriste og geocentriste Længder og Bre
der 583. dens Opposition mod Solen
beregnet 584* 585- dens observerte
Længde og Brede til Oppositions Ti
den 586. Slutninger af det foregaaende 587Isder, i Chazarien 485. 486.

K.

Kalkgruben, iFaxoeSogn, hvorafbestaaer 306. a.
Kalksteen, Faxoes, deri mange Slags
Aftryk 305. L. giver bedre Kalk, entz
den Saltholmste- ibid.
Kanon, hvorledes Artilleristen faaer til
at knalle sterkt 328..
------ en, af usædvanlig Styrke 435.
Kanoner, havde Morerne ikke, som
Bistop Petrus i Leon meyer 5. de
Indseigle, de gamle Norste Kongers
Franste i Aaret 1356 ikke heller 28.
r6z. de Danste Dronningers 175.
derom nistldes heller ikke isldre Folks

Register.
Rrnd/ dets Opfindelse, Afhandling der
om i- er ikke beviist af nogen, at vceresteet endnu i Aaret 1344- 53.
------ Morernes, var ikke saadant Bossekrud sour vort 50.
-—hvorlcenge det nu brugelige har vie
ret bekjendt i Europa 317. hvorledes
det gjores 317. dets Blandings bedste
Forhold til Krigsbrug 318* hvorpaa
detsGodhed beroer 319. dets Virksom
hed 320. 321- dets store Kraft 322.
dets Krafts rette Grad kan ikke accu
rat bestemmes 323.
------ antamdt / er som et elastist Flyden
de 320. 327. hvormeget deraf forbrtendes i Ladninger, vides ey 325.
dets Gesvindighed efter Kanonernes
Storrelse og Lcrngde 326. dets Virk
ning paa Kuglen 329. kun en vis
Mamgde deraf gjsr den bedste Virk
ning 335. en storre Mamgde virker
mindre 336- hvorved decs Virkning
bliver fordeelagtigfi paa Bomben 344.
Rrud-Rull, af hvilket Sort Trcre bedst
319.
Brud-Massen, hvor l«nge stal stampes
318Brud Theorien, er ubestemmelig 326.
Bryptogamer, findes meesi i Norden
282. hvorledes avles 28z.
RrysiaLnsen, iOyet, hvorledes afma
ler Billederne paa >dets Retina , en
Hemmelighed 132.
Bngle, dens Modstand til dens omskrev
ne Cylindre 339.
Bugler, ere bievne udskudte med Buer
48. med Krud tilbercdte af Morerne,
drcrbve enhver, som de traf 49.
Bunst, den, at stobe Kanoner, holdes
hemmelig 414.
Rolle-Svamp, den haardannrde 287.
den krigste 289. dens Frse 301.

L.

Ladningen, hvor stor maae v<rre i m
Soenwrser 357. ltgesaa i Kanoner
358.
Landmaaler- Lompasset, dets begvemme Indretning 398- 399.
Land Opmaaling, over de Svenffe Ky
ster 142.
Laxelusen, hvad ved den er iagttaget 9^.
Lax, en stor, havde en Mcengde unge
Bcrnd.elorme t dens store Tarnc 68- de
vare et fieloent Syn 86Leed, ethvert, hos LTaider og tTevei.Der, kan leve og bestaae for sig selv
56.
Leer, almindeligt, dets Bestanddele 275.
Limiers (de) 18Links - Snekker, faa imod de svrige
375_
udgivet Bændelormen for en Dyr
plante 71. aufort fire Arter af den78.
Lithophyter, hore til Dyreriget 241.
Liturt, densieldne, dens'Original 370.
Logarithmer, gives af forstjellig Orden
624. ere nodvendige ril ExponentialLigningers Oplosning 634.
Luen, af antcendt Krud, smelter Me
ral 333Lusten, dens Temperatur paa hpyeBierge 306 a* til hvor stor Grad kan sam
mentrykkes i Salpeter og Krud- 322.
324Lynild, seet i Maanen, hvad var 136.
Lyset, dets Virkning paa Oyenerverne
136. 137*
Lyst-Brud, hvorafbestaaer 318.
Laengden, bestemt, af Christiania 530af Friderichshald 531. Kjobenhavns
fra Stokhoim 534.
L^ven, i det Norste Vaaben, hvad
- Tid forst har faaet Sted 160. var
Kong Magnus Barfods Skjoldetegn
160. i Begyndelsen oxreyst, siden
med

Registe r.
Historier fsr den Tid 33. de Gamles va
re forffiellige fra vore Z9- bllvei Aaret
1396 falbte Ingenia 40. siobes nu omstun
der med flere Ovne 227. 229. hvad der
maae iagttages ved deres Stsbning
2ZO. stsbes nu med fuld Massa af de
Franste .314. maae indrettes i Forhold
til Krudets Love 317. maae have en
vis Lamgde, for at tilveyebringe den
siorste Virkning 332. om deres GtobningSmaade 413. flette, er Tab og
Skade 414. hvorved deres indvortes
Feyl kan opdages 420.
Ranon-Iern, hvilket er det bedste 215.
tilvirkes af forstiellige Marmorarter
216. rostes ikke ved 5^anonsioberiet i
Ruelle 217.
RanonLugle, dens Gesvindighed 329.
maae intet Spillerum bave 330.
barton - pr^ve, hvilken holdeS for tilsirekkelig 432. 446.
Ranonst^berie, det Norste, har havt
Feyl 314. det Caronste i Skotland
fortjener ikke sit gode Rygte 315.
RanonstFberier, i Frankerig 216. 217.
hvad for Kul derved bruges 229.
TT— derved ere overalt Vansteligheder
315.
Ranonst^bningsrnaade, over Kjerne, for
kastet 413. mod den med fuld StobninggiorrIndvendinger4i5. 429. den
sidste sat i flet Udraab 416. foretræk
kes dog den gamle Mac^de 417. Uleyligheder ved den gamle Maade 418Fordele ved den nye 419.424« 425.
Kjernestsbningens Forbedring 423.
Uleyliglstder ved begge Stobningsmaader 426. den nye fluttes dog at vcrre
fordeelagtigst 427.428.
Rapuner, i tre ingen Bændelorme fun
det 67.
Rarter, speciale, forfærdigede over en
Deel af Norge 52g." Vangensteins
feylagtige 532.

Bastagsgerne, hvor boede 506.
Rerkas, ere Circasser 523.
Rhargiter, en Mahomedanst Sekt 521.
Bjelder, en dyb, under det ParisisteObservatorium 303.
Rjeldere, i Siberien, deres Bestaffenhed 305. a.
Rjendemerker, specifiste, paa de nylig
opdagede B«endelorme 79.
Björne, Jordens, hvoraf bestaaer 310.
Bjetter, hvoraf det Ord er opkommet
515Rikkerter, naar bleve forst applicerede
til geographiste Instrumenter 144.
Rirglferne, deres Beliggenhed 519. de
res Navn er nyt 520. 524.
BMerchavn, staaer paa en Kridtklippe
307.
B)>ge, dens Havn, paa hvad Maade til
stoppet 309.
Blage, gammel, over Afskrivernes Ukyndighed 12.
Bnald, er ikke de med Krudt afstudte
Kanoner allene eget 47.
Rokilliearter, smaa, hvor kan ofte fin
des 366.
Rokilliefamling, en vel indrettet, for
lyster og nytter 373.
Boppe-Indpodning, har lcrnge varrek
i Brug hos Chazarerne 524.
Bozar, var, i Siebenbürgen, hvoraf
har sit Navn 513.
Brast, ven elastiste af antcendt Krud
332.
Brige, hvad Navn fortiene 517.
Rronjagt, den nordiffe, en Havsnekke
567. Vens Bestrivelse 568-571. fin
des i stor Mcrngde ved Grönland 572.
hvoraf den har faaet sit Navn 572.
kan ey leve uden Vandet 573.
Rronstmmen, i Hovedstallen, hvorle
des bestaffen 255. 256.

Nnnn

Rrud,

Reg
med en Axe i Akserne 161. en Stridsxe 162. paa hvad Maade den holdt
samme 166. 167. stilles fra andre ved
Hellebarden 171*
Maader, paa hvilke bestemte GradsLigninger lade sig oploft 607-609. at
bestemme Værdien af ubestemt Størrelft i et Slags Exponential - Ligling 633.
Maalrbord, dets Fortrin ved Opmaalinger 396. 397- dels Opstilling 404.
Maalinger, Picards, Schenmarks og
!Zegolstroms 147- sammenlignes 148befindes rigtige 150. 151. 153.
Maanen, har Indflydelse i Veyrliget 235.
Madrepore-Orm, eens Gang, spiral
dannet 247.
Mad schar. Stad- Levningeraf den49iMagnetnaalen, dens Brede i Landmaaler-Compasset 399.
Malmarter, hvilke nødvendig maae røfies2i9. hvorvidt komme i Betragt
ning i Smeltningen 445.
Marfluen, findes i Nordlandene 97.
Mariana (Johan, Jesuit) bliver intet
troværdigt Vidne om Kruds og Kano
ners Opfindelse for Aar 1754. 42.
har grunder sin Beretning paa en
Spanst Historiestriver4Z. fundet man
ge Efterfølgere 50. 51.
Masovne, hvorledes bør v<rre bestafne
226. Vanskeligheder ved adskillige 228'
Maffon (Papirius) 19.
Materier, flydende, deres Trykning
paa modsatte runde Legemer 3 38 - 340.
hvorved samme formindskes 342.
Mavebaand, Gieddens, hvorledes see
ud 58.
Meninger, adskillige, om Bamdel-Or
mes Oprindelse 90.
Meridian, den Magnetiske, bør gaae
midt igiennem Compasnaalen 400.
hvad der hindrer samme 401. Middel
til dens Bestemmelse 402.

i st t k.
Meridian-Grad, ett, hvor mange Dan^
ske Favne 145.
Metal-Morterer, kan udholde temmemelig Heede 358.
Methode, den bedste, at igiendrive uri
melige Indfald 26. en Approximati
ons, at bestemme Vcrrdien af en Ex
ponent 632.
Mcthoder, de algebraiske, ere ikke uvisse
541. ved hvis Hielp den ubestemte
Vcerdie i Ligninger kan fastsattes
618..619.
Mexeray (Mr <ie) har UdpyNdtet sine
Forgængeres Fabel 24.
Middags-Linien, maae bruges ved
Landmaalingen 397.
-Mingrelier, vare grødske Christne 516.
Misviisning, Compassets, hvorledes kan
udfindes 405.
Morerne, naar mistet deres Kongerige
i Sevilien 5.
Morter-Rammerne, maae indrettes
ester Ladningen 337.
Munk, en ubenlkvnt, nsyagtigt opteg
net sin i ids Begivenheder 16.
Murex, en, af et Sandskorns Stør
relse 379.
Musene, hindre Insekters Fonnerelse 100.
Musket - Rrüd, hvoraf besiaaer 318Musketter, har ikke i Aaret 1354. vir
ret til i Italien 34. naar ere blevne
opfundne 34.
Musling-Sand, kan Naturelffere fin
de i deres egne Cabinetter 366.
Mya vulfella, overtrukken med Soesvamp 366.

Mersere, see Fyrmsrsere.

N.
Naiderne, faae nye Leed 56. 84. nye
Art, meget stjøre 75, hvorfor de faae
nye Leed $5.
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Register.
STcFMmtb/ den udvendiges Bestaffenhed 271.
Nasireddin, Persist Nstronomus, naar
strev 504. ,
Naphtha, har en forskrækkelig Kraft 49»
Nautilus rectus, to nye Arter deraf
z8i- 382.
Nautilus spirula, et) truffet med sin Aabning 372.
- Navlehullet, hvor sidder paa Snekker
ne 367.
Wavrr, Chazarernes 448» det' Scytiste
strcekkes for viidt 450. er et alminde
ligt JErenavn 451Nederlag, et strKkkeligt, leed Franzoferne ved Poitiers 27.
\.
Nereiderne, faae nye Leed 56.
Nerveror, har alle Snekker med Kamre
372. findes ey Spor til i de meget
smaa 383Norge, ey sat neden for Sverrig i det
Norste Seigl 209.
Novatranerne, kalde sig
51$.
N^ddehakke, en, havde Stykker afen
Bcendelorm i dens Tarme 67.
Nedsat Iern, hvorpaa kjendes 443.

O.

Hielp ideraf kan Logarithmiste Expo
nential Ligninger af hoyere Orden oplofts 625. deres Veyledning til flere
Ligningers Oplosning 626. hvorpaa
tn stor Deel grundes 638Opmaalinger, mange, gjorte her og
i Sverrig 143.
og Zegolstroms
overeenstemmende 151.
et ilde forstaaet i Historien, kan
medfsre mange Vildfarelser 18Orm, en, bevæget sig t en kogt Fist 91.
en allene har hverken Sted hos Mennester eller Dyr 96.
Orme-Arter, mange virkelige ere over
see te 56.
Orme, ikke at have Hoved, er paastaaet
af Ridder Linnée 55,
Orme-A^ret, et Soe-Insekt, hvorle
des bringer Maden til Munden 98.
to paa en Pind af et Soe - ZEble 367.
Oscillationerne, deres Hastighed ved
Farverne 135. 137.
O-Taiti, 4de, hvorledes opkommen 307.
Oveiferne, ere seylivedeJndvolde-Dvryo.

P.

pallas, beffrevet sex Arter Bamdel-Orme 78- hans Tania pifiium 80. hans
Gbjectr'ver, achromatiste, deraf ere fle
Formodning om Bwndel - Ormens
re end een Art muelige 133.
Vext 87Observationer, paa Jupiters Draban- Ppncratius, Fyrste i Abasgien 509.
tere 527. tjene til at rette Feyl i de pandebulerne, hvor mange ere 270. '
Norste Karter 532patzinakerne, hvorved bleve mcegtige
Oceanet, har va-ret mindre dybt tilforn,
496. hvor boede 500.
end nu omstunder 308- 309. vil til- Tetrarcha (Fr ancifeus') striver ey 0M
sidst kun indtage en Fjerdedeel af Jor
Kruds og Kanoners Brug for Aaret
1360. 31.
dens Overflade 309.
Oleg, en Vareger 496. stor Feldther- Petrefacta, i de nordlige Egne 306 R«
re 497.
305. 1>Oluf, denHelfige, er tillagt Lo Oxer 188. Pftrus, Vistop i Leon, har ikke strebet
Operationer, geographiste i Norge 528Alphonli den Ellevtes Bedrivter 7.
Oplosnings -Maader, almindelige, til
er ikke noget paalideligt Didne om
Exponential Ligninger 613-617. ved
Krndets OPfindelft 8. hans Verb er
Oldrig

Meg ist e r.
«kdrlg kommet i Trykken 9. en anden
af samme Navn 10.
Phanagoria, i Chazarien 486.
Pholade-Orme, deres Slssgts Sikrmerke 246.
Piaßborfci Circafi, Bjerge 523.
Picard, Hans Maalinger fra Uraniborg
og Runde Taarn 144. proves 145*
sammenlignes med Schenmarks og
tzegolstroms 147.
Picarilt (Dr. Iohan) let affærdiget 51.
piger, smukke, handle.Cabarderne med
523pigvarer, befundne fulde af BENdelÄnne 62. 63. dog turret velsmagende
og fede 94.
pilos-mmen, i Hovedstallen> dens Be
skaffenhed 256. hvor den endes 257.
forvoxer snarest 258pind, en af et Soe-Wble fra Middel,
havet 367. med Rautiler paa 368.
planteriget, deri er intet uden Nytte
281.
Plater, kjendte kun een Art Bændelor
me 78. men besiemde derefter to Arter
78Pleix (Scipion du) ig.
pol-HE-yde, Uraniborgs 145. i Christia
nia 529. paa Qverbjerget ved Iriderichssteens Fwstning 530. Parises Ob
servatores, meestnoyagtig bestemt 145.
Polyperne, faae Leed uden Ende, for
andre Dyrs Skyld 85.
potter, fulde af Kalk, horde til de Gam
les Krigs-Redstaber 22.
prrndser, adstillige Russiste i det ute
Seculo 509.
Prisma, som udtrykker Vandets Stod,
hvor hoyt stal vare 589* efter Hr^.
Smcatons Beregning 602. 603.
Proportion, den almindelige, ved Logarithmers Brug 629.
pr^ve, paa en Kanon af usædvanlig
Styrke 435-

pchvestud, med Kanoner, hvorledes
maae va're 325. nogle ojorte for at bedsmme Morterer 334/
Puy Guilleaume, et nu odelagt Slot, om
er beleyret af Franzoserne 13. findes
paa nogle, ister crldre Landkort 14.
pcel-Ormen, en af de farligste PholadeOrme 246.

S2>
Ebvary, med Vitriolsyre, hvad Produk
giver 277.

R.
Rammelsbjerg, en Dvivrg imod Bloks
bjerg 304.
Randero, dens Havn, paa hvad Maade tikfyldt 309.
Rege, den mangbenede 561. bestrides
562. 563.-564. findes i stor Mcrngde
i det nordlige Hav. 565.
—— den storhede 565. bestrives 566.
er Hvalens Fode 567.
Regler, til Vandets Stsds Udmaalittger, usikre 589Regnbue-Larver, hvorledes ved et Forsog kan sees af et langsynet Sye 133.
Reymarus, ansaae Bændelormens Ho
ved for en Rodknold 71.
Rimini, derved findes Musling-Sand
365.
Ruejern, haardt og stjerte hvorpaa tien
des 443Rusland, hvad Tid faaet det Navn
497'
_
Rufferne, deres Magt tager til 506.
507.
Ror, Sandormenes, hvoraf sammen
satte 366.
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Register.
Ristning, Jernets, hvad Nytte medfsrer 219. er uundgaaelig for visse Iernm al mer 22 r.
R^stningsmaader, Jernmalmens, for-'
ffjelttge nr. 113. 114. hvortil de nytte
219.

S.
Samandar, Stad, hvor laae 50z.
Sammenligning, imellem Hr- Picards
og de nyere Opmaalinger i Skaane
142.
Sarai,hvad betyder 505.
Saros, Chaldtrernes ekliptiste, brugeS
endnu af Braminerne 234. en meteo
rologist til vort Clima, er mulig 236.
hvorledes kan findes 236. Nytten af
famine 238Sauvage (Denis') en ussel Skribent 18.
Schenmark, hans Maalinger stemme
med de Picardste overeens 52.
Schnekken Rotzfische, horer blandt Hva
lens Fode-Arter 558» deres Bestridel
se 559- 560.
Schwartz (BartholomEus) meenes at
have opfundet Krud 317.
Schönfelder, en Ssterrist Ridder, faa*
ret i et Feltflag af en Piik 15.
Scyther, de"egentlige, hvor boede 458Seigl, de Svenste og Norste Kongers
forbum 208’
Serves (Jean de) i g.
Sertularierne , stjule et lidet Dyt i hvert
Leed 71.
Siah Touch, et Bjerg 525.
Siberifte Gtcrder, nogle cufinde Fodophoyede over Oceanet 306. a.
Silke, har i «ldre Tider vieret g<rngs i
Norden 503.
Skabningen, dens Fuldkommenheds
Trin 280.
Skibe, naar ikke kanseyletilOen Helena
328-

kjoldmerke, det Norste Vaabens for*
sie, et Guldkors i et hvidt Skjold 157.
en Orm eller Drage 158- et rodt
Skjold med en gunl Love havde
K. Magnus Barfod 160. en opreyst
Love uden Ope ved Aaret 1225. 161.
og med en Ore i Kloerne 161.
Skolopenderne, faae nye Leed 56.
Skovle-Svampen 286. hvor der fand
tes 287«
SkrivttrMk, Middelalderens, kanKjem
deroendog let feyle t ir.
Skydegevirr, naar ere blevne alminde
lige 32.
Slum, den om Bamdelormen, farver
Viingeysten 82.
Smaa; Munde, Ormenes, ere foran
derlige 57.
Smeltemidler, Jernets, hvorledes bor
vcrre beskafne 222. ere ikke altid nodvendige 224.
Smeltning, en fuldkommen, hvorpå«
beroer 444.
Smollct (D. T.) strevet forsigtig 26.
Snekke Arter, nogle smaa-, bestrevne
367. nye, bestaaende af mange Kam
mere 379. 380. 382.
Snekke - Madrepore, en besynderlig Corafl - Produkt 242. deus Bestrivelse
243. er kommen fra Tranqvebar 248«
Snekker, neppe storre end Sandskorn
.365. to meget smaa bestrides 369.
Snekkesand, fra Rimini, giver Mæng
de Ammonshorn 380.
Soel savler, Majers, ere noyagtige
588. har Fortrin for de la Landes ibid.
Solen, om aftager i sin Stsrrelse 310.
har Skatteriuger og Afsatzer Ziii
dens sande Lcrngde, sluttet af Obser
vationer 587Spelmann, (Henrich) er intet Vidne
for Kruds Opfindelse for 1354. 52.
Sprog, Ungarernes, har Liighed med
Finnernes 501. paastaaes, at v«re
eet

R e g ister.
tet

med det Circassiste 52Z. meklem
det Ungerste og Tyrkiste er nu ingen
Liighed 525*
Sp<pelorme, tilhore ister Mennestet 93.
Spörgsmaal, et, meget tungt at be,
svare 134.
Staal, Hovedsagen ved dets Tilbered
ning 442Steenflyngerne, de Gamles, forstiettige fra vore Kanoner 37. hvad kaldtes 47.
Stormbnkke, et crldgammelt Krigsredstabzi.
Stormhuer, de store, give Musling
sand 366. 380- i en middelmaadig
fundet stionne fmaa Snekker 381*
Stridskøllen, en Svamp 289. af hvem
den har faaet sit Navn 290. hvorledes
den avles 291. hvor er funden her i
Landet 292. Hills Tanker om dens For
plantning 293. voxer langtsomt 297.
hos den Danste findes Froebalge 302.
Strom, en hastig i Oceanet, inden
Vendecirklerne 308Stcrder, de sydenfteldste i Norge noyagtigt bestemte 533Støbnings - Maade, Jernkanoners med
Kjerne, har sineUfuldkommenheder 413.
Størrelser, bekræftende og nægtende 537.
formerende og forminbstende 538. blot
modsatte 539- 542- disse ere forstiellige fra hine 540. blot virkelige 541.
546. hvorledes de alle bor behandles
544. 0. f; hvorledes muelige kan ud
bringes af Uliges Multiplication og
Division 553. 554- ubestemte Expo
nential Ligninger, hvorledes deres
Virrdie kan bestemmes 633.
Svampe, adstillige Slags 286. deres
Natur 295. Meninger om deres Avlingsmaade 293. 296.
Sverrig, et) sat neden for Norge i det
Svenste Seigl 209.
Svovelsyre, gjor Jernet rodstjert 220;
S^edyr, fra dit hede Iordbalte, hvor

ledes har kunnet opstaae deres Boepal
her 309.
S<Se - Harer, har Lunger 97.
S^e - Insekters 'Rege - artede, tjene
Hvalen til Fode 561.
Ge>e - Kaarter, Pr- Lous’s, hvrrpa«
ere grundede 142.
G^e-Kysterne, fra Nordkap til Trondhjem, kan anføgges noyagtigt 532.
S^>e-Morterer, en, med Coni Kam
mer, hvor langt kastet Bomben 335.
en Dito med Parre-Kammer 335.
Franste med Globi- yg Goneave, Kam
mer 343. en Franst med Globi-Kam
mer gjennemgaaes 347. en med PcrreKammer ligesaa 348- 349. den En
gelske bestrives 351. undersoges 352.
. er for kostbar og uhandelig 353. de
med Pirre- eller Cylindre - Kammere
ere de bedste 355. de bor vastges ifør,
font kaste langt 360
S§e - Opmaaling^ langs de Danste
Kyster mod Kattegat 142.
S^e-Skabninger, mange, kunne ikke
leve, uden fremmede Legemers Tilhielp 244. 245.
Spe - Svamp, indeholder smaa Snekke
staller 366.
S^e-Vandet, underkastet en forraadnende Gjering 308.
S^evingen, et Slags Hvalaas 573.
bestrives 575. 576. findest Goplernes
Sel'stab 577. Nor, i)
S^mme, betydelige ved Nakkebenet 259.
sammes Iagttagelser ved adstillige Ho
veder 262-269.
S^mme-Been, i Hovedstallen, hvilke
ere 250. to af dem mellem Jssebene
251. forste Efterretning om dist* Been
252, hvorledes de sidde og fee ud 253.
deres Forviklinger ere forst bekjendtgjorte af ^b. Bartholin 254. deres
Dannelse og Bestaffenhed 255,

r

Register.
T.
Tabelle, over Fsrligheden af en Soemorter med Globi.Kammer 363. tu
gesaa over en meb Cylindre < Kammer 364.
------ over Hr. Smearons Forsog til at
manle Vandets stor sie Stod 594.
Tabeller, meteorologifle, hvorledes flui
de indrettes 237.
Tatarer, alle egentlige, have sorte
Haar 455.
Tcherkis, hvad er for et Folk 522.
Tegn, Integrations og Differentiations,
deres Brug 555. 556.
Tegnenes -j- og—, ikke noye nok be
stemte §36. har en Tvetydighed 541.
Reglerne for deres Multiplication og
Division, ere ikke uindstrcenkede 541.
v. f- hvorledes deres Tvetydighed fore
bygges 550. bor ikke bruges anderle
des, end Beviserne tillader 551.
Temperatur, Jordens 303. tager til i
Dybden 304. Luftens pan hope Bjer
ge 306- a.
'teredo, en Steen - udhulende Pholade,
mane ofte afbryde sin Gang 247.
Tilgi-vts-Been, til Hovedstallen, hvil
ke ere 249.
Tilftaaelse, af Mangel i sin Indsigt, er
bedre, end at forplante Vildfarelser 91*
Tindingbeuet, dets Bestaffenhed 271.
Tordenvejr, med hvilke Vinde kom
mer 236.
Torfl, feed og velsmagende, uagtet dens
Indvolde vare tilspaflkede med Krad
sere 94.
Triangler, sammenhængende, kan ey
let faaes opmaalte i Norge 528.
Tribolrteu, en Dyresiwgt 384- dens Ar
ters Overeensstemmelse 386. hvor de
sindes 387. 388- den knudrede 389-

den plathvvede 391. den langhalede

392. den bredrandede Z9Z. den prik
kede 394.
Trichuriderne, og deres Eg, finde dek
rette Sted i Mennestet 93.
Trochus, en, med ti Omlob 375. .flere
zirlige og smukke Slags 376. 377.
Trcr, tjenligere til Jernets Rosining,
end Kull 221.
Trce-Mrm, en, (Cerarnbyx inquifitor)
hvor den avles 100. hvor den fletter
sine ALg 101. dens Larve 101. 102.
dens Skikkelse som Puppe 103. hvor
af den er kaldet Inquifitor 103.
Turbo, en, som fortjener Opmerksomhed 378.
Tusindbenene, faae nye Leed 56. sprin
ge ofte i Stykker 75.
Tyfon, hans Bcrndelormehoved, efterstukket 76.
Tander, de Morifle, med Ild tordnen

de, hvorledes have seet ud 9.

u.
Udmaalinger, forfljellige af Vandets
Stod 589- 590Udflrivere, de nyere, om de Gamles
Vaaben, bedommes 28'
Uenighed, imellem Naturforflerne, som
har flrevet om Btrndelormen 77.
Uforsigtighed, at betegne to forfljellige
Ting med et og samme Navn 40.
Uhyre, af en Bombarde 40.
Mke, har mange Bændelorme i sig 61.
Ulu g Beig, Tatarist Astronbmus 405.
Umage, megen, koster det, at faae Ho
vedet paa Bændelormen at fee 74.
Undersogelft, den ringeste Skabnings,
har sin Fortjeneste 281Undersøgelser, om Barndelormen, ere
ikke fortsatte af Naturforflerne 71.
Undervcrrker, j det Inderste af Snek

kerne 374.

Unsar,

Reg ister.

c

\

Ungar, hvad betyder* 491.

Veyret, hvor er meest cyklist 236.
Ungarerne, deres Udvandringer 494» Ve yr - Saroe, kan ventes opdaget
234.
497. n. have deresegetSprog 495- 501.
Universal thermometer, hvor beskrevet Villani (Giovanni"), en Florentinss Bor
ger 19- har ikke ssrevet om Krudets
303*
Brug i hans Tid 20.
Uvished, langvarig, om Bændelormen
var een eller Kjede af flere 72. om —— (M/?rr<?o), en Broder af forrige,
ikke heller 2i.
hvorledes den bliver til, er ikke at un*
Villafon (luan Nu fine z de) en Spanss Hidre over 89storiessriver 43.
Uzerne, kaldes Jaser 506. herske ved
Wolga 503- bekrige Rusland 5 ro. Ville - harduyn (Geoffry de) 18Vinkelsummen, i Hovedskallen, den
nrerkvwrdigsie 258- er ofre dobbelt
259.
forvoxer ved Alderen 260.
Vaaben, btt Norsses Opkomst og For Vittighed, den cartesiansse, latterlig
andringer 156. o-f.SeeSkjoldmerke.
132.
------ udi det Dansse var et Lam bruge Voer,pletter, paa Giedderne, fundne
ligt i forrige Tider 172. Not. g.)
opfyldte med Bændelorme 60.
Valacher, urigtigt blandede med Bulga Volocher, hvad ere for Folk 472.
rer 499.
Voltaire, var en historist Fusser 26.
Vdlisnieri, er et Exempel paa, hvorle
des Favorit - Meninger kan forblin
de 76.
W.
Vand, dets stsrste Virkning ved Under
falds Hjul, afhandlet 589- dets abso Wagner (Dr, Reinhold) er forekommet
lute Kraft hidtil ey nok bestemt 590.
en heel Bamdelorm paa sex Alen 95.
dets udflydte Hastighed, hvorledes
Walfingham
(Thomas de) har ey MEldt
bestemmes af Smeaton 598. folger en
om Kruds og Kanoners Opfindelse
gandsse forssiellig Lov 604. dets stsrste
28.
Virkning 605.
~y
Vare, Jndisse, hvorfra fordum ere hen
tede 502.
Varme, Jordklodens, har taget af
259.
den underjordisse iagttaget 303. den ZegolftrUm, hans Maalinger stemme
Med Picards 151.
ne tager til med Dybden 304. i vor
nordiske Egn taget af 306. a. i Al Zoega, hans Formodning om Bcendelmindelighed vceret stsrre fsr end nu
ormens Vext 87Z09.
Zona torrida, der findes Coral - Banker
Vatifcherne, ssatte til Chazarerne 506.
305. h.
Venue, naar gaaer forbi Solen igjen 311.
Zoophyter,
Dyrplanter 240.
Vext, Barndelormenes, hvorledes sseer
Zura, hvad er for en Egn 463.
til saadan Lcrngde 87»
'0 0 0
2E.

V.

Z-

Register.'

AE.
JEmilitis (Paulus') naar dode 182Lttder, har sieldeu Bændelorme i flz
67.
/Eqvatio ihterfcindens, LetbNltzes, hvor
ledes kan oplofts 640."
TLqvation/ imellem bestemte Storrelser, hvad indeholder 606. et besyirder ligt SlagS .6 z7^

K.
øet, alle , ere ikke opkomne of Oversvsmmelftr eller Vulcaner 307. fly
dende 309-

Bxe, i det Norsse Vaaben, dens For»
Midrmger 165. 169. Exempler paa
dens Brug i Vandener 178. i8iNaar St- Olufs er kommen i det
Norsse Daaben 184- brugt med til
Kongernes Hylding 189st<ye, der mennesseliges achromatisse Bessaffenhed 132. er endnu temmelig
ubekjendt 133.
Ayeblik, det rette, naar en Planet berorer Solen 141.
Øyenettet, dets Egenssaber 138- 139.
har forvirret Observatorerne ved Fctiivis Gang forbi Solen 140»
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8- not. 2. fbpra n, 5, l. fupra not. e.
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---- > 42 - 22. 1341. l.' 1342.

-— 250 ' 3. opfyldt k- bliver opfyldt.
- 8. eller sirrstildte s. og scerflilte.
r

ult. Bauhinius (. Bauhinus.

— 252

f

9 og 10. indfluttede V udflettede.

---- 254
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s 19, aditamenta (. additamenta.
- - lambdoidea (. lambdoideae.
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