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Spenglers

Anmærkninger
Over de forffiettige Meeninger, om hvorledes de mangfol
dige See-Legemer ere komne i Jorden, samt Beffrivelse over en metallrseret Lituit, fein en nye og hid
indtil aldeles ubekiendt sielden Art. Med Afbildingen.
llerede for lang Tid siden, da Natur-Historien begyndte meere at opklares,
da Morkhed og Taage deri cfterhaanden forsvandt, da nran eudcligen ei
tangere ansaae der i Jorden og paa Bicrgene i uhyre Mcengde nedlagde Muskelvcerk for idel Natur-Spil og Bagatelier; have de Lcrrde, fom sogde at giore sig
fortienre af Natur-Historien, stridet med hverandre om Maaden, hvorpaa disse
sande Oldsager af den gamle Verden have kundet komme til vores faste band,
ofte over hundrede Miile op fra Soen, og der blevet ffiulte i Jorden eller paa

de heieste Bierge.
Den forste og naturligste Meening, som af mange blev bifaldet, satte
Skylden paa den store almindelige Oversvommelse, nemlig Syndfloden, saaleLes som den af Moses erbeffrevet os.
Det kunde let forklares, hvorledes Ha
vets overordentlige Bevcrgelser formedelst de dertil komne mange fremmede Van
de, kunde oprore disse Soeff,.bringer af Havbonden, hvorpaa de laae, og henskylle dem til fremmede Egne, hvor de ved Vandets Afleb blcve liggende, skiulre
af Soefliim, og ved BiergeneS Tilvexr indelukkes i og under dem, hvor disse
Naturens og deres store Skabers Underværker nu i Jordens Skiod, som troevnrdige Vidner cm den almindelige Oversvommelse, giemmes ril vor Betragt
ning; thi ellers ffulde Originalerne af de allerfleste, stråledes i Jorden ffiulte
Snekker, vel aldrig vcrre komne for vore Ayne.
Nyere Naturforskere have just ingen Smag fundet i denne Meening,
men meget meere sogt at vise Unun ligheden deraf, og at den Noachiffe Synd
flod havde varet gandffe Utilstrakkelig tU at bringe den beundringsvardige
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Mcengde Soelegsmer, (om paa den heele beboede Jord i store Lav ere indfluttede i Biergene cg Klefterne, hen paa disse Steder.
De udlede denne Begi
venhed nf gandffe forffiellige Forandringer, som Jordkloden har vcerct under
kastet, nemlig store Jordffielve, idelige Oversvommelser, Vandenes Udtorrelse
og Tilbagetrædelse, o. s. v. hvilke vor Jord i saa mange tusendeAar har varer
udsat for, saa at baade Skikkelsen og Beliggenheden af de Egne, fom i st g ind
befatte saa mange Soe-Muffler, er blevet gandffe omskabl og forandret; r faa#
ledes ar der, hvor nu er tort Land, har tilforn varet Hav, som har gaact over
de heyeste Bierge, og da varende Havbugter ere nu blevne til tor Jord.
Den beremte Venetianske Abbed Anton Lazzaro Moro i stt Skrift:

Nye Undersogelser om Jordklodens Forandringer,

har med megen Skarpstndighcd udarbcidet en gandffe anden Hypothese, hvorledes den store Mcengde
Soe-Muffler kan vcere kommet ned i Jorden og i Biergene.
Han soger at be«
vise, at alle Lande med deres Bierge, fom i stg indelukke saadanne See-Legemer, ere eene og allene ved Jordffielv opdrevne af Havet, og have derved
tillige opdraget alle disse Soe-Skabninger.
Til Beviis anforer han den bekicndte Begivenhed af 1707, da en ny £>e blev til i det Graffe Archipelago,
hvilken ved et Jordffielv i mange Menneskers Paasyn blev opffudt af Havet.
Han anforer endnu mange saadanne Begivenheder, og stutter deraf, at alle
Steder og Bierge, ja alle Lande, fom i deres Indvolde giemme Hav-Musk
ler, enten de saa ligge nar eller nok saa langt fra Havet, have allesammen lige
Oprindelse med sorbemeldte Ae, og ere paa samme Maade ved Jordffielv op
komne as Havet.
Derimod nagter han aldeles, at Syndfloden kan have den
ringcste Deel i Forsteenelserne, da det har varet en overnaturlig Begivenhed.
Hr. von Jufti i fin Jordklodens Historie, udledt og beviist af
dens udvendige og underjordiffe Beffaffenhed, vil as Forsteenelserne flukte,

at vor Jord maae vare mange hundrede tusend Aar gammel.
Han
Havet adffillige gange har forandret sit Sted, og at det tilforn har
fom nu udgier det faste Land.
Vor Jords Overflade er adffillige
vet beboet.
I Jordens Middelpunkt er en underjordiff Ild, fom
de fleste hoie Bierge op over Jordens Overflade. Jeg troer ikke at
bifalde disse -ristige Formodninger.

ffriver, at
veerctHav,
gange ble
har drevet
nogen vilde
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Den lcrrde Hr. Pastor Meineke har i dct sidste eller attende Stykke

af Naturforskerne indfort en Afhandling, som vist maae synes fa (fom for mange
Elskere as Natur Historien, under den beskedne Titel: Hypokheliff Formod
ning, at de mange Forstenelser ere Levninger afen prceadamiff For

verden.
Allene derfor nt formode en prceadamiff Forverden, fordi Origina
lerne til en stor Deel Forsteenelftr endnu fattes os, synes efter mine Tanker at
vcere temmeligt langt hcntet; det fatter og visseligen mange Vanffeligheder for
ud, fem ey ere fan lette nt oplofe.
Deri er jeg eenig med Forfatteren af denne lcerde Afhandling, at den
allerstorste Deel af de Forsteenelstr, som ved forste Ayekast synes nt have al

muelig Liighed med de bekiendte naturlige Soe-Legemcr, dog ved noye Undersogelfe i meget mange Deele afvige dcrsra.
Denne Bemærkelse og Sammen
lignelse har jeg alt for oste havt Leylighed til at giore i min Naturaliefamling;
men derfor indseer jeg ikke at man har nodig at tage sin Tilflugt til en celdre
Jordklode end vores, af denne Aarsag, ikke engang for de Stykkers Skyld,
af hvilke end ikke det ringeste lignende er blevet os hekiendt i sin naturlige Til
stand.
Jeg vil ikke her anføre hvad faa ofte er blevet igientaget, at maaffee
Originalerne til de Legemer, som vi allene kiende forsteenede, opholde sig paa
Bonden af det dybe Hav, og komme aldrig ncer til Strandbredden.
Skulde
man end ikke kunne tror, at diste Arter Dyr kunde aldeles vcere undergangne i
den store Katastrophe af den Noachiffe Syndflod, fam dog var mueligt, faa vil
jeg dog fporge, om alle Verdens Have ere faaledes giennemreisede, at intet

Haab meere er tilovers for os, at Mennesker endnu skulde kunne komme til faadanne Egne i Verden, hvor de ikke ffulde kunne sinde nogle hidindtil useete
Originaler? Og, ffulde vi endog altid fattes den sisrste Deel deraf (thi adffillige har man dog sundet, cm hvilke man troede, at te aldeles vare for
gangne) er det da vel derfor afgjort, at disse Skabninger ikke ere til, fordi vi
endnu ey ere komne, eller ikke kunne f An nie, til de Skeder, hvorpaa de op

holde sig? Med hvor mange nye Slagter og Arter afConchylier have ikke Engelcrnderne nu giort os beki ntte ved deres Reise til Sydlandene, som dog alle,
meere eller mindre afvige fra de allerede bekiendte.
Ey allene ere de for den
sterste Deel anderledes byggede, og smykkede med de opsindelseörigeste Figurer
og Gestalter, fam nodvendigen maae fatte den Betragtende i den storste Be
undring ;
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undring; men enhver Deel af dem er endog anlagt og udziret med ben stsrste
Fiiuhed.
Farverne ere hsye og brandende, og Perlemoderen blaut alle disse
Skienheder kan ey lignes uden med den beste Smaragd.

Om nu, for Exem
pel, nogen ferend denne Opdagelse havde viist 06 saadan en Snekke i en Forsteenelse, skulde vi da strax domme, at den niaatte vare ftä en aldre Planet
end vores', fordi Originalen endnu ikke er blevet 06 bckiendt.
Jeg vil endog

forbigase mange andre nye Arrer, fom vi her eye i Samlinger, og ove komne
fra lcenge be fient te Steder, saafom det Magellanisse Strcrde, Ceylon, Nikobar
og Trankebar, hvilke endnu ikke ete bekiendtgiorte eller bessrevne.
De som
have Leylighed at sammenligne store Samlinger af Conehylier og Forsteenelftr,
og neyagkigen at under sog e dem, kunne altid fcrlde rigtigere Domme i denne
Materie, end de, som maae behiclpe sig med et ubetydeligt Fotrolad, og des

uden for den storste Deel mangle de kosibare Verker, som ere ssrevne i denne
Videnskab.
Jeg forundrer mig over, at de Lcrrde, fom maaffee for Nyche
dens Skyld, ere saa indtagne afen Proeadamiss Forverden, ey have tcrnkt paa
den fortræffelige Rumphs Vatter Noachs Schnlpe, eller de maaskee ikke
have havt Lcylighed til at lasse ham.
Thi denne amhentiske Veretning havde
kunnet give deres Hypothese en stor Vergt. Paa og i de hoyeste Hietoiske Klip

per i Amboina, ret bagved Hitoelamma, finder man Chamå Gigas Linnæi,
Chama montana eller Vatter Noachs Schnlpe, som den kaldes as de der

Indfodte, forstcenct, og faa overordentlig en Storrelse, at Rumph, fom et
Ayevidne, beretter, at sex Mand med Moye ere i Stand til nt beere Halvpar
ten af begge Skallerne.
Ester at denne Natnrkyndige har igiendrcvet mange
Formodninger, hvorledes disse tunge Sse-Mussler ere komne paa de hoye Bierge i denne store Ae, troer at de bor ansees som de allerceldste Vidner om en

almindelig Syndflod, efterdi de allerede over 4002 Aar have lagt i Jorden,
og paa disse hoye Klipper.
Han 'siger
*
nt denne Formodning meget vel stem
mer overecns med disse A.-boers Meeuing, som ved Tradition af deres Forscedre
og sornemmcligen de Me visse Pruster paastaae, at disse Muffler ere virkelige
Levninger fra Nabbi Nochs Tid, thi saaledeS kalde de Noah.
Vil man
endnu dertil regne, hvor mange hundrede Aar der ndfovdredeS, inden disse
Musslcr i Havet fluide faae faa stor cn Vext, saa kan man i Sandhed ikke

nagte dem en hsy Alderddm.

Det her verrende Kongelige Knnsikammer jires
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af saadan en Mussel i fin naturlige Tilstand, fo ni veyer imellem stre og ftm
hundrede Pund.
De forste af de foranforte Meeniger om paa hvad Maade den store M«ng«

de Soe-Mussler er kommer i Bierge og i Jorden, kunne paa denne Maade for
*
eenes, ar forst er en stor Deel ved Syndfloden kastet blant hinanden i alle Ver
dens Egne; derncest have de mange store Forandringer, fom vor Jordklode har
vsrcr underkastet, foreger deres Antal, faafom naar Seen et Sted har dra

get sig tilbage, eller ved Jordssielv mange Seer forvandlede til tort Land, lige
som der ogfaa er uncegteligt at en Mcmgde -Her ved Jordssielve ere opdrevne

af Havet.
Dersom man ey antager det for en Virkning af den almindelige
Oversvømmelse, kunde man vel neppe forklare, hvorledes det gaaer til, at man
under vor kolde Himmelegn finder faa mange forunderligen dannede Soe-Legemer i Jorden, om hvilke vi uden al Modsigelse vide, at de hore hiemme i Oftog Vestindien.
Paa famme Maade kan man ogfaa best begribe, hvorledes de
store Lag Asters ere komne i Jorden, fom findes i mange Lande, og forncmmeligen i Frankrige, liggende gandsse horizontale i Jorden, naar man veed,

at disse Lande tilforn have staaet under Vand, og varet Hav, og siden ere
fremkomne af Havet, ligesom forhen er beviist om heele Aer.
Kun den sidste
og nyeste Hypothese, at det er nsdvendigt at rroe en prceadamiss Forvcrden,
uaar vi ville betragte de mange Forsteenelfer, hvortil Originalerne fattes os,
har for mig ikke det mindste Skin af Rimelighed; og Mosis Bessrivelfe, hvor

ledes Gud har ssabt Verden,

som t Skabningens Begyndelse var ode og tom,

maatte derved lide en alt for kunstig Forklaring. Dog jeg kommer alt for langt
bort fra mir Maal; min Hensigt er denne gang ar giorc det Hsystcerede Kon»
gelige Selssab bekiendt med et i Jorden metalliferet meget sieldent Soe-Legeme,
af hvilket ingen Original endnu er kommet for det mennesselige Aye, og hvilket,

endog som forvandlet, maassee er det reneste Stykke af sin Art.
Dct er nemlig ni til tæt Kies forvandlet Lituit , eller Bissopstav.

Denne Art hsrec til de mange kamrede Snekker, og synes ar totre en MiddelArt imellem Orthoceramerne og Ammonilerne.
Thi da Lituiten bestaaer af et
lige Ror, som paa den forreste og smaleste Ende endes i ro, hsyst tre runde
Omvindinger, saa ncrrmer den lige Deel sig til Orrhoceratiterne, og den ind
rullede til Ammonirerne.

Uye

Saml. II B.
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Den berømte Danzigste Lrerde Hr. Breyn, har givet denne Siegt det
Navn Bistopstav, af den Liighed, fom den har med de Stave, hvilke Bistop-

perne i den Romerste Kirke plcye at 5cere.
Den hører til de sieldneste Forsteenelser, hvilke mange store Kabinetter endnu maae undvcere, ligesom ogsaa

mange Naturformere allene have havt Leylighed til at Irere at tiende den af
Tegninger.
Ogsaa denne Merkvrerdighed havde vel for evig blevet stiult for
Menneskets forstende Hye, dersom den ey, ligesom alle andre Forsteenelser
var blevet gietut for 06 i Jordens Skiød, paa det at den i fin Tid kunde hielpe
til at udfylde et Hul i de naturlige Seestabningers Historie.
De hidindtil bekiendte Lituiter ere alle indsttutede i en Marmor-Art og forsteenede.
Moderen

og den forsteenede Snekke selv ere for

det meeste af en og den samme Materie;

kun de indvendige Kammere pleye gemeenligen at vrere opfyldte enten med Gibs
eller med Spat.
Saavidt jeg veed findes Lituiterne aldrig uden for deres Mo
der, da de ere fast forvoxede dermed.
Man stierer altsaa Steenen i Tavler,
som maae poleres, hvis Forsteenelfen skal sees tydeligen.
I Almindelighed er
Biskopstavenes lige udstrakte Deel rund og cylindrist, men de ved den forreste
Ende indrullede Omvindinger afstaae fra hverandre, og den eene rerer ey den
anden.
Det heele indvendige Rum er ved Skillerums-Vregge inddeclt i Kam
mere.
Disse Skillerums-Vregge flutte tet til Snekkens Rand, og udgiere
maafkee den fierde Part af en Cirkelbue , hvis hvelvede eller convexe Deel ven
der mod den forreste Side, og den concave mod den ncderste eller videste. Midt
igiennem alle disse Skillerums-Vregge indtil den yderste indrullede Spidse,
gaaer et Nerverør, som ved Nautilerne og Orthoceratitcrne, stiønt Nerverø
ret hos disse fidste ikke altid ligger i Midten.
Dette er en kort Beskrivelse af
de almindeligen bekiendte Lituiter.
Gandste anderledes forholder det sig med det nrervrerende metalliseette

Exemplar, som i alle Hovedeele overmande meget afviger fra den nycligen be
skrevne Art.
Materien, hvortil denne fieldne Limit er bleven forvandlet, er
en markasitartig Kies, som er tret og compact, af den Slags, som aldrig forvittrer, og ligesom en Flintesteen, giver en Mrengde Gnister.
Den er uden
for sin Moder, saa at man ikke engang fornemmer det ringeste Spor af den.
Den lige udstrakte Deel er rund, stor og tyk, nemlig en Tomme, fem Linier

i Giennemsnit.

Dette Lituiternes egentlige Scermcerke, som stiller dem fra
Ammo-
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Ammoniterne, er til ydermeere Bekræftelse og Vidnesbyrd om dens Sl«gt ey

allene lige, men endog boyet tilbage i en kort krumboyet Linie.
Den forreste
indrnllede Deel har den ffionneste Proportion mod den lige og tykke Ende, og
udqior en vidt Cirkelbue, som neppe togange inddreyer sig, og stutter til den
forste Omvinding, da Omvindingerne tvertimod hos de fadvankige staae fra
hverandre.
I dens Midte er en stor rund Aabning, paa hvilken man ey kan
marke at noget af den inderste Omvinding ffulde vare forkommet.
Men denne
Aabning er meget almindelig hos de forsteenede Lituirer. Dog kunde det meget
vel vare mueligt, at Originalen, i det den komi Jorden, kunde have mistet
den spade yderste Deel af den indvundne Spidse, hvoraf denne Aabning nod-

vendigen maatte komme.
Intet er almindeligere ved alle disse Biffepstave,
end at den underste lige Deel aldrig sindes saa fuldstandig, at jo den kammer
lose Deel, eller det Sted, hvor Dyret egentlige« opholder sig, er gaaet forlo
ren.
Dette har og indtruffet her; man seer tydelige«, at ddn yderste Ende af
den lige Deel er afbrudt lige til Skillerums-Vaggene.
Men hvor meget eller
hvor lidet den egentlige« har mistet, kan ey med Vished bestemmes: dog synes
mig rimeligt, at hverken meere eller mindre er afbrudt, end just den Deel,
hvori Dyret pleyer at boe, da Skillerums-Vaggene nodvendigen maae forstarke
Skallen, ar den ey faa let kan brekkes, som paa det Sted, hvor disse mangle.
Snekkens heele udvortes Overflade, er ligesom alle KieS-Legemer, gandffe ujevn,
hvas, ligesom e« Chagrin-Hud seel^jA.l. Altsaa finder man ingenStriber eller

Folder, som kunne udmcerke de indvendige Kammere, og som gemeenligen pleye
at vise sig paa Ammons-Hornene.
Derfore troer jeg, ar efterår Forvandlin
gen allerede havde antaget heele Originalens Skikkelse, endnu, formedelst des
underjordiffe Varme, den med Svovel eller Arfenic, eller og med begge tillige,
gicnnemblandede Jern-Jord, har tiltremget og anlagt de her anfloyne KiesDeele ved et stark Tilflydelft deraf.
Til denne Formodning bringes jeg ved et
Stcd paa den eene Side af den indrullede Omvinding, ffm er blevet frie for
denne Tilflydelft, og hvor man meget lydelige« kan kiende den naturlige Skals
egentlige Figur, font tilkiendcgives ved ophoyede Folder paa de inderste Skilterums-Vegge.
Man feer tillige, hvor og hvor tyk den overflodige Kies-Ma«
tcrie i Anfluget har opholdt at udbrede sig over Snekken.
Man mcrrker denne
Tilstelning over det heele Legeme, men best indvendig, da man aldrig kan foreFfff2

stille
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stille sig Lituitens naturlige Skul at have varet faa tyk og siark.
Saa meget
giver denne Snekkes udvendige Deel os at betragte, men der mcrkveerdigste er
indenfor skiult i Concamerationem-.
Jeg var derfor betankt pan, uagtet dens
Haardhed, at lade den giennemffiere i Midten.
Dette lykkedes mig ogfaa
efter Sistke, og nu faae jeg forst det sieldne af denne heelt igiennem metalli«
serede Snekke.
Her acbner en behagelig Prospekt sig for Syet.
De aabnede og tildeels med hvidt Spat opfyldte Kammere; de dobbelte og bolgedanncde
Skillerums V«gge, af hvilke til begge Sider gaae store Kanaler, som i deres
forreste Ende deele sig i mange Greene; den sine Nervegang, som paa en gandske ualmindelig Maade stutter ril Skallens Ryg, uden at have noget Sam
fund med Kummerne; alr dette hos denne Snekke Art er aldeles uftrdvanligk,

nyt og sieldent, og giver paa nye Natur-Elskeren Anrfag til Beundring. Jeg
har allerede fagt at de i Marmor indstnttede Biskopstave, som alle ere forsteenede, allerider havde Skrllerurns-Vcrggene convexe mod den overste, og concave
mod den nedersie Ende, og dertil gandske glatte; samt at Nervegangen har
just sit Scrde i Midten, tvertigiennem Skillerums-Vcrggene, ligesom det i
denne Fald forholder sig med Naurikerne.
Men med vores Biskopstav forhol
der det sig gandske anderledes.
Skillerums Vceggene ere her aldeles, som mon
ogsaa finder dem hos Ammons-Hornene, nemlig boyede ind og udad, eller Bolgcdannede.
Kammerne ere her for den storste Deel aabne, kun i den indrul
lede Deel ere de opfyldte med Kies.
Ved de aabnede Kammere bliver man
overbeviist, at heele Snekken baade ud- og indvendig er blevet marcasit-artet, og
aldeles igiennemtrcenget af Kies; men ikke noget anstoyct af Kies, faaledeö som
mange Ammonirer og andre Muskel-Arter pleye dermed at vare overdrage.
Det er mcrkvcrrdigt at man, blank alle af Jorden opgravede Conchylier, allertiest
finder Ammoniterne metalliserede, og kun meget flclden andre Arter.
Og da
man endnu ikke kan anfore nogen anden til KieS forvandlet Limit, bliver dette
Stykke« Sieldenhed derved end meere ophoyet. Som noget besynderligt maae
endnu anmcerkes, at de stammede eller .bolgedanncde Skillernms-Vcrgge i vor
Biskopstav ere dobbelte.
Man seer paa hver VcegS overste polerede Kant, at
en sort Streg i Midten deeler den i to Deele, fa a at man med en Pennekniv
kan strkke dybt ned derimellem.
Den Sal. Hosraad Walch beskriver i Na
turforskerens forste Stykke, p. 159. en i oelandsk Marmor forsteenet usadvan-
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lig Lituit, og regnes det blank dens storste Sieldenheder, at Skillerums-Vag«

gene vare dobbelte, hvilken Omstændighed end da aldrig var blevet beopagm
hos Lituiterne, men vel undertiden hos Orthoceratiterne.
Jeg kan endnu ikke
forlade ver LituitS Skillerums-Vcrgge, forend jeg har fsgt tuyere at udforste
og bestrive dem i deres naturlige Tilstand.
Man maae ikke forestille sig disse
afmaalre Afdeclinger, fordi jeg kalder dem SkillerumS-Vcrgge, som en enten
hvelvet eller bolgedannet Vcrg, som deeler et vist hunlt Rum i flere smaa, saa»
ledeS som disse Vcegge ere bestafne hos de andre forsteenede Lituiter, Bclemniter, Orthocerariter og Nautiliter.
Her udgiore Skitterums-Vceggene meget
ulige kunstigere Hvelvinger, fom ere opfyldte afidel hule Kanaler, som begynde
fra Hvelvingens Middelpunkt, og ligesom en Trcrsiamme fordeele sig i mange
Redder, og derpaa fast og teet flukte til Snekkens yderste runde Vcrg.
Dog
flutte disse, Seekoraller lignende Greene ey allene til Snekkcrorets Vcrg, men
ogfaa vexelviis til de foran og bagved dem staaeude Skillerums-Vcegge, faa at
disse, tilligemed Redderne, eller de koraldannede Kanals fra den forste til den
sidste Voeg, udgiore kun eet reneste Legeme, som forbinde Snekkens Ror med
deres Hvelvinger eller Skillerums-Vargge med hinanden, og bestytter dem for
Forstyrrelse.
Alle Kanalerne ere lukte, og paa ingen af dem seer man noget
Tegn ril nogen Udgang eller Aabning.
Denne forunderlige Forbindelse mellem
Hvelvingerne indbyrdes, og det udvortes Snekkeror, kan nogenlunde, stisnt
meget ufuldkommen, fees ved Fig. 2. a. b. c. Saadanne Skillerums-Vcegge
have tildeels ogfaa Ammonirerne; men de ere ingensteds efter deres Vcrrdighed af Lithologerne anforte eller bestrevne.
Alle concamererede Snekker have

en Nervegang, som fra Snekkens yderste Spidse sirskker sig lige til dens ne»
derste Underdeel.
Men Beliggenheden af denne Nervegang er ey eens hos
alle Arter; endog hos een Slcrgt er den allerede meget forstiellig.
For Exempel: De fleste Orthoceratiter have denne Nervegang i Midten, dog ere der
ogfaa mange, som have den imellem Midten og Snekkens yderste Vceg, og hos
endnu andre ligger den langs ad Snekkens Vag. Hos nogle er den meget smal,
men hos andre overordentligen viid.
De ftrdvanlige og forsteenede Lituiter,
have den, ligesom Namilerne, just lige i Midten.
Det saa kaldede Posthorn,
«ller Nautilus fpi rula Linnæi, har sine Nerveror ved den indvendige kor
tere Side, efter hvilken Omvindingerne ere inddreyede.
Paa samme Sted
8 f f f 3
findes
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findes den hos alle Ammoniter.
Som en stör Sicldenhed er forst for kort Tid
siden blevet opdaqet, at der gives Ammoniker, hvis Nerveror ligger paa Ryg
gen af Snekkeffallen, og denne Beff.ffenhed har ogfaa vor Biskopstav. Jmel«
lem den udvortes Skals Vcrg og de faa kaldede Skillerums-Vcrgge, ligger dette
Ror indsiuttet; og man behover gode ovcdc Ayne kil i Forskningen at opfoge
den.
Den indvendige Viide er ved den nederste ey storre, end at en tynd fiin
Traad kan netop faae Rum deri.
Ved Fig. 2. d. e. feer man dens Belig

genhed og hvorledes den i Slibningen er blevcn aabnet.

Saa meget ufcvDvan«

ligt har denne Snekke forud, fremfor de forhen bekrcudte.
Af de aåbne Kam
mere cre to opfyldte med Spat.
Man holder for, at opleste animalisike Deele
gemeenligen forvandles dertil.
Denne Snekkes Beboer har npaatvivleligen
maattet finde sin Grav paa det Sted, hvor hans Huns ffulde metalliferes, og

altfaa felv give Materie til denne Spat-Forvandling.
Hvad jeg forhen har
sagt om Snekkens yderste Overdrag, at det nemlig ikke er faa glat og jcevnt,
som paa mange til Kies blevne eller med Kies anffeyne Ammoniter; mener
smaakornet, ligesom en Chagrin-Hud, som de bekiendte SvovelkieS-Kugler
pleye at vare; det samme gielder sgsaa om de indvendige aahnede Kammere.
Alle Vcrggene og de som Redder-dannede eller Koraltrceer lignende Kanalror,
ere overdragne med en fiin krystalliseret Skorpe. Men her have alle disse Deele

ikke faaet et nyt Anfiug etter Tilsætning, men ere noyagtigen udtrykte i derer
Figur, ligesom den speede Original har efterladt Indtrykket i Jorden.
Farven
er rodagtig og ligner aldeles den yderste Hud af nylig stobt Kobber eller Mes
sing; uden paa er denne Farve noget morkere.
Efterat denne metalliserede
Snekke var bleven igiennemffaaret lige i Midten, saa blev den siebet glat og
poleret, hvorved begge Halvdeelene have faaet en Glands som et Speyl; og
her har Metallet en bruunguul Farve.
Nu stod endnu tilbage ak navngive det Sked, hvorhenne mcerkvcerdige
Levning fra Syndfloden har lagt i Jorden og bleven forvandlet; men jeg maae
tilstaae, at jeg ikke er i Stand ril at kunne siae det med Vished, da jeg har
tilkiobt mig dette Stykke af en stor Naturalie-Samling, som blev adspredt.
Men naar jeg sammenligner den med andre metalliserede Conrhylier, fornemme,
ligen med Ammoniterne, thi dette er dog den ncermesie Slcegt, hvortil vores
Likuit kan henfsres (og dette falder mig ikke vanskeligt, da jeg t min Naturalier
Samling

om hvorledes Soe-Legemer ere komns i Jorden.
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Samling eyer Exemplarer fra alle bekiendte Steder, hvor man finder metallise

rede Ammonö Horn) fem kan jeg med megen Rimelighed formode, at vor Biskopstav er kommet fra Hen Shepcy i Engelland.
Denne Se er meget vigtig

for Naturhistorien: Om Sommeren drager den mange Botanik Elskere over til
sig, formedelst de mange merkvardige Havplanter, fom da blomstre der.
Man
gier paa denne Se Jern-Vitriol og Svovel, altsaa er det intet Under, at blant

d.e mange Forstecnelfer oasaa opgraves meget smukke metalliserede Ammoniter og

Disse Ammoniter have i Henfigt ril Materien al muelig
Liighed med vor Bistopstav, faa at der er meget timeligt, at den kan vcere kom
met fra bemeldte Se.
til Kies blevne Fiste.

Da jeg tilforn haver fagt, ot man endnu ikke har fundet nogen Original
saa maae jeg nu forklare dette mil Udtryk, paa det at det ej)

til Lituiterne,

skulde syneS, som om jeg ikke havde vidst det, eller ogsaa selv sagde mig imod.

Hr. Dr. Bianchi har i Anhanget til sit bekiendte Vcrk de conchis minus
notis, Tab. I. (ig. x. o. ladet afbilde en meget liden mangekammered Snek
ke , som har megen Liighed med Limiternes Figur som bliver allene funden af

Soesandet ved Livorno, da den paa den eene Ende er gandste lige udstrakt, og
paa den forreste Deel et par gange indrullet i sig selv.

Jeg har i en Afhand

ling om microscopjske Conchylier af M rode Havs Sand, beskrevet en just ligesaadan Lituikdanned Snekke, og tillige ladet den afbilde.
Den findes i Nye

Samling af det Kongcl. Danste Videnstabers Selstabs Skrifter, forste Deel

p. 365. fig. 4. og i den felgende Afhandling em samme Materie, p. 373.
fig. 10. lit. f. g. en hidindtil ubekienkt Art med Kammere, som er gandste
lige og ved Spidsen indrullet.
Jeg vil h r ikke opholde mig med al undersoge,
hvorvidt disse tre anførte Arker kunne h'nregnes til Lituit-Sleegten, men jeg vil

allene erindre felgende: Om endog disse smaae Snekker gandste og aldeles lig
nede de almindelige til Steen forvandlede Limiter, vilde dog vel ingen derfor

paastaae,'at m n st ulde amage dem som Originaler for den bestrevne store
Art? Thi diss smaae Ex mplarer blive altid de samme, uden nogentid at blive

fiorre.

Man finder dem endog forstenede i denne mikrostopiste Sterrelse, og

saadanne ere beskrevne as den berømte Ngurforster, Hr. Xlein, i det Danzigske naturforstende Selskabs Skrifter, men Originalen, som jeg har fundet der
til, var ham ubekiendt.
Jeg forvarer et par saadanne Steene, med Jntrykke

as
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af sådanne fmaa Limiter i min Samling.
De ere opgravede of Jorden i
Egnen ved Danzig, og deraf fees, at de aldrig findes stsrre.
Man har end
visere blank de namrlige Conchyliec et Slags Ammons Horn, fom allerede er
af en gandffe arlig Storrelfe, nemlig Nautilus fpirula Linnæi , etter
Posthornet hos Rumph, Tab. XX. Fig. I.
Da de forreste Omvindin
ger paa denne Snekke ikke bersre hinanden, fom paa de almindelige Limiter,
og da den forste Omvinding afstaaer temmeligen fra de ovrige; har den Sal.
Hofraad Walch og Hr. Pastor Schröter i deres Skrifter udgivet den for
Originalen af Biskopstaven, ja den forste har endog paastaaet ar være dens Op
finder.
Det kan vel ikke nægtes, at jo denne lEgck-mrede Snekke har me
get afLituitcrnes Skikkelse, men det væsentligste fams den dog.
Den nederste Deel af Snekken, fom hos Likuiterne er gandffe lige, er her buedannet.
Vilde man end antage, ot denne Snekke endnu aldrig er kommet fuldstændig
i Menneskers Hænder, og den nederste manglende Deel, hvori Dyret boer,
maaffee kunde have været lige; faa kan derpaa fvares, at nysomtalte buedan
nede Figur, om der endog kom nok faa meget til den, desuagtet vilde udgisre
et Segment af en Cirkelbue, og at altfaa en lige Underdeel aldrig kunde have
Sted.
Fremdeles ligger denne Snekkes Nerversr tæt paa den indvendige Si
des Væg, fom hos de fleste Ammoniter, da den tvertimod hos de sædvanlige
Litniker ligger lige udi Midten.
Efter min Indsigt bliver altfaa denne nette
Snekke snarere et Ammons-Horn, end en Original til Limiten, endffiont den
har meget af den sidstes Skikkelse paa sig, hvilket kan have bragt bemeldte store
Lithologer paa denne Meening.
Men efter denne Anmærkning blive Limiterne endnu foruden nogen bekiendt Original.

Til

