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Otto Fried. Müller out Infusions - Dyrenes Frembringelse,
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Otto Fabricius om Driv«Isen t de Nordlige Vande og fornemmelig i Davids
Strædet- Stafi den 27 Febr- 1784
<
Tbom. Bugges Observationer paa Planeterne i Aaret 1783*

menlignede med Halleys og de la Landes Tavler.

i784
*
*
Sammes Forbedringer ved Mural-Qvadranten.
vv. de Stockfleths

Skrivelse af 3die Oktober

*

,
Beregnede og fant*

65

Last den 26 Marts

e
Last den 12 Novemb- 1784.

1784 til

1
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99

den i Videnskabernes

Selskab nedsatte Commission over de Armands S^e-Uhre.

kast den

19 November 1784x
,
IIG
P. de Löwen oms Forklaring over Kompassets foranderlige Viisning paa forskiel-

lige Steder i et Skib, og under forsticllige Courser, som der styres, til
ligemed et Experiment. Last den 4 Marti 1785
*
117
Spenglers Beskrivelse over en meget sielden sexffallct Pholade, tilligemed Dyret fra

den Siamste Havbugt- Med Aftegninger. Last den 23 Januar 1784
128
Thom, Bugges nsiagtige Bestemmelse paa Langben og Brcden as Kiobenhavns
Observatorium. Last den 4 Febr. 1785
x
139
C. C. Lous’s ny Maade, at rette Maanens maalte Distans fra Solen eller en

Stierne.

Last den 18 Marts 1785

b

-

-

Samme

156

X
f/n

Indhold.
befundne Forandring i de sidsle for-

Samme ein Misviisningens her i
løbne

50 Aar,

samt Middel -Misvusningen Aar for Aar.

i April 1785
*
Thom. Bugges nt) Methode til

Last den
1
’
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Side i6r
Bestemmelsen af Kisbenhavns Langde ved den

totale Maancsormorkelse den 10 December 178z.

Last den ig Novbr.

170
1785‘
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Sammes Uddrag af astronomiste og meteorologiste Observationer, foretagne paa

Kolonien Godthaab i Grönland af Missionaren Hr. Andreas Ginge, Last
176
den 2 December 1785
'
*
*
Otto Fahiicins’s Bcstrivclse over den store gronlandste Krabbe, kast den 28 Nov.

1783
5
‘
#
#
Sammes Bestridelse og Afbilding over Krol-Nereiden (Nereis cincinnata),

181
kast

den 10 December 1784
#
1
•
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191
Frantz Henrich Müller Om Maadcn og Midlerne at undcrssge, prove og vur
dere alle i Handelen forekommende Brandcvine, i Hensigt saavel til deres

202
Bestaffenhed, som Maal, med videre.
Last den 12 Marts 1784 »
p. de Löwen ortis Afhandling VIN e il markelig Fejltagelse i Henseende til Frobi
sher- Strade, at det ikke kan have varet i Grönland, som det paa bror
tene almindelig aflagges; og tillige, at det Land, Frobisher kalder Vest-

Friscland,

maae vare den lydligste Ostre Kyst af Grönland.

Last den

31 Marts 1786
'
220
j. tt. Chemnitz o in en Slagt af saadanne mangcstallede Conchylier, som hos
Linnce hedde Chitons, og ere forsynede med synlige Lemmer og Leed.

Last

den 18 Febr. 1784
»
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.»
*235
Eamme De quibusdam Teftaceis & Cruftaceis deperditis > eller om nogle For
steninger,

hvis Originaler man hidindtil ikke har opdaget,

kun kiender Eétypa j Stecnriget,
Natur Riget.

men ikke zXrchetypa

eller

hvoraf man

Protypa j

Last den 11 Februar <785
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tt. Stroms Bcstrivclse over en omkring et Sneglehuns omsnoet Gople eller Soehvori en Burhummer indlogerer sig. Med ufa palliata cum co
250
chlea & cancro Bernharde.
Last den 20 Januar 1786
Saxtorph Om Borncvvgtcrens Nytte' og Forbedring. Last den 21 Novbr.
X
255
17S3
s
s
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Nalde,

/

M.

Beskrivelse over Norste Insekter.
cember 1783
*
*

tt. Stroms

Femte Slykke.
*

Last den 5 De-

264

f

Cheva-

Indhold

XI

Chevalier Stibolts Anmærkninger og Underretninger, Artilleriet og Kanonstoberiet

betreffende.

Lest den i December 1786

Side 3°r
anstillede paa fvrstiellige Steder i

Thomas Bugges A str on VIN iste Observationer ,

Dannemark i Aarene 1784, 85 vg 86. Lest den 16 November 1787 321
P. C. Abildgaards Bemerkninger om Aarsagen, hvorfor Nesen altid mangler hos

cenoicde Monstra.

Lest den 23 Februar 1786

-

-

ZZr

C. C. Kratzenfteins Bestrivelse over et begvemt Instrument til at bestemme Luf
tens Reenhed. Lest den 26 November 1784
339
Hans Stroms Fortegnelse over endeel Norste Dexter, iser Cryptogamister, som et
Tilleg til Gunneri Flora Norvegica. - Forste Stykke.

Lest den I6 No-

vcmbrr 1787
r
D. Marcus Elieftr Blocks Bestrivelse over tvende nye Aborrer fra Indien.
den 24 November 1786
Niels Morville Om Vei-Carters Affatning.

Lerst

Lest den 4de Januar 1788

Morten Thrane Brünn ich Om cn ny Fisteart/ den draabeplettede Pladesist/ fan
get ved Hclsingor i Nordsoen 1786, Zeus guttatus. Z. cauda bifurca,
corpore argenteo, maculis niveis guttato, pinnis rubris. Tab. A. Lest

den 22 December 1787.
398
Samme om den Islandste Fist/ Dognicren. Gymnogafl.er Atéh’cus. G. cor
pore cotnprefio adtenuato, lineæ naturalis podica parte aculeata, cauda

pinnata dentibus oris lævibus.

T. B,

Fig, 1 — 3.

Lest den 22

December 1787
408
Morten Thrane Btünnich OlN Sild-Tusten, Regalecus Remipes.
R. corpore
enfiformi, argenteo, pinnis ventralibus uniradiatis, elongatis, apice ovali

membranaceo, dorfali Lr caudali unitis, anali nulla.

Lest den 22 De

cember 1787.
4'4
P. Afcanii .Indsendte Beretning om Sild-Tusten.
Lest den 22 Dec. 1787
419
Otto Fabricius’s Bestrivelse over Field - Reven (Canis Lagopus).
Lest den

18 Januar 1788
J. H. Chemnitz Om Laage, Dekselrr eller Operculis, hvormed Conchylier

pleie

at lukke for deres Skalboligcr.
Lest dcn 3 Marts 1786
Otto Fabricius’s Bestrivelse over Ueens- Muslingen (Mytilus Difcovs).

L<rst

423
449

-• den 25 Januar 1788
.
453
Niels Morvilles Gcographiste og Geometriste Beregning over Lolland og Falster,

samt underliggende Ser.

Samtlige deri indbefattcde Amters og Hcrre&

,

X

Vers

der s Indhold af Skovstrakning, Soeplan, betydelige Torvemosers Over
flade/ og svrige Jorders Storrelse, med adffillige derpaa grundede Slut
ninger og Beregninger.
Last den u April 1788
»
Side 462
Johan Nicolai Tetens’s Integration af logarithmiffe Differentialer af den Form
ez dx, hvor z er en Function af X.

Thomas Bugges

Last den 8 Fcbr. 1788.

*

498

foretagne

Anstillede og meddeelte asironomijke Observationer,

Last den 7 Marts 1788517
Sammes Meddelelse af Missionaren Hr. Andreas Ginges Observationer over
Nordlysets Indflydelse paa Magnetens Deklination, iagttaget ved Godt' udi Aarcne 1786 og 1787»

haab i Grönland Aar 1786 til 1787.

kast den 7 Dec. 1787

,
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Johan Hieronymus Chemnitz Om besynderlige Egenssaber ved mange Conchylier.
Last den 15 Februar 1788

*
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Const-

Conference-Naad O. F. Müller

om

Infusions-Dyrenes
Frembringelse.

lånt alle Vande er det,
Strand-Vand, og det
det'almindeligste, og det sidste
Jorden, aldeles umisteligt.

-som man tiender under Navn af Salt- eller
vi nyde under Navn af fedt eller ferskt Vand,
Mennesket og ncrsten alt, hvad fom lever paa
Ikke dets Nedvendighed, eller dets ufkatteer-

lige Vcerd, skal paa dette Sted komme under Betragtning; jeg vil allene tilkiendegive, at ligesom det friske Vand, som sornemmeligen erholder og vedli
geholder denne Egenskab ved Bevcegelsen, giver i Almindelighed alt Levende
Vwxt og Styrke, saa anlediges derimod Friffhedenö Zormindffelse ved dets

Uye Saml. HL B-

A

Stille

X

r

Af. Om JnfttsionZ^Dyttttes Frembringelse.

Stillestaaende; Dyrs og Voters Deele oplofts, og hele Skarer af smaa
Dyr fremkomme ikke sielden i et saa stort Antal, at den ganffe Vandmasse
ligesom forvandles til en Dyre-Vrimmel.
En faadan Draabe af vores dag
lige Post- eller Pompc-Vand vil jeg her forelcegge det Kongelige Videnska
bers Scelskab.
De Forandringer, som dette modtager, giarlde og i lige Vilkaar om vores Kilde-, Brond-, See-, Aac- eller Strand-Vand, og hvad vi see'i
denne Draabe, maae vi tcenke o§ om alt det evrige, t lige eller lignende Omftcrndigheder.
Mennesket, der uden Umage vil have Anseelse for udstrakte Kundska
ber, er hastigen fcerdig af enkelte Erfaringer at frembringe almindelige Slut
ninger.
Saasnarr saae man ikke i en forsterret Vanddraabe en Vrimmel af
levende Vceftner, fercnd man strap paastod og udbredte, ar Luft og Vand
vare fulde af samme, og at vi felgeligen med hvert Aandedrcet, og med hver
Vandklurk, nedsvcelge mange tusinde saadanne, da man dog ikke endnu har
opdaget mikroskopiske Luftdyr d), og man snart vil kunne komme efter, at i de
ferske rindende eller Affald havende Vande smaa Dyr ikke ere almindelige.
Hvor man altsaa ikke er nodsaget til Mad og Drikke at betiene sig af Sump
eller staaende Regn-Vand, der er man temmelig fri for, med Vandet at ind
drage noget levende.
Sicelden forekom mig i det Vand, som til Staden indledes fra vore
Seer, noget synligt Smaakryb, og det, som saa stalden viiste sig, var trende
smaa Insekter af Cyclop-Slagftt, nemlig: den lilleø), den blaa c) og den
tilforn bekiendte, saa kaldte, ft'irhornede
Undertiden bringes een af
disse Cyclope^ til vore Borde, men naar man holder Glasset mod Dagen, seer
man den strap, hvis den er der, i sin muntre Svommen. Sieeldnere medte
illig i et Glas Vand, lige af Posten udpompet, et ftorre og fcelt Dyr, men
for ikke at fte det i det krystal-klare Vand, maatte man vare stokblind; Dette
ftygge Insekt er den ved Aae- og Soe-Vredden almindelige Ferffvands-0///'fctis
«) LCa og Frsr-Korn af smaa Dyr og Planter har Luften sikkerligm nok af.
i) Cyclops minutus Zoo!. Dan. prodr, 2409.
*) Cyclops coeruleus 1. c. 2411.
Cyclops qvadricornis 1. c. 2416. Langes naturlige Vande- -Tab. I. fig- 2- $• 4. 7*

M. Om Infusions DykeueS Frembringelse,

x

feur e), som den Gang end ydcrmeere ikke var eene, men holdt en mindre
mellem sine B^n. Ogsaa viisie sig engang NormamdeneS Marflne/). Sicrldnest traf jeg i mit Drikkevand paa en lille Myglarve , og en liden FladOrm§^; Denne falder ved sin glidende, og hiin ved sin vrikkende Bevorgelse snart i Ainene.
Af usynlige eller mikroffopiffe Insekter har jeg i vores daglige
Vand ikkun fnndet et, og det ikke hyppige«, nemlig: min hoppende Nau
plius fy, som paa Vandets og Draabens Overflade hvert Aicblik springer ud
af Synspunkten ; Og af de saa kaldte Jttfusions-Dyr, hvo ffuldc troe det,
udi mangfoldige Draaber ikkun tvende z); Hvor ere dg de mange tusinde, som
man har indbildt 06, at med hver Slurk nedsvcrlges?
Ja, drak Mennesket
med sit Qvcrg, det han ofte saa ilde bevcerter, Vand af Sumper og Grefter,
da vilde tallose Skarer af begge Dyrordener medfolge; men i nyligen oset Kilde-,
Broud- og Pompe-Vand vil de. synlige sicelden forekomme, og de usynlige
de fleste Gange sorgieveS csterledes.
Men dette reene, ncrsten ubeblandede, og alt forfrij'kende Vand, som
ingen Smag eller Lugt haver, og hvis Syn ncrsten forsvinder i det fulde Glas,
hvor meget og hvor hastigen forandres det, naar noget af Vcrxt- etter DyrRiget i det henfcrttes, eller det nogen Tid blot staaer stille! Folgende Underfegelfer ffal vise de betydeligste Forandringer, og jætte os i Hensigt til levende
Verseners Mcrngde og Forskellighed i een Draabe, ikke i liden Forundring.
Andre Mikrographer, ifcrr Buonannfy Joblot og de nu levende Hrr.
Wrisberg, Spallanzani, Goeze, Schrank og fornemmelig Hr. Baron
von Gleichen, have for mig med Infusioner af forffielltg Slags giort des
lige Forseg, og i et vist Tidsrum paaagtet deres Phcenomener, dog vil de deri
forekommende Dyrs Bestemmelse, og mine Figurers Noiagtighed og Fuldstcrn-

A 2

dighed

e) Onifeus aqvaticus 1. c. 2365.

/) Onifeus Pules 1. c. 2366.
intet Navn paa den.

Saa almindelig den end er i Dannemark, veed jeg do

g) En Unge af Planaria lactea 1. c. 2687.
b) Nauplius Saltatorius 1. c. 237g. Entømoftr, p, 40. Tab. I. fiß. 3-7.

i) En enkelt Linfe-Monade er mig nogle faa Gange forekommet (Verm. bill. I.'p. 27. in
aqva puriffima rarior) og endnu farre Gange Klase-Snurreren (1. c. p. l2g.)
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Om Infusions-Dyrenes Frembringelse.

dighed have Fortrinet, og de Folger, jeg uddrager af mine Undersøgelser, ikke
blive disse berømte Naturforskere ligegyldige.
Vel har jeg ikke kunnet give
dem den behørige Flid, eller efterseet dem paa lige og bestemte Tider, men da
jeg i lcengere end io Aar ofte har begyndt derpaa, men aldrig til Noie fuld
ført det, hvorfor Fortegnelsen er bleven forkastet, og jeg har Aarfag at frygte,
fit mit Helbred neppe i Fremtiden vil blive bedre og saa vedvarende, som det
fuldkomnere udfordrer, vover jeg at fremlægge mine sidste Bemærkelser, saaledee forude fra Slutningen af September 1781* til Aaretö Udgang, ere
anstillede.
Forud maae jeg, ved at bestemme, hvad der egentlig bor forstaaeSved
InfusionS-Dyr, forekomme den Morkhed, Tvetydighed og Uvished, som i
Mangel af denne Fastfattelse hersker i mine ForgcengereS Skrifter.
For Ar
ternes Bestemmelse, hvoraf ikkun faa tilforn meget tvetydige« ere angivne, har
jeg, saavidt giorligt, sorget i min Hiftoria Infu Coriorum, og disse vil ved
de Kobbere, som nu ere i Arbeide, faae en storre Tydelighed.
Ordet In-

fusions-Dyr

(animalcula infuforia eller blot animalcula) have Mikro
grapherne deelS taget i en indsikrcenket, deels i en vidtløftig Bemcrrkelse, og
det, som vcerre er, stalden specifik bestemt dctDyr, om hvilket de tale; hos
de fleste kaldes allene det levende, som forekommer i de konstige eller asMennesket henfatte Infusioner, InfusionS-Dyr.
Da jeg fandt, at disse ogsaa
tildeels findes i de naturlige Infusioner, det er: i Modinger, Sumper og
andre staacnde Vande, optog jeg i min Hiftoria Vermium, under det almin
delige Navn af Infusions-Dyr, ogsaa alle andre deri forekommende Mikroskopiffc Dyr, som ikke kunde bringes under de af Zoologerne fastsatte Ordener,
enten de tillige lode sig see i de konstige Vande eller ikke.
Ved neiere Overveielfe, og naar man tager deres forffiellige Størrelse og Oprindelse i Betragt
ning, bor de, som fremkomme af2Eg eller som levende Unger, og som have
allede store Dyrs Kaar, vel ikke staae i een Orden med dem, som mangle de
Dyrene almindelige Organer og Affectioner, ja som sandsynligen ikke have
samme Frembringelfts-Maade fy Derfor ber man beholde Jnsufions-DyrNavnet,
K) I Fortalen til min Hift. Venn, infuf. p. 21. har jeg allerede udmcerket dem fra de
andre InfusionS-Dyr, ved de Udtryk: Animalcula fimpliciflima & minutißima ,
a leliqvis microfcopicis Subfhntia & organifatione diverfa-.

M. Om Infusions-Dyttties Frembringelse.
Navnet for

de Dyr,

$

som synes at fremkomme af Infusionernes Bestand-

deele, eller, hvis Oprindelses Maade endnu er uafgiort, og udfinde et andet
for dem, som ikke kan hore til nogen af de andre Dyr-Ordener, og som InfusionS-Materien allene tiener til Fode og AvlelseS-Sted, etter deres TEgs Ud
vikling; Thi, hvis Foden og Stedet var nok, til at vcere eller hede InfusionsDyr, da maatte de i Infusionerne fundne Larver, som forvandles til Fluer,
og som have forledet den opmcerksomme og skarpsindige Hr. Spallmtzani til,
at troe det samme om Infusions-Dyrene, ja endog Frscr, Fiirbeen og nogle
smaa Fiffe, der leve i de naturlige Infusioner, regnes blant samme.
Mig
er intet beqvemmere Navn indfaldet, end af deres for en stor Deel boblefor-mige Indvolde og Udseende, at kalde dem Boble-Dyr (Bullaria).
Efter
denne Indffrcenkelse vil Grcrndse' Monaden og nogle fiere Monader,
Boblerunderen, Linie-, Bolge- og KiKp-Strcrkkerne, Pukkel- og Froe
Unge-Halerne, og maaffee et par stilkede Snurrere allene hede InfusionsDyr, og den ovrige store Svarm: Boble-Dyr.
Selv Hcrtte-Bugteren,
der almindeligst forefalder i Infusioner, og hvortil alle Infusions-Betragtere
fyrnemmeligen have lagt Mcerke, og som de ister forstaae under animalcula,
Thierchen /), horer til de Bobleformige, ogavles, som i det folgende vises,
af'TEg og tilvoxende Unger.
Men hvorfor, vil man sporge, kan de egent
lige Infusions-Dyr ikke ligesaabel komme afTEg ? Sagen er ikke om at kunne,
thi hvo der vilde ncrgte Mueligheden, maatte have Kundffab om, hvad der
gaaer for sig i den Verden, hvor vore Mikroffoper ikke henrakke, og hvis
ncermeste Grcendse de egentlige Infusions Dyr
Qvæ tu nec tenebras nec poflis dicere lucem,
Sed cum luce tamen dubiæ confinia nociis.
udgiore, men allene om Sandsynligheden; thi, foruden at hos dem intet Spor
sindes til TEg, at deres Vasen og Vestanddeele ere ganffe forffiellige fra
Boble-Dyrenes, og ncrsten intet Tidsrum til deres Udvikling kan angives, da
de ofte paa eengang, og saa hastigen, og saa aldeeles, opfylde Draaben, at
ingen Plads og ingen Tid for TEg og Unger er tilovers, lader sig og vanffcA 3
ligen,
/) De smaa sia bevægende Vcesener, som findes i Soedvndffen, og, ffiont forffiellige, have
megen Lighed med de egentlige Infusions Dyr, kaldt- og animalcula, Thierchen
men til Forffiei Spermatica eller Saddyr.
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ligen nogen Idee om OEg forbindes med Visener, der efter et kort Liv samle
sig til nettede og trevlede Hinder, og som vi snart vil faae at see, sandsynligst
henstamme fra famme.
Endnu maae jeg i Forveien erindre, ct jeg hver Gang af enhver Infu
sion i det mindste har udtaget 2 eller 3 Draaber efter hinanden, og, naar
noget fremmed eller intet Dyr i disse fandtes, optog og eftersaae jeg flere.
I
Vandets Overflade scetter sig gierne en tynd Hinde, og i denne sindes de fleste
IufusionS-Dyr, fcerre i dets evrige Volumen.
De Dyr, som nogle fra
Overfladen optagne Draaber ikke sremviiste, ere sandfynligen ikke i Glasset,
sikkerligen ikke i Mcrngde, skiont velet eller andet af dem, fom de felgende
Dage blive synlige, allerede kan have veeret der.
Mine Inftlsioner stode i et
varmt Kammer, dog i Vindvet.
I Glassene stod Vandet ikke hoiere end til
,zo Tommer.

Forste Undersogelft.
Den 24de September ged feg raat og reent Pompe-Vand i 4 smaa
Apothel'erglas lidet over det halve af Glasset; Jeg vil kalde dem A , B, C,
CC.
I A kom jeg smaaffaarne Stykker af en Vlad Sop, i B af en gre
net Sop, i C af Pcrreffrce klinger, og i CC af Parens kiodagtige Maste.

Den 27de var i Infusionen A hver Draabe faa fuld af Grandse-Monader m), at de, lig Gryn i en tynd Grod, udgjorde dens hele Masse, hist
og her i Draaben saaes enkelte Lindste Monaber /2), og mange unge og crldre
Hcette-Bugtere <>); Nogle af disse havde paa Bunden af deres Legeme 3 til
4 ceg-lignende Kugler, og i en vis Vending paa den nederste Rand, et lidet
Indsnit eller en liden Blcere.
Denne vrimlende Draabe sees i iste Figur paa
aste Tabelle/>).
I Infusionerne B, C og CC fandtes derimod intet levende
'eller sig bevægende; ikkun mange livlose Gran eller Moleculer. som havde lost
jig fra Massen, vare forhaanden.
Den
4») Monas Termo Venn, terreftr» 3c fluviat. I, 1.

«) Monas Lens 1. «. 1, 2.
o) Kolpoda Cucullus 1. c. I, 48.

$) En lignrnde Draabe har Ioblot forrflilltt Obf. mier. r. 5. Tab. II. fig. 7.
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Dm 30te vare i A alle Hattte-Vugtere uden noger Spor forsvundne.
Dette Tilfcelde var mig meget fremmet, fordi dette almindelige Infusions Dye
ellers pleier at vedblive i mange Dage, og jeg ikke kan angive Aarsagcn til
denne hastige Forsvindelse, derimod havde Gra'Ndse-Monaden declt sig i smaa
vrimlende Hobe, og mange Littdse-Monadek laae hist og her ubevægelige. I
B vare de granfulde Sopstykker i Randen oploste i vrimlende Grcrndse-Monader; af disse havde nogle adspredt sig i Draaben, og syntes enkelte og Mte
fra Stykkerne at vcere sterre; Desuden saaes nogle Klnmper af uordentliges
blandede sine og korte Streger.
I C var intet levende, men i CC vrimlede
det afGrcrndfe-Monader, og desuden i hver Draabe mangfoldige Lindse«
Monader og Hoette-Bugtere afforstiellig Storrclse; disse vare giennemsigtige
som Kristal, endog deres indvendige Deele, saa at man giennem dem kunde
fee, hvad som laae under Dyret; de syntes baade ud- og ind-vendigen, endoz
de Unge, forffiellige fra dem i A eller i fig. 1.
Denne Draabe viser derr
2den Figur paa iste Tabelle.
Den iste October saaeo i A enkelte Lind^-Monader, og siden efter,
indtil den 2gde December, da Vandet var uddunstet, intet uden ubevægelige
Gran, som sandsynlige« tilhorde S.oppen.
I L var Bevægelsen i de granfulde Stykker ncrsten umcerkelig, og i C intet levende, dog var her Vandets
Overstade bleven beklcedt med en sneehvid uldagtig Skimmel, fifif Tommes
Heide, uden Tegn til Knopper eller kuglede Hoveder.
I CC stede nogle
Grckndse-Monader i Stromme, andre, som vare meget mindre, og neppe
under en stcerk Forsterrclse mcerkelige, opfyldte hele Draaben, og havde cit.
Lcevende Bevcegelse.
Hcette-Vugterne vare ligcsaa ovcrstsdige, som den ZOte.
Sept.
De store havde paa Bunden af deres Legeme en liden dunkel og bevæ
gelig Kugle; kunde maafkee en saadan , naar deu'i et meget klart Legeme laae
reel ved Randen, giere, at man troede at see et Indsnit i Randens ydetste
Kant?
Den 4de fandtes i B en stor Mcengde Lindse-Monader, nogle svsmmede hurtigen frem efter en Slangeliuie, de fleste bleve paa eet Sted i en bor
vende Bevcegelse , og andre Dyr saacs ikke i Draaberne af denne Infusion

indtil den 19de.
I C, som beständigen var tildcekket med den ovenmeldte
Skimmel, som en reen og fficer Uld, var intet levende at rncerke, fereud den

Zvte
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Zote.
I CC vare de klare HcetLe-Bugtere blevne sicrldnere, neppe 4 eller
5 i hver Draabe, og i disse synleö en Tegning paa langs, som er Spor ril en
Tarm; derimod vare vel foot)c fmaa Rynke-Hivrnere q) fremkomne; disse
vare 4 Gange mindre end de hoöboende HEtte-Bugtere.
Desuden vrimlede
det af meget fmaa sorte Punkter, r).
Den 6te vare Rynke-Hiornerne saaledes forsvundne, at af et halvt
Dosin underfogte Draaber neppe mcrrkedeS 2 a z i enhver, ei heller saaes de
forte Punkt-Mouader; Ikkun faa Hatte-Bugtcre vare forhaanden, derimod
saaes mange smaa Hiudesiykker.
Den 9de fandtes i CC ingen Hatte-Bugtere, men faa Rynke-Hior-

nere og Lindse-Monader.
Den iLte vare i CC faa, men store Rynke-Hiornere, som havde en
indssaaren Boining i den ecne Rand, og fmaa Hcrtte-Bugtere med det ovenmeldte Indsnit eller Kugle neden til; Da den hos disse var klar, som en Boble
eller Pcerle, og hos hine storrc eller crldre lnsrk og dunkel, kan den ikke vcerk
noget Indsnit, men sandsynligst et2Eg eller en Mggestok.
Den 14de var i CC det samme, som den 12te; desuden saaeS ncesten
i hver optagen Draabe en grenet Bygning, liig fövaüinffe Hjortetakker; paa
samme sad hist og her Knuder, som vare tykkere end Grenene; alt havde en
plat og mat Udseende, og var sandsynlige« samlet af i Vandet nedfaldne
Stevgran eller af dede Monader.
Den 19de var B saa fuld af Linie-Strikkere s), at de syntes at udgiere
Draabens hele Volumen; mellem disse svemmede enkelte Lindse-Monader,
hvoraf nogle syntes af dobbelt Storrelse, og et tilforn useet Dyr.
Dette var
padl, oegformigt, bag til lidet tilspidset, vandklart, uden mcerkelige Indvolde,
og bcrvede eller flagrede stcerkt; ister naar flere vare samlede i Hobe af 5, 7
eller 8» Disse Linie-Strikkeres, Lindse-Monaders og Flagreres ^Vrim

mel seer i den Zdie Figur paa den iste Tabelle.

I CC fandtes nu intet

levende.

Den
q) Goniiun corrugatum.
r) Monas Punctum.

j) Vibrio Lineola Verm. I, 2t,
») Cyclidium hyalinum.
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Den 23be vare i B baade Linie-Strakkere og Monader forsvundne;
Flagrerne derimod vare mange, dog ikke hobeviis; deres Gang lignede en
Flagren, ved hvilken de skyde sig lidet frem ad es>r en Slangelinie, men vende
snart tilbage og bcrve.
I CC saaes en klar og aflang, og en buged og op
fyldt, det er, en ung og en gammel Hcrtte - Bugter, og 2de RyttkeHiernere.
Den Zote, i B ingen Flagrere,

men i deres Sted mange RynkeHiornere.
I C viiste sig nu nogle, men meget faa Rynke Hiornere, og
fine Korn saaes hist og her adspredt og hobeviis; Disse ere UldvcrxtenS Free.
I CC mange unge, hvidladne, Hcrtte- Bugtere og mange Linie - Strcek-

kere, men faa Rynke-Hiornere og Lindse-Monader.
Den Zdie November var Rynke-Hiornerues Tat i B formindsket, og
vare i CC kun faa af samme, men mange unge Hcrtte-Bugtere.
Den Ivde syntes Ryuke-Hiornerue i B deels at vare frugtsommelige,
decks at have lagt Unger, siden jeg da fandt meget store, og nogle, font vare
4 Gange mindre.
Sandsynligen var denne Formerelst skeer ved Dceling, og
i saa Fald synes den at vare skeet paa tvers og paa langs tillige, siden de
smaa vare 4 gange mindre.
ICC vare, som forhen, mange klare Hcrtte<

Bugtere og faa Ruuke-Hioruere.
Gigtsmerter hastede mig til mit Leie, indtil den 23de, da jeg ferst kunde
forlade det; jeg vendte mig til mine Glas, og forefandt i B endnu smaa og
store Rynke-Hiornere i fuld Bevagelse, og i CC nogle faa afde sidste, men
mange klare Hcrtte-Bugtere, disse syntes at vare platte paa den ecne Flade,
og ophavede paa den anden, og havde ingen tydelige Kugler eller TEg i sig.
Snart maatte jeg igien soge Sengen, og udholde til den 23de December, da
Vandet imidlertid i 11 Infusioner var uddunster.

Anmærkning.
Det, som i denne Undersogelse fremmest forlanger vor Opmærksomhed,

bliver uden Tvivl det Besynderlige, nt det reene Vand, ved en liden vegetabilisk Tilsats, paa gdie Dag opfyldes, eller forvandles til en Masse af
rsrlige Vasener; ac H^M-Bugteren, der mod Graudse-Mouaden er som

B

Ele-

io
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Etephanten mod Miden, var i A lig esa a snart forhaanden,og imod sinScrdvane ligesaa hastigen forsvandt, og aldeles fattedes i B 03 C, og at i B de
Gran, som havde lesnet sig fra Grene-Soppen, faae Liv og bevcege sig i 2 til
3 Dage.
Da Grene-Soppen i B, ligesom herefter Bispe-SoppkU i Q, saaes
at blive oploft idisse sig bevcegende Moleculer, maae de i A og CC have lige
Oprindelse, og derved faaer min Formening om de egentlige Infusionö-DyrS
Frembringelse asPlanterS og Dyrs Oplosning (decompofition) mere Sand
synlighed , end, som Hr. Baron von Gleichen vil, af Vandets Oplosning

i saadanne.
Derncest fortiener at anmcerkes , at Grene-Sop-Infusionen B, efter
25 Dage, med eet fandtes opfyldt med Linie-Strakkere, og blandt disse
nogle meget storre Flagrere; At Strakkerne efter et par Dage forsvandt, og
efter nogle flere Flagrerne, og at efter disse fremkom et andet Slags, nemlig
Ryttke-Hiornerne. Skulde vel de den 30te September bemcrrkede fine korte
Strceger vcrre Begyndelse til de den 19de October tilsyne kommende LinieStrakkere? Tidsrummet er for langt til, at man med Grund skulde kunne
formode dette, de maae sandsynligere tilskrives de af Grene Soppen udfarne
Trcevler, i Folge af hvad jeg paa et andet Sted m) om saadanne afAol-Soppen uddampende Trcevler har anmcrrket.
Fremdeles, at i Blad-Sop-Jnfusionen A derimod hele Tiden igiennem ikkun fandtes Grandfe- og Lindfe-Monader, og ar i Skrcclling-Infusionen C i 5 Uger intet levende viiste sig, og da ferst fremkom nogle RynkeHiornere.
Dette synes at vise, at Rynke Hjernerne / ligesom HatteBugterne og de andre Boble -k Dyr, maae indkomme af Luften, og at den
ficerkere Glaring i Parekiod-Infusionen CC allerede den 4de October maae
have udviklet den Mcrngde Rynke-Hiornere , men en mindre Glaring forst
Har frembragt dem den 30te i Pareffralling- og Grene-^op-Infusionerne.
Ikke mindre markvardigt er det, at i Insusiouen af Parekiodet CC,
fra 23de Oct. til 23de November, ingen gammel eller med 'Mg opfyldt, men
lutter midaldrende Hatte-Bugtere forefandtes.
Til disse Forskelligheder
maae de skiulte Grunde tildeels soges i Luftens, Vandets, og selv Infusio
nens foranderlige Beskaffenhed, og rildeels i Mangel eller Overflod paa Dy
renes
«) Deel. Beschäftig. r D- p. 159-169.
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renes Føde.
For ncervcrrende vil jeg allene ved at erklcrre, at et Dyrs Over
gang til, eller Forvandling i et andet her ikke saaledes, som hos Insek
terne, finder Sted, forebygge denne alt for hastige, og endog af de berømteste Naturforskere -v), yttrede Tanke.

Anden Undersogetse.
Den'28de September ged jeg raat og rcent Pompevand paa en Snees
Fluer, fordeelte i 2de Glas; det eene l) lod jeg aabent, og det andet E til
proppede jeg med en Kork; i et tredie F god jeg af samme Vand, uden no
gen Tilstelning, og lod det aabent.
Den 30te stank det aabne D, saavelsom det tillukke E, naar det aabnedeö, meget vidderlig.
IcnDraabeafO var intet levende, uden nogle
adspredte LlNdse-Mouader, men i E desuden nogle Trumlere
Denne
Art finder jeg ikke tilforn beskreven, og vil derfor her med faa Ord giøre den
kiendelig: Den bestaaer af et kristal klart, cegformigt, trindt, og i begge En
der lige buttet, Legeme, som indvendigen er overall lige opfyldt med giennemskinnende blareformige Moleculer; Den vakler i fin Gang, og drager sig ofte
lidet tilbage, men i Legemet selv sees ingen Forkortelse eller Tilbagetrcrkning;
Naar den ligger stille, kan den antage en kugleformig Figur, og naar Draaben uddunster, forsvinder vel denS udvortes Hinde, men de indvendige Moleculer vedblive uden at udgydes; Skabningen er metre cegformig end cylindrisk,
og lidet buget; Af de i Draaben omkring den liggende Tings Bevcegelfe
formoder jeg, at den er omgiven med fine spillende Hiehaar; men jeg har med
ingen Slags Forstørrelse kunnet blive dem vaer, end ikke i Livets sidste Aieblik, da de ellers snarest^lade sig tilfyne.
I Pompevandet F vare adspredte
Lindse-Monader og i een Draabe cti Hcrtte-Bugter forhaanden.
Den iste October, fandt jeg de 2 første Draaber af D fulde af KiepStrakkere jy), hvoraf nogle lobe hastigen frem ad; i de følgende vare meget faa,
og endeligen havde jeg ondt ved at see fiere; Og fandtes nogle faa af de nye
B 2
beskrevne

*) Jeg behsver kun at tmne Baker, Bonnet og Spalanzank.
x) Enchelis Serotina.

jy) Vibrio Bacillus Verm. I, 22,
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beskrevne Trumlere, nemlig en enkelt i nogle Draaber, og i mange ingen;
altsaa ei saa hyppigen, som i den tillukte Flue-Infusion.
I E vare ingen
Strcekkere, men vel Trumlere og Monader, som i Gaar at moerke; Tvende
Dyr, som, paa deres kugelrunde Skabning ncrr, fuldkommen lignede ovenmeldte Trumlere, og vare meget mindre, hcengte i en Punkt ved hverandre,
og svemmede hurtigen omkring, hver veltede sig for sig, og endeligen skiltes de
fra hverandre; Om dette var en fuldfort Parring eller Deling paa tvers, lader
sig ei tilsulde bestemme; Da begge Stykker i Infusions-Dyrenes Deeling ikke
pleie at antage den kuglede Gestalt, men vel hos nogle i Parringen, skulde
jeg snarest formode en saadan.
Den 4de Figur paa iste Tabelle vifer disse
Monader og Trumlere.
Begge Infusioner havde en vidderlig Stank.
I
F, fom tilforn, nogle Lindse-Monader.
Den 4de October forekom i D faa §indse-Mouader, men meget mange
Kiep-Strcekkere, hvoraf nogle lob frem i afbrudte SpirabBevcegelser, andre
laae hist og her i fmaa Hobe; 2 a 3 Hcrtte-Bugtere lode sig fee i hverDraabe.
I E viiste sig nogle fmaa hvide aflange Dyr, lig tvende sammenhcengende
Littdse-Monader, men de syntes at have et Indtryk i Midten, og vare over
alt vandklare uden Spor til Indvolde, deres Gang var meget vaklende;
Disse vare unge Rynke-Hiornere.
Desuden bevcrgede sig i Draaben nogle
vvermaade smaa sortladne Punkter, de vare 10 Gange mindre end hine Dyr,
ikke flimagtige og klare som Grcrndse-Monader, ei heller sphcerisse, men
smalle og langagtige og fyldigere, og bleve ikkun synlige i den skarpests Fo
cus; De ere samme, som tit samme Tid saaes i Pnre-Infusionen.
Endnu
var Vandets Lugt uudstaaelig.
I F vare Andse-Monader og HaUte Bugtere; af disse sidste havde nogle 2de Masser af klare Indvolde, hvoraf den

bageste var dobbelt faa stor, som den forreste.
Den 9de October var hver Draabe af D opfyldt med Kiep-Slrerkkere,
og i en stor Hob laae de saa tykt paa hverandre, at det saae ud for det blotte
Kie, somen guulbrun Plet, og at de havde Anseelse, ikke af Lcengder men
Punkter, som Monader, der vare mindre end Grceudse- Monader, men i
den tyndblevne Rand, omkring Klumpen, kunde man kiende, at det var lut
ter Kiep-Strwkkere.
Et scerdcles nydeligt Syn gave de, naar de som Stev i
en Hvirvelvind, eller som svcermende Bier, Klumpeviiir udflod 4 Gange saa
langt
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langt fra Hoben, som dennes Giennemsnit, og igien droge sig tilbage mod
deres Middelpunkt.
Denne Bevcegelse igientoge de fra forffiellige Sider, og
i forffiellig Mcrngde, saalcenge indtil Draaben, og med denne disse Millioner
muntre Skabningers Liv var bortdunstet.
Ved ferste Aekast forekom mig

denne Adfcerd, som det var et stort Infusions-Dyr, der bortflod i mange Moleculer, men en noiere Opmærksomhed viiste, at det var en for stcrrk tilvoxen
Stars nodvendige Manever.
Naar de ligge stille, cre de lige udstrakte og
af forffiellig Larnqde; naar de fremffyde sig, ffeer det ved en ncrsten umcrrkelig
Slange-Bevcegelse, og efter Deden ligge de som krumme Trevler.
Slrax
efter Draabens Uddunstning god jeg friff Valid paa dem, men de vare ikke
at bringe til Live igien.
Disse og deres ncrttueste Slægtninge, Bolge- og Littie-Strakkerne s), udgiore undertiden den paa staaende ferff og salt Vand
ikke stalden forekommende ffimlede Overflade saalcdes som her, hvor hver stovagtige Hob, der ellers bestaaer af Monader lignende Meleculcr, vare vrimlende Strcekkere. Desuden faaes i samme Draabe mange Lmdse Monader,
Hcrtte-Bugtere, og endnu flere Rynke Hiornere.
Disse havde deres fcrdvanlige vaklende Bevcegelse, syntes i Randen mere udboiede, og naar de giorde
en langsom Hjuldreining paa deres hoie Kant, fremstillede de sig for Aiet,

som et lidet latinff s; H^tte-Bugterne vare blcvne fuldvoxne, meget store, og
havde mange klare Kugler i sig. Denne frugtbare DraabeS og dens Beboeres
Udseende viser den iste Figur paa den anden Sabelle.
I E vare kun fact
Monader og Strcekkere, men mange Rynke- Hiornere og Stanken ulidelig.
I nogle Draaber af E vare ikkun meget faa Lmdse - Monader, og ingen
HcrtteEugter eller noget andet Dyr^at mcerke, derimod var en Flue druknet

i dette ellers ikke med noget tilsat Vand; Den hcengte i Vandfforpen, og , faavidt Vandet for neden og paa Siderne vedrette den, var den overalt, endog
paa Been og Vingers), besat med en straälende Skimmel; for det blotte

B

3

Hie

z) Vibrio Undula Verm. 1, 26. & Vibrio Lineola 1. c. 21.
<-) Vel vil Hr. Spallanzani have bemcerket, som noa.tt besynderligt, at aldeles ingen
Skimmel voxer paa Fluens Vinger Opufc. pliyfic I, p. 157’
')er
den
Naefuld paa Vingerne neden fra, saavidt de rørte ved Vandet, eg siden, da Fluen
sank, oven sra opreist i Veiret^ som den tredie Figur paa den 896 Tavle flf Hor*
danica viser. Ei heller harder ved denne Skimmel (eller, saavidt jeg veed, ved
nogen
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Hie saae del ud, som Fluen svorvede i en Taage;

ved Hielp af Aieglaffet saae

man, at Taagen bestod af lutter fine, fra Fluen lige udstrakte, Kieppe eller
Spyde, og at de vare klare og mod Enden tiltykkede; de, som hcengte perpenLiculcrr ned fra Underfladen, vare saa lange, som Fluen selv, men de, som
fra Fluens Rand stode horizontal udstrakte, vare neppe halv saa lange; alle
endede sig , som sagt, i en dunkel Kolle, der hos de längste var hvid, og paa
de korteste sortladen.
Under en stärkere Forsierrelse saae man disse Pinde at
vare opfyldte med fine Gran, som i Enderne havde samlet sig i en storre Hob,
udvidet dem i en but eller tilspidset Kelle, og i deres stsrre Modenhed faaet
cn guulladen Farve.
Devare alle enkelte og nogle jevnlige somTrcevler. Paa
meget faa af de travl-lignende blev man et lidet Sideskud vaer; Da Fluen ,
i det den af mig håndteredes, blev giennemtrokken af Vandet, sank den den
L4de October til Bunds, og i en Nat beklcededeö nu ogsaa dens Overflade
med denne besynderlige Vorxt, opreist i Vciret en Tommes Lcengde.
Jeg har
ladet den tegne paa den 896 Tabelle of Flora danica, og bestemt den under
det Navn af Byflus aquatica hyalina filamentis fimplicibus apice cla

vatis.
Den 12te October laae Strikkerne i D enkelt adspredte, ikke mere i
Hobe, og saaeS af forffiettig Loengde; nogle vare fire og flere Gange längere
end de andre; foruden deres ncesten umærkelige Slange-Bevcegelse syntes de,
at have endnu en anden Slags Fremfart, nemlig ved at boie eller kncekke den
tredie Deel af deres Lcrngde ö); Desuden vare i hverDraabe nogle fgaNylU
ke-Hiornere, Lindfe-Monader og Hitte Bugtere i fuld Svemmen; disse
sidste vare meget mindre end de fra 9de October.
I E fandtes faa LindseMonanogen)Sted, som Spall, paastaaer, at ben voxer ligefuld paa ben Deel af Dyret,
som er uben for Vanbet, som paa ben Deel, neben i Vandet; Erfaringen, at ben
forst fremkom paa Overfladen, da Fluen sank til Bunds, og at denne Skimmel ab
brig voxer i Luften, viser det anderledes. — Vel har Ledermüller S. 90. t. 49.
fig. 2. en Flue i Vandskorpen, som er besat med Skimmel baade uden for og i Van
det, men disse ere tre forssiallige Arter, hvoraf den neben under i Vandet hangende
er vores narvarende.

ö) Pette havde jeg nogle Aar tilforn ogsaa bemarket af be i Vand af Sumper fundne
Riep.Strcrkkere, vg derved bestyrkes jeg i ben Formening, at disse ikke ere BolgeStrakkere, med hvilke de ellers have nogen Lighed.
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Monader og saa meget korte Strakkere (enten vare disse Linie-Strækkere eller
maaffce rettere Kiep-StrækkcrenS Unger), men mange Rynke-Hwrnere.
I
det ublandede F var samme Tilstand, som den 9de.
Kol-Skimmelen havde
tildeels ved Behandlingen mellem Fingrene tabt sin Friskhed, og var bleven
trævlet og slimet.
Den 14de October vare i D næsten ingen Rynke-Hiönere at finde; der
imod vare Kiep-Strcrkkerne hyppige, endog i vrimlende Hobe; Hcrtte-Bugterne vare af Middel-Storhed, og saaes nogle Lindse - Monader.
Endnu
var Lugten vidderlig og stærk.
I E var det, som den 12te, kortere Strcekkert
end i D, ei heller laae de i Hobe; nogle Lindse-Monader og Rynke-Hi-rnere.
I det ublandede F vare faa Lindse-Monader og nogle Hcrtte-'Bugtere; de skilte sig fra de forrige deri, at de vare hvid-ladne, mindre bugede,
og mere langagtige.
Den 19de October var D i samme Forfatning som den 14de. I E vare
nogle smaa Hatte-Bugtere og meget saa Strikkere, og i F aldeles intet

levende.
Den 23de Oct. var intet i D at see, undtagen en enkelt Lindse-Mo
nade hist og her , og i E allene meget faa Rynke-Hwrnere og Lindse-Monader*
I F fandtes intet levende.

Den 30te October saaes i D meget faa Lindse-Monader, ligesaa i E,
men ingen Rynke-Hwrnere / dog endnu en Deel korte Strcrkkere; 'da de
ere vanskelige at blive vaer, har jeg maaskee overseer dem den 2Zde. I F mær
kede jeg nu nogle faa Lindse-Monader.
Den gdioNovember ligesom den 30 October i O, E, F.
Den rode Novbr. i D intet levende, i E et par Lindse-Monader, og
i F lode sig faa Lindse-Monader og en Hatte-Bugter tilsyne.

Den 23de November atter i D mange Rynke-Hiornere,
faa Lindse-Monader.

i E og F

Den 23de December var i v og E alt udterret, men i F vare foruden
nogle Lindse-Monader og Kyse-Bugtere s), fremkomne nogle Rundere, de
vare
*) Kolpoda Cucullio.
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vare «gformige, platte, kristal-klare,
bsiet Tarm, og lignede saaledes

havde i Midten paa langs en flange

Hirse-Runderen

Anmoerkning.
Det mcerkvcerdigste i denne anden Undersøgelse synes at vire, at det
aabne Flue-Vand allerede efter tvende Dage, eller den iste October, var syldt
med Strikkere, da disse i det lukte forst mirkedeS den 9de, og at i det rene
Vand, som dog tilfildigen havde en dod Flue i sig, den hele Tid igiennem
ingen Strikker opdagedcs.
Dette fætter o S i en ikke liden Forlegenhed , over
Strikkernes Oprindelse; komme de fra Fluerne, hvorfor saaes de da 8teDage
sildigere i det tillukke, end idet aabne Flue-Vand? Var det fordi Luftens frie
Indflydelse der var bleven hindret, hvorfor da aldeles ikke i det ublandede
aabne Vand, med den tilfildige enkelte Flue? — Vare deres A5g forudi
Vandet, eller nedfaldne fra Luften, hvorfor faaes da ingen i det ublandede
Vand? Var den mindre Forraadnelses-Grad Skyld deri, hvorfor vare de ikke
ligefaa hyppige eller ligefaa betids i der tillukte, hvor Forraadnelsen efter den
sicerkere Lugt syntes storre, end i det aabne Flue-Vand?
Fra Fluerne synes
de endnu af folgende Erfaring ikke at kunne komme, da de og findes i blotvegerabiliske Infusioner; med mindre de ere en forffiittig Art, og deres ForffiilsMcerker hidtil umcerkelige.
Altsaa maae de komme af Luften i Vandet, eller
forud vare i Vandet, men hvis end dette sidste var saaledes, kan de ikke altid
have viret eller blive der, men maae med Vandets Uddunstning, enten som
S&g eller som Dyr, gaae over i Luften, og endelige« falde af samme tilbage
i Vandet eller paa andre Ting, og ikkun udvikles eller komme til Live i der
Vand, som har en til deres Oplivelse proportioneret Forraadnelscs - Grad.
Dette gielder i det mindste om de smaa Dyr, som jeg har skilt fra de egentlige
Infusions-Dyr, ved Navner Boble-Dyr»
Eller avles de egentlige InfusionS-Dyr, og ovenmeldte Strikkere, saaledes som Hr. von Gleichen formo
der, ar det skeer med Grindse-Monaderne, af Vandets i en vis Forfatning
oploste Bestand-Deele, hvorfor findes de da ikke i staaende Vand uden Tilsats,
og ikkun i faa Tilscrtninger? hvad andet end Uvished efterlader os alt dette!
dog, naar vi hore, hvad herom siges i Anmirkningen til den tredie Underfsgelft,
Cyclidium Milium. Verm. I, 37.
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Helse, vil det maaffee blive sandsynligst, ae Strikkerne henrore fra Fluerne,
og at Luftens forhindrede Virkning har forhalet deres Fremkomst i det tillukke
Glas, og et mindre Antal giort dem umærkelige der, hvor ikkun een Flue
var tilstede; og kan den Fluen beklædende Kol'SktMMel have hindret deres
Avling, ligesom den uldagtige paa femte Uge synes at have hindret al Avling
i Skrcelling-Jnfusionen.
De i det ubeblandede Vand den 23 December
see te Kyse-Bugtere og Rundere vise aabenbarligen, at Boble. Dyrene kom
me fom Mg fra Luften i Vandet, thi hvorledes ellers end ved kort tilforn ned
faldne Mg Mwe de ncesten efter 3 Maaneders Forlob forst lade sig tilsyne; men
disse Mg maae forhen af andre Vande varre opdunstede i Luften, thi al Erfa
ring og Analogie forbyder os, med Hr. Bonnet ar antage flyvende Infusions
eller Boble-Dyr.
At de i Flue s Skimmelens Koller fammendyngede gule Gran ere

denne Plantes Froe eller i Freets Sled, kan man faa lidet paatvivle, som at
saadanne Froekorn have sat sig paa den druknede Flue, og i dens af Vandet
bledgiorte Overtrcek eller ydcrste Hud fundet et faa at sige beqvemt Jordmon
til Fremvcrxt,' saaledes som alle andre parasitiske Planter, der voxe paa vegetabiliffe og animaliffe Legemer.
Vel har man villet paastaae, at de Insek
ter, paa hvilke man finder den rode Kol-Sop c), havde cedt denne Sops Free;
at dette havde drcrbt dem,
flaaet Rodder og opvoxet giennem deres Legeme
til Kol-Soppe.
Dog denne Paastand vil vanfkcligen opnaae noget Bifald,
da den modsiger Naturens almindelige Adfcrrd, at lade den udfpredke Sced
der opspire, hvor de til dens Udvikling bcqvcmmeste Ingredientfer findes; Dy
renes medfodte Drift, ikke at nyde det, som kan Mde dem; og har al Analogie
og
c) Clavaria militaris, Danffe Videnst. Scrlst. Skrifter!, S. 289. Da man der har
fundet for godt, aldeles at oversee mig og de Steder, hvor jeg har givet Efterret«
ning og Tegninger af denne Sop, og det ikke vil vare Naturforskeren ligegyldigt,
at sammenligne dem med det der anforte, saa nodes jeg til her at angive dem:
Fl. Frid'erichsd. 1079.
Nov. aét. nat. curiof. Vol. 4, p. 215. t. 7. s
Derl. Beschäft. 1 D. S- 156.
Flora Danica t. 657
Der Naturforscher 19 st. S. 171*
Nye Saml. III. B-
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og enhver Erfarenhed imod sig; ikke at ncevne, at jeg ikke allene har fundet
denne Sop paa Larver og Pupper, men endog pca fuldkomne Insekter, skient
deres Næring og^Ede-Rcdffaber ere forssiellige.
Men vi vende tilbage til vores Vundssimmcl, der har anlediget en vig
tigere Hypothese, fremsat af Hr. Professor Wnsherg: Skimmelens indven
dige kuglede Moleculers Lighed med de mindste Infusions-Dyr eller Monaderne
har formaaet ham til at troe, at Skimmelen dannes af disse, og at paastaac,
KtSkimmels Sop og Mosser intet Froe behove <7).
Vel synes denne Vand Skimmel at stadfceste min Verm. T, p. 19. feqq.
yt tre de Sats om alle Dyrs og Planters Udvikling ved de simpelste InfusionsDyr, og eiensynligen at vise, at Monaderne have udviklet dens smaa Plan
ter, men saaledeü forstaaeS det ikke af Hr. Wrisberg, og derfor maae jeg, for
at bevise, at Vandffimmelen baade behover og maae have Free, allene sperge,
hvorfor have Monaderne her frembragt eller rettere udviklet en Koldannet og
ikke en Klodedannet Skimmel, og hvad har holdt deresTilfiydclse inden Grcendserne af en Kolle- og tilspidset e) Skabning 'i hvad andet end det af Skaberen
skabte forste Udkast eller Froet? og denne Trang beviser , at det nodvendigen
maae vcere tilstede, om man ikke altid kan fremlcegge det for Sandserne.
I
den almindelige Brod-Skimmel, hos hvilken Hr. Wrisberg, for at stadfceste
sin Meening, ncegter Froet/), vises det tydelige« pad den 897 Tabelle i iste
Figur i Flora danica, t^i hvad ellers kan de fra Axer paa Bunden nedfaldne
og paa Stenglerne hist og her vcdhcrngende Gran vcere? Om Soppens Froe har
jeg anfort nogle Vemcerkclser paa et andet Sted ^), og ho§ de fleste Mos

ser h) ere de upaatvivleligen.
Tredie
/) Animal, infuf. Sat. p. 98.

9) Da begge SlaaS voxe mellem hverandre og i ovrigk ere hinanden lige, cr det sarrdsym
ligt, at de tilspidsede cre Han, og de rykke burre ksldannedc Hun Planter.

f) L. c. p 102.
vellet?

Quis mucorum Sobolem in pane corrupto feminibus adfcribere

x) Efterretning om Svampe, p. 19. 55. 0. fl.

i) Hr Doct. Hedvig har i sit fortraffeliae nve Skrift viist det hos det gronne Mos, og
jeg hos Jungermannia epiphyll. Fl, Fridrkhsd,- p. 2G§. t, 2. f. 5. 6. Cg hos
Suxbaum. Hallen,
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Drn i (te Octo6et god jeg i Glasset G raat Vand paa gammelt smaaskaarei Hoe, i Glasset H o a I kam jeg paa samme flag» Hoc, kogt og lunketbleven Vand ; H tilproppcde jeg, og I lod jeg aabent.
Den gdie Oktober saaes i G Ørætibfe • og LlNdje^?dNUdM, af denne
havde sex a syv hist og,her samlet stg i sman Klumper, og svemmede saaledes
omkring.
Nogle faa Hcrtte-Bttgttre vare og kiendelige.
I
og l vare
store Klumper afLindse-Monader og mange enkelte; hine vare hvide og klare,
og af disse syntes nogle af og til lidet langagtige, og sligejom at have en korr
Hale; maasikee dette Udseende havde sin Grund i en längere Afstand fra
Brcende-Punkten, og maaskre i Dyrets Skygge.
Den 4de October, i G var G rand se S Monaderneö Vrimlen noesten
umcerkelig.
Lindse-Monadernes Klumper vare selv ubevægelige, og kom ikke

af Stedet, saa lidet som de nu fremkomne Strikkeres hecle Klumper, men
Dyrene bevcegede sig enkelte i Klumperne; Hcettc-Bugtere vare ikkun faa og
smaa.
I H havde Lindse -Monaderne samler sig, een ved den anden til
tynde Hinder, de enkelte bevcegede sig meget lidet; mere Roe var i Draabeu,
og det syntes som Naturen var i Fcrrd med at danne Bulge* Strcrkkere , thi
det lod, som der sporedes hist og her nogle enkelte. I I saaes enkelte og famlede
Lindse Monader.
Den 9de October vare i G faa Lindse-MdNüder, vg hist og her nogle
Hcrtte Bugtcre; desuden i hver Draabe 2 eller z Begger-Sl'Urrere r). I
H intet levende uden nogle Hcrtte-Bugtere, og i I nogle Llttdse - Monader;
Desuden faacs nogle krum-boiede sine Trcevler uden Liv eller Bevorgelfe.
Den i2ke October, nu vare i G Bdlge-Strcrkkerne
tydeligen forhaanden og Hcette Bugteren og Lmdie-Monaden, som tilforn.
I H vare
og enkelte Bolge-Slrcrkkere fremkomne; nogle vare lange andre korte i virke
lig Bevorgelfe.
Hinde-Stykkerne syntes at vcrre sammenfatte af Lmdle-Ä)?0nuder, een ved den anden; disse vare og enkelte tilstede og i Bevcrgelje, men
hos dem, som udgiorde Hinden, var intet Liv at mcrrke.
Hcette-Dilglenie
C 2
7) Vorticella truncattlla.

Verm, I, jog,

k) Vibrio undtda Verm. I, 26»

vare

to
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vare af middelmaadig Sterrelse.

I I saaes nu ogsaa enkelte Bolgk-Strcek-

kere med Hastighed at fare giennem Draaben, som og nogle Lindse-MonaHetDe krumme lange Trevler laae stille uden Tegn til Liv.
Den 14de October havde Bolge-Strcrkkerne i G forsamlet sig i smaa
Hobe eller Buffe, yttredc liden Vevcrgelse og havde midt imellem sig en dun
kel Kierne; Hcrtte-Bugterne vare talrigere og meere bugede; og LindseMonaderne svommede lystelige» omkring.
I H vare store bugede og smaa
klare Hcette-Bngtere i Mcengde; Bolge-Strakkerne svommede enkelte meget
hastig frem i et Aieblik, og derpaa hvilede sig noget; Lindse-Monader som

scedvanligt.
I var, som den 12te.
Den 19de October vare i G, foruden klare Jpfttte - Vugtere, mange
Rynke-Hiornere fremkomne og et nyt Dyr, som jeg kalder Pukkel - Hale
ren, om hvilken herefter; as denne vare ikkun faa tilstede.
I H var Til
standen aldeles som den 14de, og i I opfyldte Bolge-Strcrkkerne den heele
Draabe, og mellem dem svommede 3 eller 4 klare Hcrtte-Bugtere.
Den 2Zde October: i G Lindse-Monäder, klare Hcette-Bngtere og

Rynke-Hiornere.
I H nogle Lindse-Monader, mange Bolge - Strcrkkere og er par Hcrtte-Bugtere»
I I mange Bolge - Srrcrkkere og LindseMonader, nogle klare og nogle bugede opfyldte Hcrttc-Bugtere.
Den 30te October saaes i G mange Hcrtte - Bugtere af middelmaadig
Storrelse, nogle Lindse-Monader og nogle. Rynke-Hiornere.
I H faa
Lindse-Monader, Rynke-Hiornere og smaa Hcrtte-Bugtere, men meget
mange svommende Bolge-Strcrkkere.
Vandet i I var for stsrste Deelerr ud
dunster,. og Hoe-SmulletS Overflade belagt med en gren Skimmel.
Under
dette Dcekke levede i den mellem Smullet endnu forhaandne Vcedffe mange
Bolge-Strcekkere og Rynke-Hiornere, men ikkun faa Hcrtte-Bugtere; af
* Disse vare nogle smaa og klare, andre af middelmaadig Srorrelse og med Mg
opfyldte.
Den 3 die November saaes i G nogle Rynke- Hiornere, mange unge
Hcette Vugtere og nogle Bolge-Slrcekkere.
3 H og I ligesom dey 30te

October.
Den ivde Nov. var i G neppe nogen Bolge-Strcrkker mcrrkelig;

der

imod vare mange smaa og klare, og nogle store bugede Hcktte Bugtere, og
ikkun

Mt

Om JttfuffonsrDyttnes Frembringelse.

rr

ikkun faa dog store Rynke-Hiornere forhaanden.
I H vare mange Dolg-r
Strikkere, og dobbelte eller parviis sammenhcengende Nudse-Monader; faa
Rynke-Hiornere og Hcrtte-Bugtere, og nogle Halere; disse syntes ar burde
staac mellem Froe-, Unge- og Pukkel Halerne, med hvilke de have megen Ligs
hed, dog kan de ikke vel vrcre den forste, da denne fandtes i en Dyr-Infusion
og Halen paa den ncerverrende er kortere; snarere bliver den den sidste eller PukkelHaleren, som den lyde October, fandtes i G, skient jeg nu ikke kunde blive
nogen Forspidse vaer. I I vare mange Hatte-Bugtere, men ikkun faa RyukeHiornere; Bolge-Slro?kkcre vare i storste Mcrngde; ligesom Draaben fra
Randen af efterhaandcn borttorrcdes, laae de paa Randen henstrakte som Trav
ler af forfficllig Lcengde, og saaledcs overalt, saasnart den heele Draabe var
uddunster.
Den 2gde Nov.: I G vare alle Rynke-Hiorncre forsvundne: de havde
den i ode Nov. opnaaet deres storste Vaxr, og uden ot fortplante sig, fuldendt
deres Livö Lob.
Af Halte Buqtere vare endnu nogle, baade store og smaa.
I H var nu heller ingen Bolge » Strakkere, og neppe nogen Halere, ei
heller nogen dobbelt Lindse-Monade, men vel enkelte; Nogle Ryttke-Hiornere og bugede Hatte-Bugtere vare endnu forhaanden.
I var nu saa neev
uddunster, at paa Pennens Ende ikke kunde erholdes nogen Draabe, men blot
en Fugtighed, der uddunstede i et par Hieblik, og i denne var intet levende
uden nogle asiange og forffielligen indtryktc Hcrtte- Bugtere, ' som imod den,
dem ved den sidste Fugtigheds Uddunstning, overvaldende Ded giorde alle
muelige Bevcegelser.

Anmcerkntng.
Af denne Undersegelse sy^eö det ikke, at raat eller kogt, koldt eller
lunket Vand har nogen synderlig forsikiellig Indflydelse paa Infusions-DyreneAvling; samme Dyr fremkomme i begge Slags, sikiont ikke lige hastigen.
Det samme gicrlder, om Infusionerne staae tilproppede eller aabne; thi FlueInfusionen i anden og Hse-Infusionen i denne tredie Undersegelse havde, ril-

proppede eller aavne, samme Dyr-Arter.
Mine Forgængere have heri ikke
havt lige Erfaringer, og nogle have paastaaet der Modsatle: Hr. Wnöberg

C 3
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Hr. Göe^e sige vchtt ud, at JnsusionS-Dyrene i de tilbundne Glas ikke
faae Liv; kommer det maaskee deraf, at Luften i et vel tilbunden Kar ikke kan
yttre sin frie Virkning og fulde Kraft paa disse fmaa Blærers og Pindes Op^ivelfe, og at den for dem er hgesaa uundvorrlig fom Scedvsskens Paa-Aandning for ^Eggens i eller uden for 2Eggestokken? I vore Forseg avledes famme
Dyr og ligesaa fuldt, ja i E i ftorreAntal i dct tillukte end i det aabneGlas:
Sandt er det, at jeg ved hver Efterseen maatte paa Hieblik give Infusionen
til Priiö for Luftens fri Indsiydelse, men det samme maatte ogsåa hine Nudersogere, og dog sige de, at i deres tillukte Infusioner tittet Levende fandtes;
da de have viist sig som tilforladelige Paa-Agtere, og den sidste /) end ydermere
paastaaer, at han har havr en saadau Erfaring over hundrede Gange, faa
veed jeg ikke at fyldestgiere mig over et faa forffielligt Udfald.
Joblot nt)
har allerede sagt, at der fandtes flere Dyr i de tillukte, end i de aafaie Glas,
og paastaaer han, at ti aar han tillukte Infusionen, fsrend Vandet var bleven
koldt, fandt han ingen Dyr deri; mon Varmens Grader kan giore den Forffieln)? thi og jeg tillukte mine Glas, forend Vandet var bleveu koldt, og
fandt dog Dyr, og Baron von Gleichen fandt, ligesom jeg, Dyr ligesuldt i
tillukte og aabne Infusioner i kogt og ukogt Vand o).
Men det vigtigste i denne Nndersogelse bliver nok Bdlge-Strasskel'neö
Samling til smaa Buffe eller Hobe i 6, og Lindse - Monadernes til smaa
Klumper og tynde Hinder i I; siden ingen Volge - Stmkkere fra den 74de
Oct., da de saaes samlede i Buffe og meget fa a at have nogen Bevægelse,
indtil den 3 bie November vare at finde, har man Aarsag at flut te, at Sam
lingen i smaa Hobe var en Overgang fra levende Dyr til livlose Trcevler, oz
at de den Zdie November efter rv Dage synlige, maaffee vare fremkomne af

hiner

som kan have udgiort den dunkle Kierne i Buffenes Middelpunkt.
Men

l) Drmnsts Abhandl. S- 426.
to) Obferv. microfc. par. 2. p. 39.

«) Hr. Spallanzani'S noiaqtige Forsey stadfcesier denne Formodning; han fandt (Opufc.
phyf. I, p. 43.) at de (tørre Infusionö-Dyr (animalcules des ordres Superieurs)
i det hsieste ikkun kunde udholde 23 Graders Varme, og disse vil Ivblot have meenr.

i) Hr, Spallanzani fandt dem, nemlig vore Monader, endog.i Infusioner af distillrret
Baud, som var blrven hedet i kogende Vand.
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Men hvorfor disse nye ankomne allerede den ivde Nov. vare forsvundne, da
deres Sedskende i H og I levede fra den 12te Oct. til over den ivde November,
er Aarsagen vanskelig at udfinde.
Ofte har jeg seek Bslge-, £itrie* og fi'ie
Strikkerne saaledes fom i I den 10 Nov. efter Draaben- Uddunstning at bsklcrde Glasset liig vegetabilifke Travler, og naar man herved erindrer sig det
paa et andet Sted af mig />) bekiendgiorte Sarsyn, at Kel-Soppene i deres
Modenhed af KelleneS fineste Aabninger uddrive bevagelige, Strikkerne lig,
nende Basener, der ligesom disse, naar Bevagelsen tabes, sees som fineTrcrvler, og ikke kan tvivle om, at jo Strikkere saavel avles i det Vand , der fal
der paa Skov-Bunden, hvor Kel Soppene fremkomme, saa synes min Formeening, at disse Strikkere eller deres Slagtninge udvikle Kol« SoppeneS
Bygning, ar faae nogen Sandsynlighed, og da de fremkomme saa hyppigen
i Flue-Infusionen, og den blotte Fugtighed er nok til, at holde et langt sterre
Antal Dyr ved Live, hvorfor fkulde de da ikke fremkomme i en naturlig LarveInfusion, og med Fugrigheden voxe i en paa samme opstigende Sop? Naar
man fremdeles seer, at Lindse-Monaderne samle sig i Klumper eller og jcevnsides ril hverandre i en klar og maffelig Hinde, og tabe deres Bevcegelfe; at
det samme fFecr hos Strikkerne, som viist er, fintier man da ikke med nogen
Ret til en Drift hos disse Dyr, efter at have fert nogen Tid et dyrifft Liv, at
foreene sig i livlefe Masser, og naar man bliver vaer, at fine smaa Kugler
udflyde fra Dlad-Soppcne og danne Tra'vler og Traader af anseelig Lcrngde,
og at smaa Blrrrer ftilleS fra den blcerede Hinde, zirrre og blive bcvcrgclige, har
man da ikke nogen Aarsag at troe, at disse livlose faae Liv, for at udfore
deres Bestemmelser? Vel kunde man sporge: er det og rimeligt, at tvende saa
for^iellige Dyr, som Monader og Strikkere skulde vcrre bestemte til een og
samme Plantes Udvikling eller indeholdes i saa forskiellige Versener, som Dyr
og Planter, elleriFsuer, Gr«s og KobSoppe? hertil maae jeg svare, at
her Monadernes Antal var saa lider, at det ikke kan komme i Betragtning, saa
megcr mindre, som de i et saa ringe Tal forekomme i alt staaende Vand, og
at de Strikkere, som avles i Dyr-Infusioner, sandsynligen ere forskiellige fra
dem i Plante.Infusioner.
Dog, jeg kommer for tidlig ud i Hypotheser, oz
vilde allene bedrive Ferskvands Phcenomener.
f) Berlin. Veschäft. I, 159, 05 Fl. dan, T. 657.
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Den iste October ged jeg paa smaa Stykker af en Bsge»Sop, hvorpaa
jeg for tvende Aar siden havde sat en Infusion , raar Pompevand, men paa
en gammelTrcr-Mos (Jungermannia) og paa gammelt vestindisk StrandGras (Sargazzo) ged jeg kogt og kold-blevet Vand.
Disse Infusioner

kaldte jeg K> L, M,

og alle 3 lod jeg utildnkkede.

Den 4de October saaeö i enhver Draabe, som optoges'afK , mange
Lindse-M onader, hvoraf nogle vare i Klumper, men ikkun een Hatte-Bug
ter og een af de den 30te Sep§. i den anden Undersøgelse bestrevne Trumlere;
denne vceltede sig hurtigen ftem, giorde underveis en og anden fort Vending,
font om den ssgde og indsiugede noget, og var opfyldt med blcereformige Ind
volde, men Dyrets hastige Vevcegclse tillod ikke at adskille, om disse laae .
stille eller tillige rorde sig.
Hcrtte-Bugterne sees i visse Vendinger aldeles .
org-formige, ister naar de vende Ryggen mod Hiet, og derved skiule deres
forreste Indsnit.
Vandet havde af de brune Sop-Stykker faaet et redbruunt
Udseende.
I L vare ogsaa enkelte og i Klumper samlede Liudse - Monader,
vg en hurtig omkring svommende Hatte-Bugter.
I M ligeledes enkelte og
sammenhobede Littdse-Monader, men intet andet levende.

Den 9de October vare Lindse-Monaderne i K ikke hyppige forhaanden,
men derimod vrimlede det af meget smaa, middelmaadige og store HcrtteBugtere; de smaa eller de unge vare vandklare, uden nt noget indvendigen
skimtedes; de sterste vare for til meget bugede, og havde mange Kugler i sig;
de middelmaadige vare mere ceg-formige og paa Bunden lidet sortladne; af
disse hcengde tvende ved hverandre, og svommede med hinanden omkring i alle
Vendjnger; ved neiere Betragtning saae jeg, at de ikke hcengde fuldkommen
jcevnsideS ved hinanden, men at Forranden af den eenes Hoved var hasstet ved
Len andens Hals eller i Indsnittet/ og altfaa med Bag-Enden hcengde neden
for den anden; Denne Hcrtte-Bugternes Foreening forekommer meget sielden:
Jeg maae endnu anmcerke til timere Kundskab om Hcrtte-Bugterne, ar de kan
Lsie Hovedet ned over Bugen, og giere sig, iscer naar de snuse paa en siimet
Materie, astange og ukiendelige,
I L 03 M, som den 4de Oct., blot allene

Lindse-
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at der desuagtet vare i Glasset L Ha'tte - Bugtere, som
ikke fulgde de ophcevede Draaber, viser Draaben af 4de og 12te October.
Den irte October var Tilstanden i K og M ligesom den yde October,
men i L vare, foruden Lindse-Monaderne og Hatte-Bugtere af middelmaadig Storrelse, den nye Art af Halere ^); Den var tre til fire Gange saa
stor som Lindse-Monaden, lidet crg-agtig og trind, men paa Ryggen mere
ophaver eller puklet, for Nl lidet tilspidset, og bag til udstrakt i en liden Hale;
dens Vasen var stimet, hvid og uklar; I dens Bevagelse vaklede den, og
kastede Halen hist og her.
I den 2den Figur paa den 2den Tabelle har jeg
ladet aftegne disse Halere og heele Draabens Udseende.
Den 14 October saacö i K foruden Lindse-Monaderne, mange aflan
ge, klare og bugede opfyldte Hatte 'Bugtere, i I. mange Pukkel-Halere,
nogle faa Hatte-Bugtere og Lindse-Monader, og iM intet uden faa LindseMonader.
•
Den 19 Oct. i K Lindse-Monaden og aflange klare Hatte -Bug
tere, ingen bugede; i L nogle Lindse-Monader, mange klare Hatte Bugtere og n«ppe nogen Haler, og i M allene Lindse-Monader.
Den 2Zde i K blev man, foruden de almindelige Lindse-Monader
og Hatte-Bugrere, nogle Rynke-Hiornere vacr; i L faa Hatte-Bugtere
og mange Lindse-Monader, men i M, fom forhen, intet uden disse sidste.
Den 30te i K nogle smaa Hatte- Bugtere og faa Rynke - Hiornere, men flere Lindse-Monader; i L ikkun faa og smaa Hatte - Bugtere,
men mange Lindse-Monader, der syntes lider storre end scrdvanligen, og
nogle dede ellerubevcegelige Bolge-Strakkere; i M faa Lindse-Monader,
ikkun een Hatte Bugter, og mange Linie- Strakkcre.
Den Zdie November saaes i K unge klare Hatte - Bugtere, desuden
Lindse-Monader og nogle Rynke-Hiornere; i Log M Lindse-Monader
og faa Hatte-Bugtere, men intet Spor afStrakkere.
Den 10de Nov. i K mange Lindse-Monader, som omsvemmede og
bcevede mere end almindeligen, ikkun faa unge Hatte-Bugtere og RynkeHiornere; i L og M faa og klare Hatte-Bugtere og faa Lindse-Monader,

Lindse-Monader;

men
<7) Cercaria gif>ha.

. Nye Saml. III. B-

D
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men i L saaes en besynderlig Stierne-Figur uden al Bevcegelse: det var et
fkiveformigt, guulladent, bugle-rundt Legeme, fra hvis Rand udstade fiorten
pristal-klare, lidet siangc-bsjede Straaler eller Arme, fom fra en tykkere Grund
lebe spids til; og desuden en kristal-klar Konserve: den havde ingen Afdeelinger, men guul-agrige Stev-Grau havde ffrue-formigr omviklet den.
Jeg
giennemsegde mange Draabcr, men fandt ikkun et Individuum af begge disse
Versener.
Den 2Zde Nov. vare i K mange bcevende Littdse - Monadcr, men
ikkun et par Hcrtte - Bugtere og ingen Rynke - Hwrnere , i L derimod i
tvende store Draaber neppe een Lmdse - Monade og ingen Hcrtte-Bttgter,vg
i M faa Lindse-Monader / men mange klare Hcrtte - Bugtere.
Den 2,gde Deccnrber var Vandet i IC aldeeleö uddunster; i L mcrrkedes ingen Lindse-Monade, men en Deel klare Hcrtte-Bugtere, hvoraf
nogle syntes paa Bunden at have en klar Blcrre, eller i den bageste Rand det
allerede ommeldte cirkel-runde Indsnit; jeg kan ikke med Vished sige, hvilket
det var.
Hr. Baron von Gleichen har og engang sect saadanne og aftegnet
dem r).
I M vare nogle Lilldse-Monader, men ingen Hcrlte-Bugtere.
Den iste Februarii var i L alt Vand uddunster og i M var endnu Vand
tilovers, men intet levende ar mcerke.

Anmcerkning.
Ved denne ficrde Undersogelse fortieuer at anmcerkes, at Linhse-Monader og Hcrtte-Bugtere, ligesom Grandse-Monader og Bolge-Strcrkkere efter den tredic, ligesaa fuldt avles i kogt, som i raat Vand, hvoraf fol
ger, at, hvis deres Mg etter Spirer ere i Vandet for Kogningen forhaanden,
kan Hceden ikke odelcegge dem. I Hensigt til Grcrndft - Monadens og Linie
eller Bo'ge- Strcrkkerens overmaade Lidenhed, maatte det vel vcere mueligr,
da de ere mindre end de fineste Dunst-Partikler, og saalcdes synes ar kunne
veere i Sikkerhed for Ildens og Luftens Hdelcrggelfe; om Hatte-Bugteren
derimod, som er meget storre, og herer kilen anden Dyr-Art, er der ikke
sandf) Absiandk, über dir InfusionS-Th. t, 15. f. G, jx.
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sandsynligt §).
Og viser denne Underssgelse, at Infusions - Dyrene saavel
avles i Tilsætninger af torre og forældede, font af friske Vegetabilier, af
Strand- fom afLand-Væxter, og at i en udtorret Infusion efter Maane'oers
og AarS Forlob ved en nye Paagydning atter avles famme, eller næsten sam
me smaa Dyr t).
De i K den iOde og 2Zde November bævende fmaa Dyr
synes, al domme efter deres Bevægelse, at vare samme Flagrere som de i B
af 19de og 2gde October, thi deres Hale sees vanskelige«, og da ligne de mes
get Lindse-Monaden. Pukkelhalerues og Linie- og Bolge - Snekkernes
Liv varede her, som det pleier, meget faa Dage.
Med Hcrtte-Bngterne,
der ellers lade sig see strax efter Monaderne eller tillige med dem, var det besyn
derligt, at de i
ferst efter z Uger bleve synlige; var den Salrhed, som
vedhængde det gamle Strandgrcrs, nu forst forsvunden, og havde de maass'ee
saa lcnrge forhalet deres Udvikling? Trumlercn vil have været i det raae Vand
for Tilsætningen af Boge-Soppen, og denne vil enten aldeeles have forhin
dret dens Frem-Avl, eller formindsker samme saaledes, at siden ingen medsulgde de optagne Draaber.

Femte Undersogelse.
Den 4de October god jeg kogt og koldblevet Vand paa en Trcre Mos
(Lichen ciliaris) og paa en Jord - Mos (Lichen uncialis); begge havde
jeg skaaret i smaa Stykker, og kaldte den ferste Paagydning N og den anden O.
Den yde October faaeö i N mange Lwdse-Monader og et Par HcrtteBugtere, i O derimod intet uden de fcrste.
Den I2te i N faa Lindse - Monader, men mange Bolge-Strcrkkere;
disse svommede med megen Hastighed og i en belgcformig Bevægelse, deels en
kelte, dcels laae de, som Stev-Hobe i store Samlinger, og spillede i Ran
den, som Solens Straaler paa det stille Vand.
I O vare blotte LindseMonader, og Jord-Messens Stykker syntes omgiven som med en Slum,
der bestod af mange smaa Bobler, der lignede Monaderne.
D 2
Den
j) Begge disse Formeeningers Virkelighed har Hr- Spallanzanis fortræffelige Forsog sat <
deres fulde Li)S>
t

t) Dette ncegtrr Hr, Spallanzani.
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Denise, foruden Liudse-Monaderne og nogleBolge-Strckkkere vare
i N tvende meget smaa eller unge Hitte- Bttgtere; de vare vandklare, uden
kicndelige Indvolde, og det sædvanlige Indsnit fortil var neppe at mærfe :
Foruden Liudse-Monaderne, saaeö i O sire til sex tre Gange saa store, kugle
runde og klare Dyr; i Midten havde de ct Indtryk, som en Munding, eller en
sort Streg, der syntes snart at giere tvende, snart trende Afdelinger; deres
Gang var en langsom Vælten: Dette Dyr har jeg ikke uoie nok undersogt til
at vove at bestemme det.
Den 19de i N we Bolge - Strikkerne og Liudse-Monaderne hyp
pige, i O allene Lindse-Mouader.
Deu 23de i N fandtes nu korte og lange Bolge - Strikkere, mange
vare længere end sædvanligen: dette kunde opvække nogen Tvivl, cm ikke Li
nie-, Bolge- og Kiep- Strikkerne vare allene i Længde og Tykkelse forffiellige, dog andre Bemærkelser tt) synes at bestride denne Meening, og at giere
dem til saa mange forffiellige Arrer: Böige-Strikkerne bevæge sig flangeformig, men standse hvert Hieblik i en stiv Udstrækning.
I O saaes intet
levende.
Den Zode vare i N meget faa Hitte - Bttgtere, nogle Lindse - Mo
llader / og mange Bolge - Strikkere ; af disse vare nogle tykkere og fire til
sex Gange længere end de andre: og nogle af de korte vare ligesaa tykke, som de
længere; Nu syntes de i deres flangeformige Bevægelse tillige at bæve noger.
Et flint Spind havde uordcntligen beklædt Bunden af Draaben , og vedblev
ester Uddunstningen: det lignede i Fiinhed og Farve de smalleste Strikkere,
og laae ikke paa hinanden, men var krum-grenet, og i Enderne sammenhæn
gende.
I O var intet levende at mærke.
Den Zdie November saae man i N mange Lindst-Monader og BolgeStrikkere; hist og her en Hitte - Bugter og faa Rynke-Hiornere: Det
sine Spind faaes endnu som den 30te October, men meere sparsomt; i O vare
mange Lindse - Monader; men ellers intet levende.
Den rode var i N intet af Spindet at mærke, ei heller nogen levende

Strikker, men

hist og her laae nogle enkelte dode.

Liudse-Monaderne og

Hitte
tt) Dr tre anforte i min Hiftoria infuforiorum under hvers Navn.
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Hatte-Bugterne vare i Overflodighed, men ikkun faa og store Rynke-Hior• nere.
I o bevcegede sig nogle Lindse-Monader.
Den 23de I N saaeS mange smaa og store Rynke-Hiornere, faa
Ha'tte-Bugtere, og mellem disse et par store, fom indvendige« t Bunden
syntes ffyggede; smaa og fire Gange saa lange Bolge-Strcekkere; nu saaeS
aner nogle Spindtrcevler saavel flydende i Draaben, som paa Glasset efter
dens Uddunstning.
I O fa aes foruden mange Lindse-Monader nogle storre
melk-hvide Kugler og nogle dobbelte.
Den 2Zde December var i N ncrsten al Vådske forsvunden; den liden
Fugtighed, som var tilbage, var opfyldt med maane-dannede klare Lege
mer af lige Sterrelse; saalcrnge de vare fugtige, faaes intet i dem, men efterfom Fugtigheden bortdunstede, fyntcs i hvert tre Afdcelinger, men det var
tre klare Kugler i lige Vidde fra hverandre; Om disse ere Trcre-Mossensusyn
lige Froe, eller Skimmel-Planter eller dode tre-punkt-Strikkere r-), vil
maaffee Eftertiden lcere; de ligne meget disse sidste, fom jeg dog aldrig saae
krummede: Jeg god frisk Vand paa dem.
I O vare, som den 23de Novem
ber, Lindse -Monader og melk-hvide storre kuglede Dyr, som syntes at vcerg
Boble-Rundere
.
Den iste Februarii 1782. i N hyppige maane-dannede Legemer, som
den 23de December uden al Bevcegelfe, og desuden mange Hcette -Bugtere»
i O ligesom den 23de November.

Anmærkning.
Da vi i denne femte Undersogelfe have feet korte' og langblevne, finalle
og tykblevne Bolge-Stra'kkere, og af de tykke baade lange og korte, og vi
derved erindre 06, at Boble-Dyrene, naar de have naaet deres storste Vcrxt,
fortplante sig ved Deeling, faa tor vi neppe tvivle paa, at de tykke korte jo
ere Dele af de tykke lange, og at Bolge-Stra'kkerne saaledes fortplante sig
ved Tver-Deeling, ffulde maaffee Aiep-Attakkernes brakning - lignende

D 3
v) Vibrio tripunclatHs.
x) Cyclidium Bullo. Verm. I, 36,

Boining
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Boining have famme Aiemed? Deruden fremstiller denne Undersogelse tvende
besynderlige Syner: engang at i lige Vand og af ncer beslcegtede Vcexter i en
Tid af ncesten tvende Maaneder i O intet fremkommer uden §indse-Monader,
og i N foruden disse endnu Bolge-Strikkere, Hatte -Vugtere og RynkeHiornere : og for det andet dtt meerkelige Spind i N; hvo siger os Aarsagen
til hiin Nliighed, og hvorfra kommer dette Spindelvæv? falde disseDyrS Mg
uden fra ned i Glasset, eller fremkomme de af Vandets Bestand Deele, hvorfor
fees de da ikke faavel i O fom i N ? eller meddeeler Iord-Mossen Vandet faadanne Partikler, fom kan hindre Volge-Strcrkkeres, Hitte-Bugtercs og
Rynke- HiornereS Udklcekning og Fremkomst, og Trie-Moften nogle, som
befordre dem ? Eller kan ved Trcre-Mossens Oplosning (decompofitlon) av
les Lindfe-Monader, Velge-Strcekkere, Hcette-Bugtere og Rynke-Hiorriere, og ikke af Jord, MossenS uden hine forste? Dette sidste er ikke usand
synligt af det Monade-Sliim, som saaes om Jord-Mosiens Stykker den
T2te October, og af de andre Dyrs Udeblivelse; og hunt, hvad Monaderne
og Strikkerne angaaer, faaer nogen Styrke af hvad jeg tilforn har sagt om
tnange Verseners Oplosning til samme.
Det fremkomne Spind og Spindtrcevler kan allene have deres Oprindelse af dode og sig ved Enderne
rerende Strikkere, efterdi ingen anden Aarsag i Vandet var forhaanden, de
og efter Draabens Uddunstning sees paa Glassets Flade, fom et saadant
Spind, og give det lignende Spind, som ovenmeldte af Kel-Soppen uddampende Visener giere paa dens Overflade, ikke liden Vcrgt. Derimod ereHitteBugterne sammensatte af for mange heterogeniffe Deele, og deres Parring,
Avling af Mg, og Tilvcext for tydelig, ar man fornuftigen kan og bor antage
uogen anden Grund til deres Tilblivelse, end ved Mg eller Festere, som komme i Vandet uden fra.
Rynke-Hjernernes homogenize Vcesen bringer dem
ucermere til Infusions- end til Boble-Dyrene.
Vel har jeg og viist, at
Belge^ Strikkerne tiltage i Lingvo og Dreihed , og sandsynligen fortplante
Pg ved Tver-Dceling, men tut de ere simple og homogenifke, og det man veed
om dem, neppe taalcr nogen anden Forklaring, saa vil endog Formeerelsen
ved Deeling, siden Parrings-Midlet synes alt for sammensat for disse aller simpleste Dyr, blive saa meget mere nodvendig til deres store og tallofe Antal,
og til at erstatte de mange, som for een eller anden Aarsags Skyld ikke komme
til Live agien.
Siette
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Siette Undersogelft.
Den 8de October god jeg kogt kold-blevet Vand paa modne heele TaxBcrr, paa smaaffaaret Bispe- Sop (Elvela Mitra) og paa en Trcre MoS

(Hypnum); hvert var i sit Glas, og jeg kaldte det forste P, det andet Q og
Det tredie 11.
Den 9de var i P intet uden Lindft- Monader at mcerke; i Q derimod
var hecle Draaben en Masse af vrimlende Grcrndft-Monader, blandt hvilke
nogle faa Lindft' Monader, og syv eller otte voxne Hcrtke-Bugtere med
Moie bevcrgede sig.
2 DraabenS Oversiade laae nogle klare Legemer, storre
end Lindft-Monaderne, ubevægelige; de vare maaffee de af Soppen i dens
Modenhed uddampede Froc-Korn.
I R. vare meget faa Lindse-Monader,
og tvende unge Hcvttc-Bttgtere.
Hcette-Bttgternes fulde Vcrxt i Q efter 24
Timers Forlob, standsede mig ikke lidet.
Den I2te i P een Rynke-Hiorner og hyppige Lindse-Monader; af
disse syntes nogle at hange ved hinanden, og at have en fort-laden Tvcrr-Streg
mellem sig, denne foraarsagedes sandsynlige« af bcggeS over hinanden liggende
Kanter.
I Q var hver Draabe i fuld girerende Bevcrgelfe af Grcendfe-M0s
nader, denne Vrimmel er ubeskrivelig, Sop-Stykkerne oplosteS i disse, og
DereS smaa endnu heele Masser bestode af famme: hist og her faaes enkelte,
faavclfsm i smaa Hobe og i Perle-.Snorer famlede Lindfe-Monader, og ikke

faa Hcrtte - Bugtere af enhver Alder, mange stärkt bugede og indtrykte. Des
uden blev man nogle klare crgformige Legemer vacr; disse havde, dog ikke alle,
cn Boble i Midten, og ved den ene Ende et par vedhængende Monader; de
havde ingen anden Bevcrgelfe end den, de sik af de underliggende Grcrndft-Monaders Vrimlen , Fig. 3. paa 2den Tabelle vifts denne Vrimmel.
I R. faa
Lindse-Monader og Hcttte-Bugters; desuden et Par Urin-Glas-Spil
lere^).
Den 14de var i p intet levende at mcrrke; i Draaben laae nogle klare
Korn, som formodentligen var Froet af en almindelig Skimmel 2), der stod
opreistpaa Tax-Bcerrene, saavidt Vandet var dem sraduustet; paa Bcer-

rene
j') Trichoda Urinarium. Verm. I, 93.
«) Mucor Mucedo.
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rens laae endnu en anden meget nydelig og ubekiendt Skimmel, som ikke sees
»ned der blotte Hie, hvis Aftegning vil finde Sted i Flora Danica»
I Q
var hver Draabe en Masse af vrimlende Grcrndse-Monader, blandet med
mange smaa og store Hcrtte - Buntere; de sidste vare fulde af klare Punkter
eller Bobler, meget bugede, og kunde give sig hist og her Indtryk, naar og
hvor de vilde, samt lade det forreste Indsnit forsvinde, ja antage SnipBugternes <e) tilspidsede Gestalt, dog vare de indvendige Blccrer hos ingen
saa store og ^lorke, som i de Gotiske Figurer ö); de briste ikke eller bortflyde
i Molcculer, ttnar Vandet er nddunflet: Vanders eller Sop-Massens Over
flade i Glasset var bedorkket med den almindelige Skimmel, men af den nye var
intet Spor ar finde.
I R vare faa Lindse-Monader, men mange HcrtteBugttre; de unge vare smaa, vand, klare og noget platte, de gamle store,
ophcevede, bugede og udfyldte, og vaklede hastigen.
Den lyde iP intet levende; i Q heeleDraabcn endnu fuld af vrimlende
Grcrndse-Monader, og mange klare Free-Korn af Soppen, som bevcrgeDes af Monaderne; faa unge og klare Hcrtte-Bugtere, mange store med
HEg opfyldte, som gave deres Bug forskiellige Indtryk. Og i R vare mange
stcrrk indffaarne og bugede Hcrtte-Bugttre, som den 14de; desuden smaa og
store Vcrgge-Luns-Spillere n) i en munter Omkring- Svomning.
Den2gde; i? var intet levende, men Over-Fladen var bedorkket med
en. fiin Spindelvcev-Hinde, som var en Virkning af de ovcnmeldte tvende
Skimmel-Arter, der nu havde affloreret.
I Q syntes alt flydende som til
forn forvandlet til Grcrndse-Monader/ blandt hvilke saaes Hcrtte-Bttgttre

og Soppens Free-Korn.

I R saaes Hcrtte-Bugttre og Vcrgge-LuusSpillere, som den 19de.
Den 30te i P intet levende; Q var overalt bedcrkket med den alminde
lige Skimmel, der var saa fiin, at det blotte Hie intet skimtede uden et Spind,
men Lupen viiste mod Lyset de hvide og sorte Kugler pacffine opreist- staaende
Stilke, saa tortte som Hveden fen veldynget Ager.
Under depne^ Skov
levede
«e) Kolpoda 'Nucleus-,

v) Bonnets Abhandl. jvon Goeze-

n) Trichoda Ciuiex Verm. I, gj.
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levede endnu store, bugede og crgfulde Hcrtte-Vugtere,og nogle faa Lindste
Monader, men nu vare Grcmdse - Monaderne forsvundne; mange af
Soppens Free-Korn fanes og fn a i Draaben.
I R sv em mede 2 til 3 HeetteBugtere^ faa Lindse - Monader, mange Vngge-Lims-Spillere og klare
Linie - Strikkere.
Den zdie November var-i P ligesom tilforn, intet levende at mcrrke,
men derimod saacs nogle udbredte 93u|Te, hvori Knepper og Grene vare af
ulige Tykkelse og Lcengde, og lignede de naturligen i Grene opskndte SelvStuffer; det ban ikkevcrre ander end tilsceldigen samlede Gran as de nys-ncevnte
florerende Skimmel-Arter.
I Q levede Hcrtte-Bugterne og Lndse-Monaderne under den almindelige Skimmel; og i R de samme tilligemed Linie Strakkerne og Vcegge- Luus- Spillerne ligesom den 30te October.
Den 12de i P intet levende; i Q mange Hcrtte-Bugters, LinieStrikkere og Lindse Monader, af disse havde nogle samlet sig i vilkaarlige smaa ulige Hobe eller Roser;
I R vare meget faa Hatte - Bugtere,
flere Vcrgge - Luns-Spillere, Linie-Strikkere og Lindle - Monader:

af disse vare nogle storre end scedvanligen og enkelte; andre havde foreenet sig
esteren Loengde tre i Tallet, som en Perle- Snoer b): Saadanne Perle-Sno
rer og ovenmeldte smaa Roser ere mig nogle Gange forekomne.
Den 23de endnu intet levende i P; i Q vare Hcrtte-Bugterne bugede,
hist og her trykte og med 'Mg opfyldte, og endnu nogle Lindse - Monader og
Linie-Strcrkkere i Bevcrgelse.
IR vare Vcrgge-Luus- Spillerne end
nu i fuld Svommen.
Den 2Zdc December var i P alt udwrrct, og Fugtigheden forsvunden;

i Q fandt jeg nu forst ct Par Ferskvands Aal - Strikkere r)‘, en ung og en
gammel, og nogle Hcrtte-Bugtere, som med deres Tilspidsning lignede SnipBugterne; r R levede Vcrgge-Luns-Spillerne endnu i fuld Trivning.
Den iste Februarii vare endnu i Q faa Snip-Vttgtere og Lindse-

Monaber;
Saaledes ftcs de paa vores 2den Tabelle i zdie Figur, og i Gleichens Abhandl, von
InfusionsThierchcn t. 20 f. D. 1.

e) Vibrio Angvillula. Verm, bill, I, 23.
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Monader; hine opholdte sig ved Randen af Glasset, og fandtes ikke i de
Draaber, som optoges i Midten af Overfladen; i R var alt udtorrer.

Anmcerkning.
I denne siette Underfogelfe maae det komme os befynderligt for, at i P
ingen Halte'Bugter, som dog i Q og R vare saa overfiodige, viisie sig,
ikkun een Rynke-Hiorner, og fra den 14de Oct. til over den 2Zde Novem
ber aldeles intet levende, ikke engang de ellers villige Lindsi'-Monader.
I
Tar - Barrene maae altfaa vcrre noget, der aldcles hindrer de ferstes Udvik
ling og standser Rynke'Hiornernes Formeerelfe; skulde maastee den nye
Skimmel have giort Vandet uskikket til noget Levendes Frembringelse? den al
mindelige kan ingen Skyld have, da de sædvanlige Dyr have levet i Q under
denne, som ellers, Krcrndse - Molladen undtagen, der med SkimmelenOpkomst forsvandt: dog kan dette ikke tilskrives Skimmelen, thi GrandfeMonaden har i denne Infusion udholdt langt flere Dage end den ellers pleier
vedvare i andre: den var i Q i det längste efter 24 Timers Forleb i den allerstorste Overflodighed i femten Dage, og Stykker af Bifpe-Soppen faaeö al
deles at vare sammenfat af disse blandt det levende mindste Dyr og at oplsses i samme; hvad synes da rimeligere, end at de have udviklet Soppens forste
Tegning, faavidt den kunde udvides, og forstrakt den sterste Deel af den
Masse, som behsvedcs til at udfylde den; disses Aadfcler, om jeg faa tor
ncrvne dode Dyr, der ikke kan fees, men allene tc?nke§have maastee, blan
dede med fra Luften nedfaldne Stovgran, dannet et Iordmon, hvoraf en tyk
Skov af Skimmel opvoxede.
Saa almindelig som Vigge-Luus Spillere forekommer-i de natur
lige Infusioner i Grofter og Damme blandt Ånde-Mad og Conferver, faa
fremmet var det mig at fee dem i R, da hverken jeg eller nogen anden tilforn
har fundet dem i nogen konstig Infusion: dog kan de faa lidet fom AaleStrcrkkerne i Q have nogen anden Oprindelse end fra
der af Luften cre
nedfaldne idisse trende Infusioner, hvoraf Sop-Infusionen allecne maae
have vcrret stikket til Aale - Strikkernes, og Trcre - Mostens til Vckgge-Luus-

Spillernes, Udvikling.

Der stttlde meget have forundret mig ferft efter 10
Ugers
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Ugers Forlob at træffe paa en Aale-Strcrkker, hvis jeg ikke havde erfaret, at

de i de naturlige Infusioner forsi lode sig fee, naar de længe havde siaaet i mit'
Kammer; Hr. Spallanzani har ogfaa fundet en Aale- Strcrkker i hans In
fusion af Klcver-Froe, og-note bejf revet den ,7); men hans Tegning er fom
alle de ovrige, faa overmaade flet, at den snarere synes at være giort efter en
af vore spiselige Aal, end ester noget mikroskopiskt Dyre).

Syvende Understgelft.
Den 12te October ged jeg i Morgenstunden kogt koldt-blevet Vand par
heelt og paa knuset Hawpe Froe; den ferste Infusion betegnede jeg wed S
og den sidste med T.
Samme Aften tog jeg tvende Draaber af den eene, og
tvende af den anden, og fandt i ingen Draabe endnu nogen Monade; men
derimod til min stersie Forundring i enhver Draabe af 8 en fuldkommen HcrtteBugter, og i T en Snip - Bugter med rundet Bug og boble-formige Ind

volde.
Jeg kunde og burde ikke troe, at en saa hastig Væxt fra TEg af vae
muelig i i2 Timer, og derfor formodede jeg hellere, at disse Bttgtere havde
vedhængt Enden af Penne-Posen, hvormed Draaben blev ophævet fra de
andre Infusioner, skiont dette var skeet for en Time siden, og jeg til denne
brugde tvende Penneposer, og hver Gang afgned Enden, sorend jeg dyppede

den i den nye Infusion: heri syntes jeg at blive bestyrket, da leg med en nye
Pen af begge optog nogle Draaber, hvori ingen saaes.
Dog bliver det ikke
mindre besynderligt, at hvis de, Afgnidningen uagtet, have vedblevet Penne
posens Ende, de da efter at have været en Times Tid uden for deres natur
lige Element i et Hieblik opleve, og strax omsvomme med Hurtighed.
Og da
jeg paa et andet Sted har erklæret mig imod dede Blære-Dyrs Oplivelse, og
jeg altid har seet, at de halvdede eller vansmægtede, naar jeg tilgod en frisk
Draabe, behevede nogen Tid, inden de kom til deres forrige Kræfter igien, ja

E 2

ae

d) Microscopists Bcob. S. igp- f- 12.
e) Lidet bedre ere de i hans opufc. pliyf. hvor man dog ikke kan see nogen Forstiel pa«
Rlodevcelteron med sine Unger f. 11. og en Vand - Draabe med Infusions-Dyr
f. 10. t. 2» og hvor Stilk-Snurrernes Snurrehaar see ud som stive Takker i et Uhr,
Hiul.
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at nogle beholde en vedvarende Lamhed, og Bispe- Sops -Infusionen viiste
rnig efter 24 Timer i en Draabe kogt Vand 8 voxne Hatte--Bugtere, saa
rnaae al Raisonnercn vige for Erfarenheden/), og jeg ber ikke tvivle om, at
jo en Hatte - Bllgter fra 2Eg g) eller Embryo i 12 til 24 Timer kan blive
fuldvoxen.
Jeg blev siden hindret at eftcrsee Glassene S og T indtil.
Den 19de. Nu vare i begge baade Lindse-Monader og gamle HatteBugtere, og desuden var heele Draaben af l en Vrimmel af Grandse-Mo-

nader, fom i Q af forrige Undersøgelse.
Den 2gde faaes i 8 Lindfe - Monader og gamle Hatte-Vugtere, og
i T Grandfe- og Lindse - Monader, fmaa og store Snip-Bugtere, des
uden laae her nogle klare Blcerer af forsißiellig Storhed, og gemeenligen to
Gange'faa store fom Lindfe -Monaderne, og syntes ligesom afskaarne i
begge Ender: i faa skimtede man een eller tvende Punkter, de syntes ikke at
have nogen frivillig Bevcegelse; thi aten enkelt undertiden rortes, kunde kom
ine fra de vrimlcnde Grandse-Monader.
Dette viser den 4de Figur paa
Den anden Tabelle.
Den gore October; i S vare Lindse-Monader, store og fmaa HatteBugtere, og ^desuden Linie-Strakkere sorhaanden; i 'I' derimod havde
Snip - Bugterne meget stcerk sormeeret sig, og Infusionens Overflade, var
bleven bedcekker med den almindelige Skimmel.
Den Zdie November i S mange rundbugede Hatte - Bugtere , fulde
af ^Eg, og nogle Lindse-Monader, men en stor Vrimmel af Linie-Strcrkkere.
Endskiont Vander i 'E var ncesten borttorret, og Overfladen stcerkt beLoekket med Skimmel, vare dog mange Snip-Bugtere sorhaanden, og nogle
smaa ubevægelige Blcerer, i hvis Midte jeg under det fammenfatte Microfcop
Eunde fee en Punkt; saadanne Blcerer fandt jeg og undertiden i Scelsikab med
Hatte-Bugterne; at Vandet ikke aldeles sikulde ud rorres, rilgod jeg nogle
friffe Draaber.
z
Den
/) Ioblor fandt Hcrtte Vnqlcrne i en Eege-Troees Infusion 2 Timer efter, men denne
var ffcet med raat Vand, hvori de sandfynligen vare forud, jtøicrolc. 2 part. p. §2,
§) Da de fistre Znfuflons,Dnr efter Hr. Spallanzanis Forssq ikke kan udholde 34 Gra»
. ders Varme, oq deres ZEa ikke 28 Graders, opufc. phyf. p. 72. saa maae DEg-em Mke komne fra Luften, og deres hastig« Udvikling have fin Rigtighed.
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Den rode November; i S saaes mange unge og gamle Ha'ttk-Vugtcve / og i T mange Snip - Bugtere, og flere Linie-Strakkere Svarmeviis.
Den 2gde var ogsaa S belagt med den almindelige Skimmel.
Stil
kene, som ellerö pleie ar vare hvide, vare her brune, og viklede i hverandre
som er Spind, dog vare de sphariskc Free-Kapseler, som sadvauligcn i deres

Modenhed, sorte.
Baade Hcrlle-Bugterne i S og Snip-Bugterne i
T vare, da den liden overblevne Vadske ei rakkede op over deres trinde eller
ophavede Legemer, blevne platte og skive - formige, og saae ud som Solv-Plet
ter i den cm faa Aieblik forsvundne Fugtighed.

Anmcerkning.
Det markvardigsie i denne syvende og sidste Nnbersogelse bliver den ha
stige Apparition af Bugtere efter 8 til 9 Timers Forlob: besynderlig erden
Forskiel i smaa Dyr, som den liden Forandring af heelt og knuset Hampefree
viiste.
Da Grceudse-Monaderne og deres Vestagtede cre de, som efter milt
Hypothese udvikle alle Planters og Dyrs Tegninger, og udgiere deres Masser,
maatte de , faaledes som skeede, i det knusede Free saa meget snarere ftiegisreS og blive levende, end i det hele, hvor den udvortes haarde Skal, saa
lange den blev ubeskadiget, idet mindste over cn Maaned, thi saa lange va
rede denne Undersogelse, hindrede deres Fremkomst; og dette bliver et nyt
Bevris for min Theories Sandsynlighed.
At hele Tiden vare i S HcxtteBugtere og i T Snip-Bugtere, som og ar Linie-Strcrkkerne love sig i
S fee nogle Dage ferend i T, mane ligge paa Infusionernes forskiallige Beskaf
fenhed og andre oö skiulte Aarsager.
Endnu maae mig tillades nogle Anmærkninger over de i de underssgte
Infusioner forekomne Dyr: Dernast vil jeg ligne andre Micrographers Sy
ner med mine i lige Infusioner, saavidt mueligt bestemme de af dem seete Dyr,
og stukte mod et Kritisk Hiekast paa de uyeres Hypolheser.
Jeg troer ikke at smigre mig for meget, om jeg haaber, at mine Lasere
af det foregaaende indsee, at Infusionernes Undersegelse er for den tankende
ikke af liden Vigtighed, og jeg er mig selv bevidst, at jeg, langt fra at have
E 3
givek
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givet dem den tilstrcrkkelige Opmærksomhed, ved dette ringe Forssg allene har
villet opmuntre dueligere og standhaftigere Grandskere at suldftre er saa rigt
og frugtbart 2Emne.
Disse syv Undersogelser eller 20 Infusioner have giorr 06 bckiendt med
siorten Microscopiae Dyr-Arter : ril ingen afdcm rakker det menneskelige sig
selv overladre Hie, og nogle skimtes allene af det starkest bevcebuede.
De
mindsteS eller de egentlige Infusions-Dyrs Tilblivelse , er vansseligst at for
klare; de ere, som oven sagt er, meget forssiellige fra de andre mindre rigtig
gen kaldte Infusions-Dyr eller vore Boble-Dyr, og komme ncermest ril SeedDyrene
De ere de, som jeg i Fortalen til min Hiftoria Vermium I,
p. 21. skiller fra de andre ved de Ord: animalcula fimpliciflima & minutiflima r), a reliqvis microfcopicis, qvæ cum iis confundunt au
tores gravifiimi, lubftantia & organifatione di verfa, og som jeg til
lige med Sad - Dyrene der tillagde den vigtige Forretning: omnigenas ani
malium & vegetabilium figuras pro modificatione fubfiantiæ reticu
laris feu primordii foetus evolvere & in lucem producere.
Denne
Forklaring over disse og andre Dyrs Avling har min Ven, Hr. Pastor ØOC^e
i Bonnets Abhandlungen auS der Jusektologie s. 424. ikke rigtigen forstaaet k), thi han antager den for en Hypothese om Infusions-Dyrenes Av

ling
At disse cre i deres Arter forssiellige fra Infusions»Dyrene, deri kan feg ikke andet
end bifalde Varon von Gleichen von Infusions-Thierchen f- 69 og 70.
men at
Infusions - Dyrene, som han siger, ikkun avles i de Vande, som have en ond Lugt
og intet Spor af Salthed, strider mod Erfarenhed; da de og forekomme i Vande,
som ingen mærkelig Lugt have, cg overflodigen i det staaende Strand-Vand.
Ei
heller kan man nægte be egentlige Infusions-Dyr deres Narbestagtelse med Sad,
Dyrene, thi Grcrndse - Monaden, Linie-, Volge-, og Kiep - Strakkeren, saavel,
som Pukkel- og Free,Haleren, komme dem temmeligen nar,baade i Gestalt,Sterrelse, Bevægelse og mindre klare Vasen: men med Hatte-Bugter«», som nasteni
alt er forstiellig, maae de ikke lianes.
i) Remotiffima er i Vonnets Abhandl. s. 423. en Trykfeil.
ty

.

Ög har ha»t forstaaer mig utt’gtigen, naar han S- 421. siger, at jeg har sögt at
bestyrke min Formodning om Infusions - Dyrenes Avling med Hr. Vonnets
Tanker; tvertimvd, thi jeg siger udtrykkelige», nt. mine Vemcrrkelser give Don
nets metaphvsiske Ideal, om ikke den fulde Virkelighed, dog nogen Sandsynlighed
(metaphyficam mundi vifionem , qvam ill. Bonnet ingeniofe effinxit, obfervationes meæ fi nondum abfolute veram, probabilem faitem reddidere. Hi#
Verm. I. p. 22-)
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ling i Almindelighed, da den dog indeholder en dobbelt Theorie: een nemlig
for de egentlige Infusions-Dyr, der samle sig til en livles Masse, og igien
loöneS til levende Visener; og den anden at disse udvikle og udfylde alle Dyr
og Planter.
Disse Infusions-Dyr forandre ikke deres Figur (thi de fmaa
Bobler, som Hr. Göeze antager for samme, og om hvilke han paastaaer S. 426.
at de dagligen blive stsrre og forandre sig i langagtige og ergründe Figurer, og
de, om hvilke Reaumur raler, ere ikke de egentlige Infusions-Dyr eller mine
Monader, men sandfynligen unge Hcrtte« Bugtere, eller andre saadanne)
og strider det ikke saaledcö, som han S. 45t. med Hr. Vonnet meener, imod
Fornuft og Erfaring, at Infusions-Materien skulde kunne oplofts idisse
mindste sammensatte Dyr, thi Fornuft grunder sig fornemmeligen paa Analo
gie, og hvor ofre er denne mislig ? Erfaringen derimod viser, at hele Draaber og Vcedske - Samlinger synes at bestaae af Monader, Strcekkere og SoedLyr, og hvor vanskcligen vil man finde nogen sandsynligere Udvei for deres
tallose og uendelige Mangfoldighed?
Om de storre Infusions-Dyr eUtt
Boble-Dyr, og om alle ovrige Dyr og alle Planter gielder min anden der anforte Avlings- og Udviklings - Theorie, nemlig at hine fmaa Dyr efter detnetformige Vceftnö Beskaffenhed eller Fosterets forste Tegning, som forud af

Skaberen efter hver Skabnings Hiemeed er forffielligen anlagt, udvikle og
frembringe alle Slags Dyr og Planter og f. f. /).
De storre Infusions - Dyr eller Boble-Dyrene fortplantes ved i Van
det af deres Modre henlagte 2Eg, som sandsynligst med Uddunstningen stige
op i Luften, og falde tilbage igien i Vandet og paa alle andre i Luften verrende
Legemer, med hvilke, naar de tilfceldigen komme i Vandet, de der udklcrfkeS.
Men hvorfor de udvikles i een Infusion og ikke i en anden, hvorfor de frem
komme tiligere eller sildigere, og hvorfor de til samme Tid vedvare längere eller
kortere i een Infusion end i en anden, og saadant mere, det vil den menneske-,
lige Flid og Eftertanke vel neppe med Vished udfinde.

Ar
/) Terreftri enim materiæ plus vel minus immixta, partes corporum folidas & flui
das , l bera fuccuin nerveum fpirirusque animales conflituere, novorumque con
tinuo affluxu incrementum augere, vitam fuftentare, morteque opificii vinculis
fenfim foluta re vi vi feere, novum pro re nata opus aggredi, ficque per circulum
perennem e materia bruta fieri organica, ex organica bruta voluntate Qvinfi
motoris a veritate non prorfus alienum, Verin. 1. c. p. 22.

Hs

M.
At de ikke,

Ont Infusions-DMiieS Fkemkrtiztlsi.
font Hr. Spallanzani paastaaer w), ikkun vise sig i

Freets Spiren og Vcext, og formindskes, naar detbcdcrves, eller font NedHam vil, at deres Fremkomst aldeles beroer paa Materiens Vegetation, vise
mine Infusioner, thi foruden at mange ikke vare satte paa Free, og dog gave
Infusions-Dyr, fandtes de og i Infusionerne paa gammelt og knuset Hampe-froe og andre Vcexkernes Deele, som ikke kunde spire, i megen Overflod, end
og da jeg efter et AarS Forlob god atter friskt Vand paa en gammel HampeInfusion.
End mere vise mine Undersøgelser, at Infusionerne, enten de
giores med raat eller kogt Vand, enten de rilproppeS eller staae aabne, frem
bringe norsten famme Dyr.
Grcendfc Monaden er det allermindste og overflodigste af alt Levende,

vg det Infusions-Dyr, som allerferst viser sig, dog ikke i alle Infusioner; af
de ncrrvcerende tyve forekom den ikkun iBlade-Soppens , PcrrekiodctS, og de
knusede Hampesrecs Tilgydninger, og i et svagt Liv i Hoe-Insusionen med
raat Vand.
Ester von Gleichens sindrige Hypothese, at Infusions-Dyrenes Oprindelse maae sogeS i Vandets Bestanddcele, ffulde den vise
sig i alle Infusioner, og Vorre den forste, thi hans meget smaa Bobler eller
saa kaldte Grund-Bcvargelse, ere vore Grcrudse-Monader, oghansVrimruel as smaa Punkter S. 75. vore Alidse - Mdllader, men her feilede den

i mange. Og ffulle de efter hans Formeening foreene sig til (terre Dyr ved
at indvikle sig i en fcrlleS Hud, men naar jeg undtager de ovenanforte blotte
Rosensigurer og Perlerader, hvoraf ikkun nogle af de forste havde nogen Bevcrgelse, og kan ligcve! vcere en tilfcrldig Samling, har jeg aldrig iagttaget
noget siigt, tvertimod saae jeg oste, at uordentlige Samlinger af dede lignende
Kugler bev.cegedes af de omsvcevcnde Grcrttbse- og Attdse-Monadkr, og at
andrer Hinder liggende Kugler hos Boble-Dyrene udgod sig af Hinderne,
eller tydeligere, at andre -Infusions-Dyrs blcerede Vasen udflod af deres

brustne
M) Microftop. Beobacht, s.^i 51. Die Natur beobachtet gewisse Gesche, nach welchen sie,
wenn der Saame ansängt zu kciw.cn, hcrvorkommcn, so wie dieser wächst, sich ver
mehren, und wenn er abnimt ober verderbt, sich gleichfalls vermindern und sterben,
wie Hr. Ncdham uns belehret, daß die Erzeugung der Thicrchen gäuhlich von derVe»
Station der Materie abhange. Vibere S, 151. wenn man den Saamen zerdrückte,
hörten sie auf einmal auf.
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brostne Hinder.
At visse Dyr undertiden sees at flabe livlsse Masser ester sig,
henrorer ofte fra de fine stalden markelige Spillehaar, som omgive dem, lige
som den Snurrerne af Hr. Baron von Gleichen tillagte tiltrakkende og bortskydende Egenskab (attraftio & repulfio) allene beroer paa deres Spille Haars Hiuldreining.
Lindse-Monadcrne ere de almindeligste og langst - vedblivende; thi
ueppe gives der nogen Infusion, hvori de ikke findes ,felv i alle Slags farske,
. endog i det klareste og i Strand-Vandet; jeg er derfor meget Nar ved, hellere
ar miötroe min egen Undcrfegelsc af Infusionen C, end at vare sikker om, at
den ikke skulde have varet der, skiont det at jeg til samme Tid og Stund haver
igientagen iagttaget den i alle de andre Infusioner, gier det aldeles usandsyn
ligt, at jeg hver Gang skulde have overseer den: At Lindse-Molladerne un
dertiden samle sig i smaa Hobe eller Rader, synes at vare aldeles tilsaldigen
eller maaskce en Virkning af deres naturlige'Drivt, at satte sig ved hverandre
og at danne en Masse etter Hinde; saaledeö seer man, at de ved DraabenSUd
dunstning samle sig imod Randen , naar andre Infusions - Dyr soge til Mid
del- Punkten, hvor endnu nogen Fugtighed er tilovers , for ar opholde Livet
i nogle Sieblik.
Aldrig kande, som Hr. von Gleichen n), der urigtigen

holder dem for de samme Kugler, som sees i de aldre Hitte-Bllgtere, formo
der, frembringe en falles Hud, udvikle sig iden og blive Hitte- Bttgtere;
dette fees endog deraf, at Hcette-Bugtere fandtes i de Infusioner, hvor
endnu ingen Lindse-Monader vare, eller ligesaa snart som disse.
Linie«,
Volge - og Kiep-Strikkerne, ere uast Grindse-Monaderne, ester hvad
det bevabnede Aie kan opdage, de simpleste af alle Dyr, og de tvende forste
nasten ligesaa overflodige.
K iep-Strikkerne lode sig see ester 2 til 3 Dage, Bolge-Strikkerne
ester 12 til 14, men i den tilprvppede Hoe-Infusion efter Z Dage, og LinieStrikkerne efter n tit 15 Dage; Linie - Strikkerne leve faa Dage, 05
Bolge-Strikkerne de fleste: Det er markeligt, ar Linie- og Bolge-Strikkerne, der ere meget mindre end Kiep-Strikkerne, behove flere Dage inden
de fremkomme; dette maae ligge ei allene paa Infusionens, men og paa deres

egen
n) Abh. von Infusions - Thierchrn S' 75'
X*yt Saml. III. 25,

F
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egen Beskaffenhed, og dette synes at bevise, at de deres Lighed uagtet, ere

i Arterne forstiellige.

Mere om diffe har jeg sagt i min hiftoria infuforiorum, og i det foregaaende yttrer mine Tanker om deres Oprindelse og Formerelse.
Aale - Strcrkkeren, som allene lod sig see i Sop Infusionen, og
det forst efter en io Ugers Forlob, horer ikke til de egentlige Infusions - Dyr;

den pleier ligeledes at vife sig i de Vande, som ere optagne af Sumpev og
Kicer, forst efter nogle Uger, og da at formere sig st-rrkt i Vand-Skorpen;
det er ikke at tvivle om, at og dens Mg komme fra Luften i Vandet. HcrtteBuattven er af alle Bdbledyr det almindeligste, og i Infusionerne gemsenligen det forste: dettes og ders ncerpaarorendes nogenledes fuldstændige Kundskab udfordrer en Natur - Forsters hele Levetid, det vifsr sig saaveli de staaende
Vande, fom ingen Tilfoetning have faaet, fom i de fleste Infusioner, og be-

staaer af heterogeniste Deele.
Alle Infusions - Betragtere have ftet HcvtteBugteren, men ingen, endog de beromteste Natur- Forstere, kiende den til
gavns.
Nogle have uretteligen anfect den for en Luft-, Boble- eller MeelPartikel, der sattes i Bevcegelse uden fra, andre have blandet den med denS
ncrrbestrgtede.
Jeg har allerede i mit auforte latinste Vcerk anseet Blcererne

i deres Indvendige for Fosters, mod de Mikrographer, der holdte dem for min

•

dre indsiugte Dyr, og jeg maae her erindre imod en af de stsrste blant dem ,
ar Blcererne eller de klare indvendige Kugler hos Infusions-Dyrene i Almin
delighed, faa lidet fom hos Hcrtte-Bugterne, ere eller kunne vetre Oppust
ninger i Huden, thi disse maalte giers en udvendig Ujcevnhed, faaledes fom
det steer ved de gamle indtrykte Hcrtte - Bttgtere, hvis OpblceSning dog ikke
haver nogen Blcere-Form. Ovenanforte Bemærkelser bestyrke min Formening
om de udvendige Blcerer, og vise, at Hcrtte Bugterne avles og tilvoxe,fom
andre storre og store Dyr: Vi have feet dem faa fmaa, at de neppe vare storre
end tvende §indft'-Mdnader, og at de havde tiltaget i Lcengde og Tykkelfe,
ers fta klare og lidt platte Dyr, uden »lindste Spor til indvendige Deele, blevne

ti Gange faa store, trinde, bugede og opfyldte med klare Kugler af forstiellig
Storrelfe; og endeligen at Bugen har faaet mange Indtryk, og at blant
disse gamle atter mange unge ere fremkomne; ja endog i fierde Undersegelse
af yde October nogle, som hcengde ved hverandre i en vis Stilling: denne er
saa siccldcn, at jeg blant mange tusinde Hcttte-Bugtere ikkun har seer den

meget
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meget faa Gange; Hr. von Gleichen har allerede feet og beskrevet den i den
7de Figur paa den 48de Tabelle af hans mikroskop. Entdeckungen o). Naar
man efteclceser, hvad jeg i min Afhandling om Infusions - Dyrenes Fortplantclfe har berettet om disses Parring, vil det blive sandsynligt, at dette Sam
menhæng og er en saadan, der synes at tilkiendegive en formelig Parring.
Hr. von Saussuere paastaaer at have seek, at Jjpætte - Bugterne deele sig koroviis i fire Deele />).
Aldrig er mig, saa lidet som Hr. von Gleichen og Hr.

Göehe, noget saadant forekommet^), ffiont jeg utallige Gange har feet
mangfoldige.
Snip-Bugteren ligner meget Hatte-Bugteren, og jeg blev i den
syvende Undersegelse sorneiek over, at finde den saa overflodig, og til samme Tid
i et andet Glas Hatte - Bugteren , og derved kunde faae Leilighed ril, ak be
stemme deres specifiqve Forffiel.
Mange smaa Dyr fyneS ved forste Aiekast
at vare Hatte- Bugtere, og ere dog, deres Lighed uagtet, ganske andre Ar
ter r);
Jeg har sogt at adffille 4 Arter s), hv orib la Nt Snip-Bugteren,
og dog gives der endnu flere ncerbefleegtede; her bliver det allene min Sag at
skille Snip-Bugteren fra Hatte-Bugteren.
Snip-Bugterens Gestalt

er ikke nyreformig, men efterligner nogenledes en tor Pcerekicerne, gaaer foran
spids og.ikke but til; er ikke buget, men paa Ryggen mere trind end paa Bu
gen, har for til intet Indsnit, men ikkun en meget liden Bugt, og faaer med
eet en Bredde.
Indvendige» er den udfyldt, ikke med adspredteBlcerer, men
med ncesten umcerkelige Kristall-Moleculer, meest ned imod Bunden, hvori
nogle sees tre til fire Kugler, som nok ere 2Eg, og undertiden et sort Anstrog,
sommaaskee kommer af Moleculernes Mccngde: hos nogle blev jeg, men ikke
forend Draaben var uddunster, midt i Legemet en Blcere vaer, og i denne et
lidet Korn , som i Hr. Göetzes 2den, gdie og 4de Figur:
Endskiont jeg
F 2

ingen-

•) Og i hans Abhandl. der Infusions-Thierchen. S. 87- t. 28. f. 9.
/) Bonnets Palingencsie 1 Th. S 495-

5) Ligesna besynderlige og af andre useete, ere de tvende Stierne-Figurer, som Hr.Spoil«
lanzani troer at tune til Luft-Huller; Op. phyf. p. 248. t. 2. f. ig. A.
r) Ioblot har meget vel anmarkct dette: Obf. mier. 2. part. p. 53.

1) Kolpoda > Cucullus, Cucullulus» Cucullio og "Nucleus.
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ingensinde paa mine, faa libet font Baron von Gleichen, Har feet Forenden
tandet, faakdes fom den Goeziske sden og 4de Figur vifer, kan jeg dog as
hans iste, Zdie og §te Figur, famt af Blcererne i 3 og 4, og de neden liggende
smaa Kugler neppe tvivle paa, at vi jo have havt famme Dyr for Hine. I
ntin hiftoria vermium har jeg antaget den for en Varietcet af Hcrtte-Bugterm, hvilket fees af de Ord S. §8» in qvibusdam unica tantum veficula cryftallina medium-corporis occupat.
Min fortreffeiige Ven Hr.
Göeze har forst beskrevet og aftegnet den font en egen Art t); men med mindre
Ret tillcegger han den Navn as Infusions - Thier-Mutter, da mange andre
ligesom denne, foder ved fin Huds Bristelfe ')Eg eller Unger as sig; han anforer felv ben bekienbte Klode-Vcrlter r/), hvortil jeg, iSteben for flere,allene
vil anfore, at jeg Sibe§8. i min Hiftoria Infuforiorum har sagt det samme
om hans Infusions-Dyr-Moders nar-beflcegtede, vores Hcette-Bugtere,
veficulas ipfam fobolem , qualem in volvoce globatore , arguo, og
prax dcrpaa: aqua fere exhalata, morteque imminente, fobolem vi
protrudit. z Endnu maae min Ven tillade mig en Anrncerkning; Sandhed
og Vished er os begge bet kiereste: jeg har meget ont ved at troe, at bet i
^de Figur ester Side 438. i Deeling befattede Dyr er, fom han vil, en
Unge af hans Dyr-Modre; thi deter imod al min Erfaring, at noget In
fusions-Dyr decler sig, forend det har opnaaet fin Moders fulde Vcext, og
hos de fuldvoxne Suip-Bugtere har jeg endnu ikke iagttaget en faadanDee
ling.
Jeg troer snarere, at hans 7de Figur er min Froe- Trumler v) eller
nogen anden.
Rynke-Hisrnepen, Flagreren og Pukkel Haleren, disse trende til
forn ubekiendte Infusions-Dyr, ere mig forst forekomne i ovenmeldle Underfogelfer.
Rynke-Hiorneren (der og kunde kaldes Kneb-Hiorneren) er
strax kiendelig af sin Skabning og Gang, men dens Gang er ikke let at beffri»e, og Skabningen vanffelig at udtrykke: Dyret felv forestiller en meget
liden
>) Bennets Abh: aus der Jnsrktol. p. 417-453. t. 7. f. 1-7.

») Volvox Globator. Verm. inf. p. 32.
») Verm. p. 35. Bina extremitate antica in angulum acutum c oh ærer e, hoc quoque
fitu circumnatare, fepius vidi, partitione nempe nondum peracta.
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liden hvidladen, noget fiirkantet Plade, som i Midten er lidet indtrykt ellev
sammenkneben, og paa langs market med en Linie eller Fold; denne bliver t
en vis Vending midtveis afbrudt, og da synes man at blive en Tverlinie vaer.
Til Indvolde mcerkes intet Spor, men Side-Kanterne sees undertiden lidt
' ombsiet, og paa nogle bag til et lidet Indsnit.
Dette skal maaffee tilkiendegive en Deeling paa langs, dog, hvilket det end ep, da synes Rynke-Hiornerne desuden at fortplante sig paa tvers, thi vi hav/ i det ovenanforte seet gamle

og unge, store og smaa, og disse sidste vare meget mindre og kortere end den
-halve Deel af en gammel, og lade formode en Fortplantning ved en dobbelt Deeling paa langs og paa ivers i fire Rynker; den forekommer i mange Infusio
ner, og deres forfkiellige Beskaffenhed vil nok fornemweligen vare Aarsagen,
hvorfor den i nogle lod sig see ester 7 til 12 Dages Forlob, i andre fsrst efter
et dobbelt saa langt Tidsrum, og i nogle forsvandt efter et par Dage, i andre
vedvarede og fortplantede sig en heel Manned og derover.
Flagrerne og Pukkel- Halerne ere sieldnere, og den forste hidtil allene
funden i Koll- Sop -Infusionen; den horer blank de mindste InfusionsDyr, og vedvarede neppe i 8 Dage.
Pukkel- Halerell cr noget storre og
ikkun funden iTrae-Mos-, og i Hoe - Infusionen; besynderligt er det,

at den ikke forekom mig i Infusionen af det kogte og aabent staaende Vand-men baade i det kogte tillukke og det raae aabne: mon jeg i hiint skuld<>'-Ee
overseer den? dens Liv cr o g saa kort og vedvarede neppe en kl?" baade
Pukkel-Halerett og Flagreren ere oven for beffrevne.
De øvrige sex ere i den strengeste Forstand ikke Infusions-Dyr; thi de
forefindes fornemmeligen uden for de konstige Infusioner, i Sumper og andre
staaende Vande, hvor deres rette Hiem er, kor-une ei heller uden tilfcrldigerr
og stalden i de konstige Infusioner: og viser «ules førte Tilstedevarelse, (Bcrgge« Luns - Spilleren undtagen) at det ikke var deres rette Element.
Saaledes faaes Trumleren allene i Flu- - Infusionen, Begger - Snurrereu i
Hoc-Infusionen , begge i det paagydede raae Vand, hvor de forud have vår
ret, dog ikkun i faa Dage.
Kyse-Bugterne og Kristal-Runderne saaer allene i der uden nogen
Tilsætning hensatte raae Vand, og heri var intet besynderligt, uden at de
forst fandtes ester 3 Måneders Forlob; deres
maae altsaa ikke have vor-

8

3
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ret i Vandet, men efter lang Tid forst fra Luften indkomne.
Det samme
maae vcere ffeet med Urin'Glas-Spillerne og Vcrgge -Luns -Spillerne i
Treee-Mos- Infusionen, siden de vanffeligen vilde have kunnet beholde Livet i
det kogende Vand, men det mærkeligste herved er, at denne befandt sig vel,
levede og formerede sig i det kogte og infunderede Vand faa got som i de raae

Vande, nok over 3 Maaneder, og indtil det var aldeles
hine efter et par Dage forsvandt.
Bi vil nu korteligen sammenligne,

sect i lige Infusioner,

uddunster,

og at

hvad andre Micrographer have
og soge at bestemme de

af dem angivne Infusions-Dyr.
I hensat Vand

Uden Tilstrtning.

Hr. Prof. Wrisberg fandt i det uden Tilstelning den 2vde Julii hen»
satte Vand forst efter sire Dages Forlob svommende Infusions-Dyr;
Den
28de vare de as iforffiellig Storrelse og i stor Overstodighcd; da han allene
navner dem med det almindelige Navn, og intet taler om deres Gestalt, 6Ib
vender i Overeensstemmelse med min Nndersegelse Litr. F. sandsynligt, at
de forhave vceret Lindse-Monader, og de af forffiellig Storrelse, unge
Hcrtte-Bu^re; Ar han fandt dem i storre Overstod end jeg, har sin Grund
i den varmere Aare^ Tid.
Baron von Gleitens Forsog med filtreret og usiltreret Regnvand x),
i aabent Glas viser det samne, hans Punkt-Dyr undtagne, som vores
millukte Pompe - Vand Litr. F. nemlig Lindse-Monader, Hcrtte-Bugtere
og Boble-Rundere; thi hans Oval-Dyrere unge Hatte-Bugtere, og
hans Kugle- Dyr vore Boble - Rundere; ar hiinr ffulde forvandle sig ril dette,
kan jeg hverken see eller troe, men naar Hatte - Bngteren vender sig paa Ho
vedet ned i Vandet, da ligner Bagdeelen Boble-Runderen.
I hans filtre
rede tillukke Regnvand saaeS stray en Trumler (Enchelis) og Dagen derpaa
<n Puppe-Aflanger; den forste fandtes og stray i vores tilproppede Flue-In
fusion
*) Jasus. Thirrch- t. 23. S- 139. 140.
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fusion E, den maae altsaa forud have varet i Vandet, og tillige med Puppe«»
Afialtgeren enten i 2Eg eller som Unge, da de ikke hore blank de egentlige
Infusions-Dyr, have passeret Filtrer-Papiret, eller for Tilpropningen vare
faldet i Vandet.

I Hoe-Infusionen.
Joblot siger S. 38. at han i en Infusion af nyt Hoe fandt 5 til 6
Slags Dyr, men beskriver dem ikke; hans Marques avantageufes, som
Infusionen giver inden 24 Timer paa hvad man vil faae at fee, er uden Tvivk
vore Grandse - Monaders Vrimmel.
De tvende store Dyr S. 55. t. 6.
f. 9. 10. i en Infusion af gammelt Hoe, ere ikke egentlige Infusions-Dyr,
men indkomne med det tilgydedc Vand.
Hr. Göeze^) fandt i Hoe-. Infusionen om Sommeren mange Slags
Dyr, men navner ikkun tvende Snurrere og de crg- og boble formige, deri
mod forekom ham i en Hoe-Infusion om Vinteren ikkun tvende Slags, nem
lig de crg - formige og Hatte- Bugterne; hans crg - formige blive vel unge
Hatte-Bugtere, hans boble-formige mine kindse-Monader og BobleRundere; og de tvende Snurrere formodentligen mine Begger' og GabeSnurrere.
De Punkt-Dyr s), fom han faae at vrimle i Hse-Vandet,
ere vore Grandse* Monader; Af min tredie Underfsgelse fees, at mig fore
kom om Vinteren i lige Infusion fyv Dyr^ Arter, nemlig foruden de anforte.
Gabe-Snurrercnundtagen, endnu Volge-Strakkeren, Rynke - Hisrneren og Pukkel - Haleren.
Baker har aftegner de Dyr, som han fandt i Hoe-Infusionen te). Den
Ate Figur forestiller Hatte. Bugteren, den 7de Begger-Snurreren, og den
9de FerffvandS-Aale-Strakkeren; den 6te og 8de Figur kan jeg ikke med
Vished bestemme: de tvende forste saaes og i vores Hoe Infusion G ogAalcSlrakkeren i Sop Infusionen Q: De hore alle egentligen ril Boble-Dy*
rene.

LederjO Bonnet- Abhandl. S- 427.

z) S- st- S. 440. t. 7. f. 6.
O Leichtgem- Microstop. t. 4. f. 5 9.
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Ledermüller har giort en Tegning o) af en Hee S Infusions Draabey

de smaa Dyr i famme cre vore Hcrtle-Bugtere, og de store Forksnurrere;
begge Boble-Dyr, han saae alrsaa ei heller de egentlige Infusions - Dyr.
I

Flue-Infusion.

Hr. Baron von Gleichens) har og undersegt en Flue-Infusion, eg
denne viiste os begge ncrsten lige Dyr; thi hans Kugle- og Obal-Dyr ere
vore Lindfe-Monader, og unge Hatte-Bugtere, og hans uformelige sig
Levcegende Deele fandfynligen vore Rynke- Hiornere, som han paa et andet
Sted kalder der 11 nfonn/ og hans smaa Punkt-Dyr vore sortladne Punk
ter i den tillukke Infusion. Mine Flue-Infusioner havde altsaa intet scerskilt uden
Kiep-Strcrkkerne, og at den i flere Dage indeholdt levende Dyr; hans der

imod viiste fra den 4de til den 7de Dag nogle store Dyr, som jeg ikke vover
<rt bestemme, Dont de nogenledes ligne de store Puppe-Aflangere, det er,
hans Pantoffel-Thierchen.

I Hampefroe-Infusion.
Hampefroe - Infusionen er bleven undersogt afHrr. Wrisberg, Spal
lanzani, Baron von Gleichen og mig, og deres Syners Sammenligning

tned hvad jeg saae vil, skiont i mueligste Korthed, underholde os lidet lcrngere.
Hr. Wrisberg god den Igde August varmt Vand paa Hampefroe, til
lige med fire andre Froe-Sorter: forst efter trende Dage lod sig see tarde mota
exilia animalcula, som nok blive mine Grandse-Monaber.
Den 2den
September, da han atter undersogde denne Infusion, var Vander paa cn
vcelling-agtig Masse ncer uddunster, uden Tegn til noget levende; Nu tilgod
han destilleret Vand, og efter een Time fandt han levende Hatte - Bugtere,
unge og gamle, rundagtige Dyr med en stilket Hale (min Gabe-Snurrer),og

et Ntroligt Antal af Smaa - Dyr, med meget liden Hale, og disse samlede sig
til en tynd Hinde: de sidste kan efter mine Bemærkelser ikke vel vare andet end
Lindse-Monader, der i en vis Vending allene synes ar have en meget kort
Hale;
•) Mikr- Erg. S. 58- t. 48.
Infusionsr Th. S. 169.
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saavidt jeg hidtil

veed, ikke til en Hinde, saaledes som vi oven tilhave hert om Lindse-Monaderne.
At disse anførte Dyr allerede efter en Times Forløb sandtes i et
destilleret Vand, vil meget forundre os, men naar vi erindre, at det blev
gydet til en Masic, hvori Dyr vare avlede i hecle 14 Dage, og at jeg har bcviisliggiort, at disse smaa Dyr komme til Live igien, naar de ved Indvikling
i Stev eller Slim ere bevarede fta Luftens umiddelbare Indflydelse, saa vil
en stor Deel af Forundringen bortfalde. Sikkerligen have mine Lime-Strik
kere og vceret der, men da de meget vanskeligen første Gang ffimtes, ere de
undgaaet Hr. Wrisbergs Hie; Aldrig saae jeg Hitte-Bugternes Snude
cylindrisk, saaledes jom denne Micrograph vil have sect pact mange.
Dyrene i Hr. Spallanzanis Hampe- Infusion
ere ved Bencrvnelse af
smaa / middelmaadige og storre saa ubestetnt e) angivne, at man ikke uden
aflige Infusions Undersøgelse kan gioette sig til, at han sandsynligen haver
meent Lindse-Monaberne, unge og gamle Hitte-Bugtere; han siger ogsaa, at det eene Slags følger ordentligen paa det andet, som da forgaaer, men
vore Bemcerkelscr vise, at de vel ikke tillige, nogle undertiden undtagne, frem
komme paa eengang, dog leve nogen Tid mellem og med hverandre: hans
$ie rcekkede ei heller til Linie Strikkeren.
Baron von Gleichen saae i sin Hamp - Infusion af 14de Junii, lige
som jeg i min af 12te Octobr. Linie - Strikkere, Lindse - Monader, og Hcrtte-

Bugtere, men de første kom hos ham tiligere, og de sidste sildigere frem: des
uden troede han i samme at see et Par Syner, som ikke sielden forekomme i
hans andre Bemcerkelscr, og som jeg aldrig haver sect; de tienc saa meget til
hans Hypotheses Bestyrkelse, at jeg frygter for, at denne har blcendet hans
Hie.
Ugierne modsiger jeg denne utrættelige og ypperlige Naturformer, og
ugiernere vil jeg, at han ffulde have Uret, og dog kan jeg öfter mine mange
Aars Erfaringer ikke andet troe, end at de sig bevcegende Kugle-Samlinger,
som
i) Microscov- Beobacht. S- 152.
c) I hans opufe. pbyf. I, p. iza. heder det Mot: hvert Kar havde 2de Slags smaa
Dyrr fmaa og fiote, (deux qualités d’animalcules les petits & les grands) og
mere bestemmer ikke hans af Hr. honnet optagne Benavnelse as animalcule? des
ordres Superieurs & inferieurs.
Nye Saml. III. B.
G
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som, efter hans Paastand, forandre deres runde Form til en langagtig,denne
atter til den runde og ncesten antage en Hatte-Bugters Gestalt;—enten
maae have vævet et med ReselS Proteus nær beslægtet Dyr, eller at de, saaledeS som jeg nogle Gange har sect det, have været smaa Stykker af omsty
dende Kugle-Hinder, der have faaet en Bevægelse af de hosboende InfusionSDyr, og der, da de ved deres Vending, Synkelse og Fremkomst paa nye,
ikke altid saaes fra heele Overfladen eller fra samme Kant, have fremMetHiet

cn saa foranderlig Figur: Ei heller saae jeg nogensinde, at af 5 Kugler bleve
3 Kugler eller crgformige Dyr, nf 2 runde bleve 2 lange, og as 2 bleve
Z og at den runde tog til i Lcengde, uden naar 2 af de 5 kom ud af SynsPunkten, de runde ikke faaes med stsrste Skarphed i den fulde Brændpunkt,
og cn tredie nærmede sig til tvende.
Saafnart jeg feer det anderledes, stal
jeg med sand Fornoielse ufortovet tilbagekalde denne Erindring.
Hans Hamp-Infusion af30te Junii gav ikke fuldt de samme Dyr, og
da de dog, især Hcrtte-Bttgterne, til samme Tid og i lige Vand fremkom i
Korn-ogErt Infusionerne, og disse den 14deJunii, da Hamp-Infusionen
havde dem i Overflod, ingen fremviiste, saa anseer han denne Erfaring, siden
alle tre Infusioner vare lige aabne for Luften, som en vigtig Indvending mod
den Meening, at Hcrtte- Bugterne avles afOEg, der fra Luften falde i Van
det.
Vel syner den og ved ferste Betragtning at være denne Meening imod,
men engang strider det ligefuldt og end mere mod hans egen Hypothese, at
de skulle avleS as Vandets Bestand-Deele, siden lige Vand var i alle tre
Infusioner, og i hine kunne dog nogle TEg være faldne i de tvende, uden der
for ogsaa at falde i den tredie; dernæst vare Hatte-Bugtere dog i alle Infuftoner til hver Tid virkeligen forhaanden, stient ikke paa hvert Sted i den
Alder, i hvilken de ere æg - fulde, eller vise sig med indvendige Kugler, faakedes som han troer, at de sammenflyde af Lindse-Monaderne, men i en yngre
Alder, i hvilken de for denne flittige Mikrograph synes at være blevne ukiendelige.
Saaledes er det store Dyr i B II og c i CII paa den 74de Tabelle i
hans Korn-Infusion af 14de Juni! fandsynligen middel-.aldrende, og E III

en

Hob Ulige Hcrtte-Bugtere, ligesom de, der paa den i§de Tabelle i KornJnftksionen af 30te Junii vrimle om de gamle.
Ligesaa ere Dyrene OII paa
den
Tabelle i Ert-Infusionen af 14de Junii ældre og DIII saml de fleste

E
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E II og G III yngre Hatle-Bugtere, ligesom de i Ert, Infusionen af 30te
Junii paa 2Ode Tabelle uangivne vrimlende D II og III, E II og III,
de
fleste F III og G III; ogsaa i Hamp-Infusionen af30te Junii ere hanö saa
kaldte Oval - Dyr sandsynligen unge Hcette- Bugtere; Man ligne dermed
de unge Hcrtte-Bugtcre i den iste Figur paa vores ncervorrende iste Tabelle,
eller i hans egen ivde Figur paa den 28de Tabelle: Fslgeligen bevise Hr. von
Gleichens anfsrte Bemærkelser intet mod Hcktte-Bugternes Fadres Ind
komst i Vandet uden fra, men ikkun, at de unge have i Korn- og Ert-Jufusionen af 14de, og i Hamp-Infusionen af 30te Junii behovet lamgere Tid til
at blive store, cegfulde og kiendelige, end de i Korn- og Ert-Infusionen af
30te, og i Hamp - Infusionen af 14de Junii, ligesom der i vores Pnre-Infusion GG nersten en heel Maaned igiennem saaes lutter unge Hatte-Bugtere: hvorfor de i lige Infusioner ere til een Tid feenere til at voxe end til en
anden, maae henrere fra visse endnu ubestemte Omstændigheder.
Til Slutning vil vi giere etHiekast paa de fornemste Hypothefer om In
fusions-Dyrenes Oprindelse, og ssienne, med hvilken vore Bemcerkelser,
ftiont de kunde og burde have vceret varierede paa flere Maader, best overeen-

stemme.
Baker
meende, at Infusions - Dyrene avles afFlue-2Eg, som
enten af Modrene henleeggeS, eller af Luften henfores i Infusionen, men han
kiendte ikke de egentlige JnfusionS-Dyr, og blandede Boble-Dyrene, fom
ikke forvandle sig til Puppe eller flyvende Dyr, med Flue» og Mygge-Lar
verne.
Needham var af en ganstke anden Meening: naar Dele af Dyr eller
Planter lcrggeS i Vand, oplofts de i Trcevler, som frembringe Dyr;
disse foreene sig atter til et trcrvlagtigt Vceftn, give mindre Dyr o.f. ft.
Dyrenes Avling beroer aldeles paa Materiens Vegetation; Dyrene
fremkomme, saasnart Froet begynder at spire; de tiltage, ligesom det
tilvdxer, og de^tabe sig og doe, naar dette aftager og fordcrrves.
Grev Busson antog Needhams Satninger, saae med Needhams Hi

ne, ftilede med ham og skrev den storste Roman, som nogensinde er trykt.
Sttddyrene og de egentlige Infusions - Dyr, som han flygtig betragtede, vil

G 2
<i) Leichtgcmachte Microftopium, S- 71.

han
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han ikke antage for Dyr, men kalder dem bevcegelige organiffe Deele, og siger:
at de frembringes af en Dyr« og Plantenarende Materie, antageFormeering af disses enkelte Deele, og hvis de komme i en beqvem Moder
(Matrix) frembringe Dyr og Planter af samme Art, men samles de paa
andre Steder, da avle de for Dyr anseete levende Bassener, nemligen Bandel-og Spol-Orme, Ikter- og de Ornye, som findes i Saar,
i Klister, t Eddike og alle for Dyr angivne mikroskopiske Basener e);
hvor lidet tiender denne store Mand benævnte al Forundring udtemtnende Skab
ninger, Ho6 hvilke de nyere Naturforssere have fundet og beviift alt det, der
charakteriserer de største Dyr; da han ikke vil tilgive, at i Moderen er noget
Mg eller forud - dannet Tegning af Fosteret, der kan sætte de saa kaldte orga
niske Dele Regel og Grændser for Fosterets Dannelse, hvorfor frembringe de
da ikke ligesaavel i Moderen , som i de andre Legemets Deele, anførte OrmeArter? og hvis de, som han siger, have ved at passere Dyrets Lemmer og Or
ganer antaget Indtryk af disses indvendige Form, som dog ikke synes tilstræk
keligt til den udvortes Gestalt, hvorfor avle de da ikke ogfaa paa de andre Ste
der Væsener af Dyrets Art, som dog synes rimeligere, efter det Indtryk de
have faaet, end at kunne frembringe faa forskiellige som en Bændel-Orm, en
Flue-Larve eller et mikroskopisstDyr er fra Mennesset? Dette gier en hoö Dyr
og Planter organiseret Grundtegning nødvendig, og min Meemng om Sæds
og Infusions-Dyrenes Anvendelse til sammes Udvikling færre Vanskeligheder
underkastet; desuden vise alle Ormes nyere Betragtning, og de anførtes i
Særdeleshed, at de ere ligefaa konstige og faa lidet tilfældige Skabninger som
de ædlere Dyr.
Ledermuller/) holdt for, ar Infusions-Dyrene fremkom af Mg, som
nogle Insekter om Sommeren have lagt paa de friske Planter, at de ved Ind
samlingen vare blevne vedhængende og udkrobe i Vandet; Naar man oven hen
betragter en Infusions-Draabe, og erindrer sig, at Mygge- og mange andre
Insekters Mg henlægges i Vandet, ogat deres udklækkede Larver der længe
opholde sig, og ikke bedre kiender Insekternes og Infusions-Dyrenes Huus-

hold-) Allgnne ne Historie der Narnr ifien ThcilS i B. S. 196. 197.
f) Mikr. Ergehl. p. r;z.
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holdning, end den Forfatter, saa flipper man lettest at tiltror Jnfustons-Dyrene en lige Oprindelse.
Hr. Spallanzani har grundigen igiendrevet Needhams §) ovenmeldte
fsrste Scetning, men den sidste bestyrker han med mange Infusioner af adfkik
ligt Froe h), dog kan han ikke overtale sig til at antage de fremkomne fmaa

at Infusions - Dy
rene avles ligesom Flue-Larver af 2Eg, somenten allerede ere, eller
siden efter indkomme i Infusionen i), at Ormene eller Dyrene der ud
klækkes , og naar de ikke fangere sees, have begivet sig paa det torre og
ere forvandlede til Pupper. At de for en stor Deel avles af2Cg, har sin
Dyr for Deele af den voxende Planke, men paastaaer,

fulde Rigtighed, men at de fom Insekter ffulle forvandle sig m. nu, viser alt
for tydelige«, at Hr. Spallanzani, al hans moisommelige og priisveerdige
Forsog med Infusioner uagtet, kiender lidet til deres Beboer, thi fra at sinde
en Flue Larve som Baker i en Infusion, eller som Vallisnieri i Eddike,
der forvandler sig til en Puppe og et flyvende Dyr, at ville tilfagge InfusiouSog Boble-Dyrene en lige Herkomst og Forvandling, er det samme, fom at
ville paastaae, at Skarnbassen maae saavel fode levende og sig lignende Unger,
som Faar og Koer, fordi den ligesom disse, nærer sig i Marke og Enge.
Hane Grunde k), hvorfor han ikke kan antage de' fmaa Dyrs Oprin
delse fra Infusions-Materien, ere fvage og ikke rigtigen anvendte, thi Need
ham forstaaer ved sine bevægelige Atomer sandsynlige« ikke de store Hcrtte Bugtere , der ere de Dyr, som bestaae af sammensatte Blærer eller Kugler,
'

om hvilke Spallanzani taler, men de Skabninger, som Spallanzani kalder
de mindste Dyr og jeg Monader.
Hcrtte-Bugteren er alr for sammensat,

G 3

at

5) Needham har havt Mod nok at ovcrfcerfc sin Mod slåers Skrift med tilfsiede 2(nm»rf#
vinger; men det har ingenlunde villet lykfts mig, at erholde samme, saa at hvad jeg
veed om Needhams Meening, er allene af hans Msdfiaers Hr. Bonners, som dertil
opmuntr-'de Spallanzani, og dennes Skrifter, af hvilke hans Opufcules de phyfique a Geneve 1777.. der igiendrive hans 2lnmcrrkninger, forst, ester at denne Aft
handling var givet ril Trykken, ere faldne i mine H cruder6) Mikroffop Beobach. S- 148-161.
i) S- st. S-.I7Z, 174.

k) S st- S- 169, 170.
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at Needham fssulde have Villet gisreden kiendclig ved Navnet Atom; Ligesaa
besynderligt erdet, at han S. 179» anseer Needhams bcvcvgeligc Atomer for
Free-Partikler, som af en i diffe stiult Hcrtte - Bugter /) seetteö i Bevorgelse, da dog denne er ct af Infusionens store Dyr, og de omgivne Free Stumper maae end have forestillet det stsrre; hvorledes skulde der da have kun
net vcere Needhams Atom?

Hr. Wrisberg saae i Infusionerne rø) ester 24 og stere Timer ferst
smaa Moleculer, derncrst Lnstblcrrer af forstiellig Storrelse, som i Van
det tilkiendegiver en Slags Forandring eller Forraadnelsi', der giennemtrcrnger og loftr det dyriste eller vegetabiliffe i uorganiske Blcrrer, hvor
af det er sammensat, og fom nu samles i smaa Hobe, og fremstiller
det, som man for Bevagelsens Skyld kalder Infusions-Dyr. Frem
deles, af den oploste Materie bliver een Punktester den anden bevæge
lig , samle sig i smaa Hobe, stille sig atter ad , og satte sig paa nye
sammen i Form as en Rose eller af et Perlebaand.
Dette have Hr»
Göeze og Baron von Gleichen og seek, og del samme have vore ovenmeldte
Undersøgelser viist 06.
Hr. Baron von Gleichen , hvis Fortjenester i mikrostepiste Bemcerkelser ere noksom bekiendte, og som i mange Aar med en utroettelig Flid har un
der sogt mange Infusioner, er af en ganste anden Meening; han paastaaer:
at Infusions-Dyrerie ikke have deres Oprindelse as den udblodte Materie, ei
heller af deres Modres 2Eg, men af Vandets indvendige Bestand-Deele.
Diste blive, siger han »), naar Vandet indfluttes i et snevert Rum, ved

en sagte Glaring satte i Bevægelse, og ligesom frugtsommelige af balsami
ske Luft-Dele, og vise sig som meget smaa bevcegelige Bobler,dcrflutte
tcrt ti! hinanden (disse ere mine Grcendse-Monader). Efter stere eller
fcrrre Timer seer man traadformige, (formodentlige« mine Kiep-Strcekkere)
' i) Ester deres Beskrivelse af ham t hans nye Skrift S- 163. kan de ikke vare mine Mo»
nader, eller Needhams Atomer, thi de soae ikke Foden ved den paagydede Materie,
heller ^an de sondcrrive de langt (tørre Blcercr-

ti

*>) Ob fery. de animalculis infuforiis p, §2- — Mifcelacorpufculi cujusdam fire fir
vegetabilis five animalis.

») Infusions-.Thmchen- S«

75.
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re) med Haler sorseete, (maaffee mine Pukkelhalere) kuglede, (Lindse Monad er) eller ergründe levende Dyr (sandsynlige« ungeHcrtte-Bugtere)
t fuld Svcrrmen, og tillige nogle uformelige levende Deele, der omsider
antage et fuldkommen Dyrs Gestalt (disse tiender jeg ikke, ei heller har jeg
nogensinde seer cn saadan Forvandling) og andre bevcrgelige Kugler (LindseMonader eller deres Slagtninge) foreene sig, for, som han formoder,

at

frembringe en falles Hud, at indvikle sig iden, og da at lade sig see
som Hatte - Bllgtere.
Det er nasten ubegribeligt, at en saa vardig Naturforsker kunde falde
paa en saa urimelig Formodning, thi, ei at tale om Hatte-Bugternes udog indvortes Organer, da man seer dem voxe og sortplante sig, hvorledes
skulle de simplcste Kugle-Dyr kunne foreene sig om at frembringe, og hvoraf
skulle de danne, et saa konsiigt Kladebaand eller Legeme , der foruden et inds
betet Nab og en afrundet Vug og har Aabninger, hvor igiennem Dyret kan
fores 0)? En nogen Slags Lighed mellemMonaderne og Hatte-Bugternes
kuglede Indvolde, som ide aldre best sees, mane have forledet til denne
ildergrundede Formodning.
Med mere Sandsynlighed kunde jeg formode, at
min Drue-Monade og Drue-Valker, der bestaae afKuglcr, uden nogen
omgivende markelig Hinde, havde deres Oprindelse af sig soreenende Kugler,
dog vover jeg ikke ar paastaae dette, da hver enkelt maaskee som Brysthiorneren kan udvikle sig i en Druep).
Vel har jeg seet farre eller flere kuglede
Monader, ligesom og Bolge-Strakkerne, at bevage sig i samlede Hobe,
men aldrig ar udgiorc et enkelt Dyr, tvertimod har deres Sammenkomst tik
Hverandre af g, 4, 8» eg flere i Linier eller Klumper, hvoraf ofte ikkun een
syntes at rore sig, ikke efter mine Erfaringer varet et Forspil for et Dyr, som
Hr. von Gleichen kalder det, men for livlese Rosen - Figurer, Perle-Baand
eller nettede Hinder, der undertiden af ct andet levende Dyr sattes iBevagelse,
Eudstiont Hr. von Gleichens Meening om Infusions-Dyrenes Oprin
delse af Vandets Bestand-Dele har meget for sig, og vil, da man har alle
Tings
e) Infusions «Thierchen t. 23

f. i. k.

5) Denne Udvikling har Hr. Spall, stet og beskrevet Opufc. phyf. I, p. 105. k,2. £15,

B. c. D.

;6

Mn Om Infusions-Dyrenes Frembringelse.

Tings Tilvcerelse og Opholdelse dette sortreffelige Element at takke, ikke mangle
Bifald; den et heller modsiger min Udviklings Hypothese, siden de egentlige
Infusions-Dyr, enten de komme af Vandels Bestand--Dele, som han vil,
eller, som jeg har Aar sag at troe, af Dyrenes og VeexterneS Grund-Dele,
ligefuldt kan vcere de Skabninger, af hvilke Skaberen synes at betiene sig til
at udvikle alle Planters og Dyrs specifisike Tegninger, saa bor jeg dog berøve
Hr. von Gleichens vigtigste Beviser, og anføre de Grunde, der synes at
giere min Formeening om de egentlige Infusions-Dyrs Oprindelse, af Plan
ternes og Dyrenes opløste Deele mere antageUg; hans Hoved-Argument, og
som han troer, gier alle andre unødvendige, er, at hans Infusions-Dyr
findes i alt Slags Vand, endog i det, hvori intet fremmed Legeme er
bleven blandet.
Beviset tages af det paa 2gde Tabelle anførte filtrerede og
S. 140. »filtrerede Regnvands Indhold, i tillukke og aabne Kar, uden nogen
Tilscetning.
Hertil maae jeg svare, at ikkun meget faa, af hvad som han
kalder Infusions - Dyr, sees i dette Vand, og af de egentlige Infusions-Dyr
neppe med Vished andre end enkelte Kugle-Dyr og nogle Punkt-Dyr,
(begge høre blank mine Monader) lhi hans store Dyr i A og B, saavelsom
hans Oval-Dyr i G, der fandsynligen er en ung Hatte - Bugter (og hvorfore sikulde den ikke ligesaavel findes paa fierde Dag i det aabne filtrerede Vand,
som i det tillukte ufiltrerte pag femte, hvor den paa ivde Dag er bleven en stor
Ha'tte-Bugter?) høre blant de af mig til Forskiel kaldte Blcrreformige eller
Boble-Dyr, der avles afQSg, og følgeligen saa lidet af Vandets GrundDele, som crg-lcrggende eller Rognhavende Dyr i den synlige Verden; de
maae altsaa, da de allerede paa den anden og treble Dag vare saa store,vcere
som Q6g eller Unger med Vandet siupne igiennem Løsik - Papiret, hvormeget
mere tillige de smaa Monadeformige? men disses enkelte Ncervcerelse i Vand
uden Tilscttning, kan saa lider bevise deres Oprindelse af Vandets Grund Deele, som denne brave Naturforsker bedre end jeg veed, at intet Vand er
saa reenl, allermindst Regnvand-, det jo indeholder fremmede iscrr vegetabilior
Dele, endog Lindse -Monader; fandtes der milsatte Vand at vrimle af
Ercendse-Monader, som ovenmeldte Paagydninger, ja da vilde hans Me
ning vanffeligen igiendrives.

*
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Hans andet Argument synes ved forste Hiekast ligesaa afgierende:Man

seer i Infusioner af forskiellige Materier nasten samme Infusions-Dyr,
da man derimod, hvis Infusions-Dyrene avledes af den udblodte Ma
teries oploste Dele, maatte efter Materiens Forstiellighed saae forffie!lige Dyr-Arter.
Herpaa kan svares: nt ligesom n«sten eet og samme i
Gicrring bragt Vand giver bande giftige og sunde Planter deres Vcrxt, og
visse modsatte Egenskaber felgeligen iscer henrore fra Planternes forskielligen
modificerede indvortes Bygninger, faa sees ingen Aarsag, hvorfor i de fineste
Dele oploste Masser skulle give mange Slags Dyr-Arter, og naar det gicerende Vand, og Freer selv, findes opfyldt med hverandre lignende InfusionsDyr , hvorfor skulle da de oploste Planter, skiont af modfatte Egenskaber,
give moerkeligen forskiellige Dyr-Arter?
Desuden vife Infusions-Dyrenes
spccifike Beskrivelser, at de findes, skiont ikke i alle Materier, forskiellige,
og dersom de komme af Vandets Bestand-Dele, hvorfor er det da ikke altid de
samme, om ikke i lige Overflod i forskiellige Infusioner, giorte med lige Vand
og ril lige Tid og Sted, eller i det uden Tilsætning henfatte Vand? Imidler
tid rilstaaer jeg aldeles, til at tiende Naturens Drivefiedre, og at forklare
dens Handlinger, maatte man vare mere end Menneske, og besidde Kund
skab om dens skiulteste Hemmeligheder.
Mine Tanker om de egentlige Infusions- og Sad-Dyrenes Oprin
delse, og alle Dyrs og Planters Udvikling af disse, har jeg for ti Aar siden
i min Hiftoria Vermium korteligen fremsat saaledes: Alle animaliske og

'

vcgetabiliske Dele oplofts i smaa blcrrede Hinder, hvorfra Blcererne eller Trcrvlerne loönes, opleve og blive Infusions- eller Sad-Dyr, og ligesom disse
fremkomme ved bencrvnte Skabningers Oplosning, sammensatte de igien andre
Planter og Dyr, ved at udvikle og udfylde disses efter Skaberens Hiemed inds
rettede Grundtegninger, og saaledes samles de for en Tid , tit en ind sparret
eller fcrngflet Materie, der ved en nye Oplosning i smaa Moleculer, atter frigiores; disse opleve, blive som organiske Legemer, bevcegelige, for paa nye
at fuldfere deres Bestemmelse i andre Grundtegningers eller Embryoners Ud
vikling.

Paa denne Meening bragde mig, blam andre, esterfolgende Iagttagelser:
rrye Saml. III. B.

H

Jeg
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Jeg saae ved Hielp af Forstorrelse-Glasset, at i animaliske og vegeta
bilske Deles Udblodelft, kuglede Bleeper eller smaa Punkter, een efter den
anden, ogsaa nogle tillige, loSnede sig fra blcerede Hinder; ar de bnvede;
bleve bevægelige, og at Bevcegelsen tog til saaledes, at de inden kort Tid
svommede omkring til alle Sider; at denne Bevcrgelse standsede , begyndte
igien, og syntes frivillig.
Jeg saae Infusions - Vandene opfyldte med saadanne sterre eller mindre, flere eller fcrrre Kugle- eller Punkt-Dyr, og at
nogle af dem samlede sig i Draabeus Midre i smaa Hobe eller Lcengder, andre
i Mcengde ni Randen tcet ved hverandre, at de der af Mangel paa Vand dode
og atter fremstillede blcerede Hinder; Dette har ogsaa Needham, Hr. Wris
berg, Spallanzani og Hr. Göeze for stsrste Delen bemærket.
Paa Blad-Soppenes Blade, Ror-Soppenes Rer, og paa de
store Kol-Soppe havde jeg ofte seek utallige Masser af saadanne klare Kug
ler, ja hos nogle fundet et heelt Spind, som bestod af saadanne, og somi
temmelige Lcengder havde bekladt de omliggende Legemer; ofte trcrffer man og
et saadant Spind ved Soppenes Fodstykke, saa vidt de sidde i Jorden, og
fra samme udspredte Strenge i en Asstand af en halv Alen, og längere: Uden
ar have havt noget Slags Liv, kan disse Kugler ikke ve! komme saa langt fra
den Sop, de tilhore; de synes at vare Begyndelsen, ligesom de virkeligen
vare Enden, paa Soppens Vegetation. Deres starrke Tillob maae have giort,
at negle ere udfarne i Travlers og Traadero Lcengde, uden for den fuldferte
Sop- Bygning, og vilde maaskee have begyndt at opfere en nye, hvis de i
deres fulde Kraft havde truffet paa dens Grundtegning.
I ovenanferre Underssgelser have vi seer, at Infusionerne af Kyl- og
Bispe - Soppen, af det smaaffaarne Hoe, og af Trcremoffen, af Pare*
Kiddet og Hampesroet, ei allene vrimlede afsaadanne Punkt- og Kugle
lignende Dyr, eller vore Monader, og efter nogle Dage ligesaa af trcevle?
lignende eller vore Linie- og Bolge-Strcrkkere, men endog at deres Masse
syntes ar oplofts i saadanne, og at disse, ligesom hine, i en netted Hinde i
Doden samledes i et grenet Vcrv, som deels saaes ar danne sig paa DraabenS
Rand, eftersom den uddunstede, deelS at flyde i Vandet.
Her henherer en
anden Erfaring, fom jeg ofte har havt ved i Glas hensat' Strand - Vand;
efter er par Uger var Overfladen bedækket, i der eene med en sneehvid , i det
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andet med en hvidrod Materie; under Mikroskopet faae det ud font en uldagtig Hinde, der bestod as Myriader levende Punkter, og fik adMlige Stikkel
fer, eftersom Svcermene henflod; i Kanterne, hvor de ikke laae faa tykt paa
hverandre, faae jeg, at de vare fmaa Orme eller kime - Strikkere; andre
fmaa Hindeftykker vare sammenfatte af dsde kittie - Strikkere, der nu lignede
korte Streger; hine dode efter tre Dage,-og intet uden sortladne hullerede Hin»
der vare tilbage.
Ligne vi hermed hvad jeg paa et andet Sted q} har an sort
om de smaa Legemer, jeg saae udfare som Pinde, Gnister og Trcrvler af den

rode, sorte og spade-formige Kol-Sop i dens Modenhed, og som efter
nogen Bevagelse i Luften, der hvor de nedfaldt, dannede et Traadvcev og en
ftin Uld, faa synes det, at vi ogsaa i disse smaa Dyr have en Begyndelse og
Ende af Kol- Soppens Vegetation, og i alle en Drift til at samle sig i en
bloeresuld Hinde eller i et ncetted Vcev.
Vigtig er den Needhamjke afSpallanzani anferte Bemærkelse, der me
get bestyrker begge mine Formeeninger om Infusions-Dyrenes Frembringelse,

naar man, siger
han, sproicer Saften af et Froe-Korn, der har spiret i Jorden, i
nogle Draaber Vand, vise sig Infusions-Dyr den ester nogle Timer.
Hr. Spallanzani r) eftergiorde dette Forseg med adskilligt Froe, og fandt i
samme Gieblrk, han sproitede Saften i Vandet, Dyrene deri §); (herved
og em deres Anvendelse til Planters og Dyrs Udvikling:

bliver Folgen: altsaa ikke fra QSg i Luften eller i Vandet, uimodsigelig) og ,
hvorledes kunde dette skee, uden ved Freets mindre Partiklers Overgang til
Animalitcrk, eller ved i Freets Saft-Aarer forhaandne, eller allerede uden

fra indkomne Infusions-Dyr, der havde begyndt at udvide og udvikle Grund
tegningen, og af Muld-Jordens Varme og i Gicering bragte Vcrdsiker vilde
have drager flere faadanne efter sig? Vel siger Hr. Spallanzani, at det ikke
er vanskeligt at forklare, hvorfor disse Dyr stray vise sig, men afhans
Forudsætning, at deres ZEg ere blandede med Saften i Freets smaa Kanaler,
lader det sig neppe giere, ei ar tale om hans Theories Urigtighed, at den ud-

H

2

vortes

-) Pile« Larven S> 84-

r) Phys.Abhandl. S. 158-162.
s') Det er meget besynderligt, at Hr. Spall, aldeles med Stiltienhed forbigaaer denne Need'
hamffe, og af ham selv bestyrkede vigtige Erfaring i sit nyere Skrift.
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vortes Varme nemligen udklcekker de 2Eg, som kunde vcrre i Saft Ka
nalerne, eller at de af Hunnen kunne vare henlagte paa Froet, sorcnd
det kom i nogen Fugtighed t), thi hvorledes veed han, at disse allermindste
Dyr lcrgge ILg, ar de ereaf sorffielligt Kion, og ar disse Vand-Dyrs
Hun lever i Luften? blotte vilkaarlige Formodninger, der ikke have nogen
Sandsynlighed, og hvorhen del stärkest bevabnede Hie neppe nogensinde vil
trange.
Desuden larer Erfarenhedenz ar jo hastigere den paagydede Mare,
rie oplofts, jo snarere og jo flere Infusions-Dyr vift sig
Vilde man sige,
at ved den hastige Oplosning fandtes Materien faa meget fnarere beqvem tik
Fode for Infusions-Dyrene, da kan det ider heieste gielde cm Hcrtte-Bugteren, fem ved dens Ophold og Storrelft ved den oploste Materie, kan
synes ligesom der ar soge sin Naring, men ikke om de egentlige Infusions-Dyr,
som i en Draabe findes i Millioner, og hverken have Storrelft eller Organer
eller nogen Anseelse, til at tage eller soge Naring af Materien.
Naar vi nu rillagge, ar Meelers klister-agtige Deel z>) giver en saadan
Mangde Infusions-Dyr, ar den synes at vare forvandler til Dyr; at Frse
knuset, ja brandr til Kul, giver Infusions-Dyr: at mange fine Dele endnu
hos Dyr og Planter under Forstorrelftn fees at vare sammenfat af Monaderog Stcakkere lignende Kugler og Travler: at Stov-Klwppene hos Urterne,
Malten hos Fiffene, Scrde-Vcrdffen hos de storre og mindre Dyr, og i
Almindelighed alle Sumper og Modiuger, der bidrage faa meget til Jordens
Frugtbarhed, ere opfyldte med flige bevagelige kugeLagrige og traadformige
Legemer, mon man da ikke har Aarfag nok ril at troe, at de egentlige JttfustdNs- og Swd-Dyr have deres Oprindelse fra den udblodte Materie, frem
for umiddelbar af Vander eller fra Mg i Luften x), og at de have varet brugt
til
r) Phys. Abhand. S- i6r. 162.

») Mikr. Bevb. S- 157.
v) Saalede- har ogiaa det Froe, som har koat langst, og fslgeligen er bleven mere oplsst,
viist Hr Spallanzani ct storre Anral af fman Dyr- Opufc. phyf. I. p. 22 »g 23.
(Lin 5. neden fra le main, lcrs le plus)

x) Hr. Spallanzani har en Erfaring, som synes at bestnrke dette: han branbte Froet af
Donner, E' ter, Lindsrr og Hamp, som man brander Kaffe, ja til Kul, og ma
lede det kil Pulver, og dog gav den paagydede Materie smaa Dyr, og det til samme
Tid henfttte reene Vand ikke noget. Opufc, phyf. I. p. 27.
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ril at udvikle og udfylde de Skabningers Grundtegning, fra hvilke de nu oplsses; hvorfor ffulde Skaberen ikke og da have ffabt Basener, hvis Liv er en
blot Bevagelfe, og hvis Ded en blot Roe, og til hvis Overgang fra det ene
til det andet, ikkun behoves det flydendes omgivne Pirring ( irritation ) eller
dets formindffede Aftagelfc.
For ar tilfredsstille dem, som holde det for uphilosophifft og fabelagtigt,
at Infusions-Materien kan forvandle sig til Infusions-Dyr, vil jeg til Slut
ning anferc, at mine Forjog have viift, at Boble-Dyrenes udraabte Op
livelse, naar de eengang virkcligen ere dode, ikke har Sted, men at nogle
blant dem, naar de ved Bandets fulde Uddunstning kan faae Leilighed til, at
vikle sig i nogle Støvgran, eller famle sig i Hobe til hverandre, faaledes kan
bevares for Luftens umiddelbare Virkning, og ved Vands Tilgydning, endog
ester lang Tid, atter bringes til Live)/).
Vore Infusions-Dyr ere af en langt simplere Bygning, og man har
hos dem ikke opdaget andet end et homsgenifft klart eller stiim-agtigt V«fen,
en frivillig Bevægelse, og en faadan Fiinhed, at de ere sikkre narsten for al
Hdelceggelfe D); bor da deres Formue eller Egenffab, med Vandet at trcenge
ind i Planters og Dyrs sineste Ror, der samlede at bevares for Luftens og
den største Heedes Paavirkning, og igien ved Vanders velgiorende Indflydelse
at opleve, mere stode en sund Philosophie,end de heterogeniffe Boble-Dyrs
H 3
’
under
Hr. Spall- nyere Bemcerkelftr have intet imod disse Oplivelsers Vilkaar, oa derfor foruntrer jrq mig saa meget mere over, at denne faa beskedne og nøjagtige Naturforsker
har pa.iskrcvet sin Afhandling folgende staute Titel: Dyr, som man kan d-de og
-opvække efter 2dehag.
*) Hr. Spall- har beviist, at de ikke odelcegges af det kogende Vands Heede, og kan
cndoq fremkomme i en frysende Kulde: de fandtes endnu i Froe«Infusioner, som
bavde udstaaet det kogende Vands Heede t 12 til 4s Minuter, og i andre, somstode
i Sneen ; L c. 1 p. 89. Altsaa have de nepve kunnet vare i Luften eller Vandet,
men ere enten som LEg.. Soirer (germes) eller som Dobler, sandsynligst bievne be»
varede i Frøens tcettere Materie. Derimod have Boble-Dprenes LEg , som opholde
sig i Luften og Vandet, naturlige» da Heedeu umiddelbar kunde virke paa dem, ikke
udholdt den til den 28de Grad, hvoraf Hr Spallanzani rigtige« stutter p. 72. som
og alt det vi veed om dem viser, at de egentl/Infustons-Dyr og Hstte-Bugtere ere
af forsktellig Natur.
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under samme Vilkaar ( saa lang Tids Beskyttelse sor Luften ) ved Vandets
Tilgydning aabcnbare Oplivelse?
Man vil heraf, som jeg haaber, Monne, at min Theorie om Infusions-Dyrenes Oprindelse af den oplesie Materie, og de Grunde, der have
foranlediget den, ere, paa Materiens smaa Blarers eller Kuglers seere Bevæ
gelse nar, meget forskiellige fra de af Hr. Spallanzani modsagte Necdhamske,
og al min Hypothese om alle Dyrs og Planters Grundtegnings Udvikling ved
de egentlige Infusions- og Sad-Dyr, deraf bliver en sandsynlig Felge.
Hr. Spallanzani har selv sect fra Hinderne loöladte kuglede Blarer bevage sig, og forend mine Grunde igiendrives, eller de anforre Phcenomener
anderledes forklares, bliver, synes mig, Hypothesen om de vegerabilift'e og
animaliske Blarers Overgang ril InfusionS-Dyr, og alle Skabningers Ud
vikling
tisse, isicdcn for at laxeres for en Vildfarelse, ligesaa sandsynlig,
og maaskee farre Vanskeligheder underkastet, end den uhyre Mangde af i
mange Tilfalde vilkaarligen anragne Spirer; og hvad hindrer, at de saavel
kunne vare corpufcules pre organi fes, som de Bonnetske gennes; og ved
en vis Vandets Temperatur blive irritables eller des etres vitaux , om man

heller vil taale disse Navne.
Dette vil komme os mindre fremmet for, naar
vi giere BekiendtMb med en Deel andre Vasener, der staae saa yderligen paa
begge Rigers Grandser, at man har onl ved at bestemme, ril hvilket de hore,
og Aarsag at troe demat here til begge og at vare de sande Dyr-Planter eller
Plante-Dyr, herhen here de tvelydige Conferver, mit Pind-Dyr og

nogle andre Strikkere.
>
I en saa vanskelig og merk Materie, der nast efter Aanderneö Verden
synes ar vare uendelige« langtuden for Menneskers Kundskabs Kreds, nodes
man.at notes med de sandsynligste Gisninger.
Indagatio ipfa rerum tum maximarum tum etiam occultiffimarum habet obleftationem, fi vero aliqvid occurret, qvod veri
simile videatur, humaniffima completur animus voluptate.
Cic.
in Luculi.

Figu,-.
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Figurernes Forklaring.

Forste Tabelle.
iste Figur viser en Vanddraabe af Blad -Sop- Infusionen , hvis hele
Masse bestaaer af Grcendse-Monader; blant disse sees meget saa en
kelte Lindse - Monader, og mange unge og gamle Hatte - Bugtere i
forffiellige Vendinger.
2den Fig. En Vanddraabe af Pare-Infusionen, i hvis Midte sees en
Vrimmel Grandse - Monader, overalt mange enkelte LlNdse - Monaver, og nogle store og smaa fra hine sorffiellige Hatte-Bugtere.

Zdie Fig. En Vanddraabe af Kol-Sop-Infusionen, hvis heele Masse
bestaaer af Linie - Strakkere; blant hvilke svsmme faa LlNdse - My
riader og mange Flagrere.
4de Fig. En Vanddraabe af Flue-Infusionen, hvori mange adspredte
Lindse-Monader, og nogle store Trumlere; af disse sees tvende kug
lede ar hcenge sammen.

Anden Tabelle.
iste Figur viser en Vanddraabe af Flue-Infusionen, hvori sees en guul
Klump af Bolge-Strcekkere, mange Lindse-Monader og Rynke Hwrnere, og nogle store Hcrtte-Bugtere.

2den Fig. En Vanddraabe af Trcre -Mos'Infusionen, fuld af LlNdse Monader, Pukkel - Halere og nogle Hcette-Bugtere.

Zdie Fig. Forestiller en Draabe af Bispe -Sop - Infusionen, vrimlende
af Grcrndse - Monader, hvoriblanr sees nogle enkelte, i Hobe og i Ra
der
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der samlede Lindse-Monader, og mange fmaa, middelmaadige og
store Hcette-Bugtere i fuld Bevcegelse.
Desuden ubevcegelige faa
klare Blcerer.
4de Figur viser en Draabe af Hampefroe- Infusionen, aldeles opfyldt med
vrimlende Grcrndse Monader; blank disse fees faa Lindse-Monader, og smaae og store Snip-Bugtere i fuld Bevcegelse, og desuden
nogle ubevcegelige klare Blcerer.

Om

Driv - Ilsen i de Nordlige Vande
og

fornemmelig i

Davids-Str<edet.
ved

O. Fabricius.

er bekiendt, at mani de siesie Nordlige Vande tkeffer ncrsten altid en
stor Mangde Jis, som driver omkring fra eet Sled til et andet, tilstuver
Fiorde, Sunde og Bugter , indtager store Strikninger i Havet, og gier
Soefarten meget farlig.
Ncesten alle Beskrivelser, som give nogen Efter
retning om Norden, melde nok om denne Jis ø).
Men ingen har saa tyde») Man efterlyse fim Buffons Algem. Historie der Natur i Th- i B. p. 121. 196. 0. sslg.
Recueil des Voy. au Nord T. I. p. 154, II, 56. Adelungs Nordost!. Gesch- der
Schiff, p-133- 137. 416. Gmelins Sibir. Reis-H, 413 426. 431. feqq. fOiartené Spisb. Reise §. 33. feqq.
Olafs/ Reise giennem Iisl. p. 517. og f-lg.
„ Egedes grönl. Perluftr. p. 29.
Crantz Hist, von Grünl. p. 27. feqq. og stere
Skribenters om de Nordlige Egne, og man vil sinde Efterretninger nok-

Nye Saml. Hl. B-

I
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lig fremsat, ingen saa udtomt, denne Materie, at jeg ffulde agte det overfiodigr, endnu at fremlægge mine Tanker herom for dette Indsigtsfulde Selffab.
Paa det jeg kan tale med [tørre Vished og stedse grunde mine Be
tragtninger paa egen Erfaring, vil jeg i fær indskrænke mig til den DnvIis, som forekommer i Davids-Strædet imellem det NordUgste Amerika
og Grönland.
Ogfaa der finder man Driv - Jis -nok.
Man komme paa hvad'Aarstid man vil, saa ffal man enren langt til Sees eller nær under Landet, i
Fiorde og Bugrer, treffe den i større eller mindre Mængde.
Men den er af
forffiellig Slags, og det ene ber ikke tages for det andet, da ethvert Slags
har sin egen Oprindelse.
I Almindelighed kan man efter de Seefarendeö
Maade deele den i Zde Slags: Jisfielde, Jisffodder og Flak-Jis.
i) Jisfielde eller Jisbierge i Soen kalder man saadaune store Jisstykker, der altid række heiere frem, end den evrige Jis, og virkelig fortiene
dette Navn, formedelst den uhyre Storrelfe, de ofte have.
Deter dette
Slags, Iislænderne, efter Hr. Olaffens Beretning /-), kalde Fiall-Jokier
eller Fiall Jakar, som har meget ligt med det danffe Navn.
Gronlænderne
kalde den Ilhtliak af” illuliok, udhuler , fordi denne Jis paa saa mange
Steder sees udhulet, og derved given adffillige Skikkelser;
De have endog
heraf taget Anledning, at give den hele store Disco-Bugt det Navn lHultr/æt,
af de mange Jisfielde, som der pleie at findes og staae paa Grund.
Hvad
man af disse Jisfielde seer oven for Havbrynen, er kun at holde for den 7de
Deel, da de gierne have en Fod, der stikker 6 gange saa dybt under Vandet.
Dog kan dette ei bestemmes saa noie, thi det kommer an paa Isens Tyngde,
om den er hulled eller tæt, om den har bred ellersmal Fod.
Der gives de,
som række nicer end -vv Alen over Vander; Ja man har Exempler paa saadanne Jisbierge, der have staaet paa Grund paa 300 Favnes Dyb.
I Diffco-Bugt stode i mange Aar 2de saadanne paa Grund, som Hollænderne
formedelst deres Stsrrelse' kaldede Amsterdam og Harlem.
I Jisefiorden,

om ffyder ind fra Disco-Bugt og mange Steder ffal være 360 Favne dyb
Hg derover, stod og for endeel Aar siden etJisfi'eld paa Grund, der var som

en
fr) Reift giennem Jiöland p. 520. 521.
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en liden Ae, og blev af Gronlwnderne kaldet Manectfok, ventelig fordi det
lignede eu Ae af dette Navn.
Saadanne Iisffelde kan man derfor see langt
fra sig; man kan undertiden begynde ar ojne dem om Aftenen, og dog med
god Vind og Mägsveir ikke naae dem for Morgenen, hvoraf kan stultcs, at
de ikke ere ubetydelige Soersyner.
De traffes gierne enkelte i Seen, og have ofte ret forunderlige Skikkel
ser, nu fom Byer, Kirker og Slotte med mange Taarne og Spirer; nu som
^Erepone, Pyramider, Stotter; nu som Skuepladse eller de prcegtigfte i
hvid Marmor udhugne Gravsteder; nu som Skibe for fulde Seil, der ofre
have bedraget Beboerne af Grönland, som forgieves have reist dem i Mode
for at bringe dem i Havn; nu som Acr med Heie, Dale, Trceer og forstyr
rede Bygninger.
Paa nogle sees en Mcengde Snee liggende i Klofterne;
Andre ere glatte, negnc og fulde afrunde sterre eller mindre Indhulinger;
undertiden sees saadanne Hulinger af en Finger-Endes Storrelse, toet ved hin
anden over hele Iiofieldet, ret som de med Flid vare giorre.
Endeel staae
mere ranke i Soen, andre have en bred udlobende Fod, der igien har sine
Forheininger eller Toppe, hvoraf nogle rcrkke imod, nogle oven for Havbrynen, og ofte ere flere hoie Toppe samlede ved een langstrcekkende Fod, og udgiere virkelig kun eet IiSficld, fliont man langt fra ffulde holde der for flere.
Naar saadan Fod er hvid, kan den dog gierne sees noget fra, thi den giver
en hvid Gienglands i Vandet.
Denne Iis er meget haard, fast i sig, lys og halvgiennemsigtig, hvor
ved den ffielncr fta Hav-Iisen, der er mere spred og dunkel.
Vandet af
den er fedt, naar man undtagcrUdkanterne, hvor en Saltvands-Skorpe kan
have sat sig af Volge- Kastene.
De fleste Iisffelde ere hvide og blanke som
Krystal, Men faae af SoevandetS Gienffin et sorteblaat Skicvr c), saalcrnge
de svommc i Vandet; andre ere virkelig himmelblaa ( hvilket Slags G ro n kan
derne kalde Annardlok') anbre igien graa og morke, ligesom bekladte eller

blandede med Grums.
Paa disse sees og ofte Jord, Leer og Stene.
Paa
endeel tresses stillestaaende ferff Vand i fmaa Damme, og Vandlob , som ned
styrts sig t Soen med fmaa Slusefald.

I 2

Hvor

c) Den arsnne Farve, som Cranh i sin Hist, von Grönl. p. 35. angiver, passer sig ikke
paa denne, men paa Flak-Isen eller Hav-Isen, hvorom siden.
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Hvor saadant Jisfield kommer frem, gier det en heel Allarm ved at
stede op og ned i Vandet, iscer naar det stormer eller Seedynningen er stcerk,
da Soen bryder derpaa, som paa en Klippe, og kan hores langt fra.
Man
maae virkelig scenes i Forundring ved at see den stcrrke Fart, saadanne Jisfielde kunne ffyde, endog ofte imod Vinden, men man belcenke Aarsagcn, som
er det6 dybstikkeude Fod, paa hvilken Strommen i Vandet kan virke stackere,
end Vinden paa den mindre Deel deraf oven for Vandet, og skiont Strommen ofte er eenö med Vinden, er den det dog ikke stedse, men det kan Hande,
at endog den Strom, som herder dybt under Vandet, kan vare ganske stridig
mod den, som foraarsageo af Vinden oven i Vandet. Ester Fodens fierce eller
mindre Dybde bliver det da tillige begribeligt, at eet Jisficld kan fare sor
tere, ja ofte stile tvcrtimod et andet, der ikke stikker saa dybt, thi dette maae
snarere, end Hunt, folge Vinden, og sammes nye foraarsagede Strom oven
i Vandet.
Hvor et Jisficld tresser paa en Grund eller blindt Skiar i Havet, der

bliver det staaende, indtil del af Solens Heede oven til bliver moergiort og
fprakkefuldt, og ved Soens idelige Paaskyllen neden fra bliver saa udhuler,
at noget af Toppen ved fin egen Tyngde brydes og falder ned , hvorved det
kan lettes og komme i Flaad.
Dette Brud eller Skreed, som man kalder
Kalving, skeer med et stärkt Knald, som et Kanon-Skud, bebudcs forud ved
Knagen og Bragen i Jisfieldet, og har lange vedholdende Folger, thi, naar
det mister noget til een Side, maae det nodvendig komme ud af sin Ligevagt,
og kantre omkring , saa at ofte Foden kommer i Veirer og Toppen ned, hvilket
medforer en heftig Bevagelse i Vandet med Hvirveler og Dynninger, som
kunne strakke sig temmelig vidt, og foraarsage en Brusen, der kan hores hele
Mile og give Gienffrald i Fjeldene paa Landet.
Jisfieldet maae vakle en god
Tid, inden det kommer i Ligevagt igien, og ofte ved denne Vaklen og Skul
pen faaer det nye Revner og Brud, saa man snart kan faae at see del hele
Jisficld splittet ad i mange mindre Stykker, som et forulykket Skib.
Dette
kan dog og fkce, sikiont det ikke staaer paa Grund; Og naar det i en dyb Fiord
ligger indfroffen, kan det gierne ved sin Kalviug brcekke hele Fjordens faste
Jis.

Oprin-
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Oprindelsen tit disse store Jisfielde kan det forommeldte nogenlunde an#
-ive 06, da jeg har anført, at de indeholde fedt Vand.
De kunne altsaaikke
vcere bleven til t Soen af Havets Vand V), men ere virkelig en Iis- Samling
af ferfft Vand, og det af allerbeste og klareste Slags, naar Isen smeltes,
følgelig maae hente sin Oprindelse fra Landet.
Hertil kunde man giette sig
mange Maader, uden derfor just at tree ffe paa den rette, men for at fremlorgge
den sande Oprindelses^Maade tydelig og troevcerdig udfordres, at kunne
tale efter Erfarenhed.
Jeg maae derfor udbede mig Tilladelse, her at melde

noget om Land - Iisen i Grønland, som kaldes Iiöbrcre, Jisblink, og af
©rønkeniDcrne Sermevjoak d: den store Land - Iis, at jeg siden deraf fan
giore sikre Slutninger til Iiesieldenes Oprindelse, som svømme i Soen.
Jisörcren i Grønland er ct afde mcerkvardigsteScersyner iNaturen, der langt
overgaaer andre Landes endnu bekiendte Iisbrcrer, thi den rcrkker fra Ende til
anden af Landet og fkinler hele Inderlandet med en stedsevarende Iis e), faa
at allene nogle Field,Knatte hist og her fremrage sorte og blotte for Iis. Naar
man bestiger et afde hoieste Fielde paa det blotte Land ved Soekanten, og fom
tillige er Land - Iifen varmest, da aabnes en rcrdsem Udsigt for Hiet, hvilken
man dog vil blive lysten efter at fPaffe sig ncermere Kundskab om.
Den ellers
nok saa Ligegyldige troer jeg vilde her blive fat i den dybeste Eftertanke. Saavidt Synet kan rakke i Nord, Syd eller Hster, er intet uden en blinkende
Jisplan, der fortiener Navn af et Jishav, da disse af Isen sikiulte Egne ligge
lavere end de ncermest tilgrcendfende Fielde paa det blotte Land.
Denne Iis
udbreder sig aarlig mere og niere, voxer bande fra Grunden i Høiden og fra
Midten til Siderne, og har allerede borttaget det meste afLandet.
Hvor den
I 3
møder
i) Ellis har vel i sin Reife til Hudsons« Dav (som den findes indrykket i Samsung neuer
»md merkw. Reis n. i Th-) anført Midletons Mening p. 134 at Iisfieldene tilvoxe af bundfrossen Dav-Iis, der aarligen formeredes, indtil de ved en stcrrk Vand
flod reves løs m. m- Men han maae ri have vidst, at de indeholdte sodt Vand,
og (Mis har out v d at foreene hans Mening med Egedes, som han p. 136 anfø,
rer, og stemmer i Hovedsagen overeens med min.
») Jeg maae her anmarke, at hvad Crantz i sin Hist, von Grönl. p. 30. har over denne
Materie, er meest efter en Handels-Beticnts Fortassling, som qiorde sig en Fornød«
else af ct binde ham endeel paa LErmek, vg derfor ti kan troes i altHvad jeg
.-derimod her beretter, er efter eget Oiesyn.
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meder here Fielde, maae den standse, til den i Heide overvoxer samme, da den
siden ubehindret gaaer cidere.
Man har forsegt ar opstille en Stang paa det
blotte Land, et got Stykke Vei fra Isen , og nceste Aar fundet samme ind
ragen deraf.
Saa hastig er dens Tilvccxt, at endnu levende Gronlccndere
vide at tale om Steder, hvor deres Foreeldre have blant negne Fielde jaget
efter Rhensdyr, men nu ere lutter Jis.
Jeg har selv seer Stier, som gik
op efter denne Landets Inder-Deel, og i fordum Tid have verret tilsiidre, men
nu stippe i Isen, hvilket stadfccstcr Grsnlcrndernee Beretning.
Ister finder
Br«en Fremgang i Dalene, og hvor disse stede til Seen og Fiordbundene
(jeg mener Fiordenes inderste Ende), deltager den saadan Overhaand, at den
udhcrnger med store Jidstage over Vandet.
Til Syne ligger endeel af Iisbrceen, iscer i Midten, jevn og glat, men endeel derimod meget ujevn, iscer
ved Udkanterne mod det endnu blotte Land, og paa de Steder, hvor smaa
Hoie ere overklcedte.
Men begiver man sig ud paa Iisen selv, befindes det
jevne ikke at vcere saa jevnt, som det fra Fieldet viisdeS, men virkelig er det
kun langstrcekkende Dale, afjcvnte i visse Streg og mange Lag; Tillige ere de
fulde af store Revner, som ikke alle lade sig overspringe, desuden ere saa dybe,
at man med Aier forgieveS ssger Bund i de fleste.
Den Deel af Brecon, som
fra Fieldet havde viist sig ujevn, er lutter opstaaende spidse Knatte med mellemvcrrende dybe Kloster, hvor man umuelig kan komme frem, cg ligner det
meest oprorte Hav, som i en Studs kunde fryse tit, saa at Bolgerne beholdt
deres forrige Skikkelse.
Seer man ned i Revnerne, eller betragter Iisen fra
Udkanterne, da befindes Underlaget blaat og merkest mod Grunden, men ly
fere mod Overfladen, saa at det oversie Lag har endnu sin naturlige hvide
Farve.
I nogle Revner hores en stcrrk Susen af Vandfald, som derigiennem have baner sig Vei.
Ofte horer man og under sig en tordnende Lyd,
naar Iisen revner paa nye.
Af Iisbrceens Bredde mcerker man, at hvor
den trceffer paa nedrige Steder og Sletter, undergraver den Grunden og sky
der den til Side, ligesom det var skeet med et Plovjern; Da maae endog me
get store Stene give efter; og dette ^eer, disse Stene, ligge samlede om hin
anden langs Jiskanten, som Volde, i smaa opbuglede Hoie, hvilke forestaaer
ved forste Udbrud samme Skicebne, ar indtages af Iisen til evig Forglemmelse,
og paa saadanne Steder biiver da Iisen blandet med Leer og smaa Stene.
Paa
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Paa mange Steder blive og hele ferske Soer indtagne og Elve stoppede af
denne Iis, som intet sparer.
Jeg troer nu at have sagt nok, for at giøre min
Paastaud troelig , at denne Land-Iis kan afgive de i Soen omdrivende Iisfielde.
Og dette skeer virkelig ved Iisstreed ,som man ellers kalder Jiskalvett,
luen ©rønlcvnOeriie Sisfornek, hvilket gaaer ril paa folgende Maade: De
tilforn ommeldte Jiv stage, som fra Land-Isen hange ud over Vandet i FiordBundene, voxe aarlig til formedelst Vandets Tillob, som efterhaanden fry
ser og formeres mcdSnec; Havet nedenfra skyller i Stormvejr op paa IiSstagene og udhuler dem saa, ar paa mange Steder sees store jevnstdes nedhangende Iistappe, der ligne Orgelpiber; paa andre igien sees store Hvcelvinger
og Buegange.
Io mere nu saadanne Iieflage tiltage for oven, jo tungere
maae de blive, og jo mere de udhules neden fra, jo mindre Styrke faae de,

til ar bare sig felv cp, derfor briste de omsider, og uhyre Stykker styrte ned i
Vander.. Mange Fjorde ere og virkelig dybe nok, til at tage mod saadanne ned
styrtende Iisfielde.
Naar et Stykke falder, forrykkes det bagte med, og det
eene folger ester det andet med ftor Bragen og Allarm, font af en stark Canonade.
Herved sattes Havet, som man vel kan tanke, i en stark Bevagelse,
fa a at man endog paa nogle Miles Frastand kan sinde til Folgerne deraf ved
Oversvømmelse, fordi Havet stiger over sine Bredde, og bryder hort op paa
Landet; Det er endog handel, at Telte, som vare oprejste et got Stykke oven
for Strandbredden, erc derved bortslkylte og Menneskene omkomne.
Baade,
som besinde sig i Soen, stikke da og i hoi Fare formedelst dens Urolighed.
Saadanne Iissielde styrte i forste Fald med eet dybt under Vandet,
komme op i sten og blive lange urolige, inden de kunne stilles;
Undertiden
.fryse de sammen med den flade Iis paa Vandet i Fjordene, og blive til en Tid
liggende indstuttede; Undertiden brakke de ved Faldet den Iis •, som allerede
har lagt sig, og drive den los.
Efter nogen Tid kunne og disse Ilssielde
kalve igien, deter, brydes i mindre Stykker og kantre omkring; FoicligVind
og Strom driver dem nu ud ester, sag at de snart sprede sig over hele Fiorden
i storre og mindre Stykker, ligesom den er dyb eller grundt til.
Ofte komme

de igien til at stage paa Grund, og maae der forblive,

indtil de ved en nye
Kal-
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Kalving kunne lettes; Og for saadanne Jisstykker er man ncesten aldrig fri'i
de Fiorde, hvor Iisflage udhoenge.
Ved et andet Tilscrlde sorstorreS fligt Jisffreed , neml. Paa visse Ste
der ere oven for Jisflagene store ferske Soer, som med store Sluser have Ud
lob i Havet neden under Jisflagene;
Rundt öm den ferske Soes Bredde
hange ogsaa Iisflage, der paa den anferte Maade jevnlig nedstyrte i Soen;
De drive alle med Strommen til Slusens Aabning, hvorigiennem de smaa
Stykker styrte stg i Havet, men de storre stoppe Aabningen, hvorved ikke al
lene Vandet dammes, da det faacr kun smaa Huller at trange igiennem, men
endog de ovrige Iiesiykker holdes tilbage i den ferske Soe.
Vandet i denne
voxer langtop paa Iisbraen og Fieldene,og lesner endnu flere Stykker.
Omflder bliver den ferske See saa fuld deraf, at de tillige med det tilvopcnde
Vands Trykning enten bryde det Iisbierg, som stopper Aabningen, eller ud
vider Aabningen i Jisflagene;
Slusen faaer nu med eet Magt, og trakker
alle de sammenstablede Jisstykker med sig i Havet, eet efter et andet, hvilket
vedvarer med en idelig Dundren i mange Dage, indtil Soen og Slusen kom
mer til sin fadvanlige Grandse og Lob igien; da man paa de efterladte Tegn
af Vandgangen kan see, hvor hoit Vandet imidlertid var steget, men nu igien
er siunket.
Ved flig Mangde nedstyrtende Iis sattes Vandet i en endnu
Lefrygteligere Bevagelse, og Indbyggerne i Narvarelsen, som hore paa denne
Dundren, spaae sig snart at see hele Fiorden, paa mange Miles Langde, fuldstuvet af Iis, da det ene Stykke tranger det andet ud.
I sieden for ferske
Soer kan man paa andre Steder forestille sig ange Fiordgabe, og man faaer
samme Sarsyn, da de paa samme Maade, som Slusen, tilstoppes og udspye de i dem fra Land - Siden nedstyrtede Iisbierge.
Blive Iisfieldene nogen Tid liggende stille i Vandet under Jisflagene
(hvilket kommer au paa Vind og Strem), faa kunne de formeres ved nye
Skreed, voxe til en ffrakkelig Heide og saae deres forunderlige Skikkelser/),
*

indtil

/) Mindre tilforladelig er Hr. BuffonS Mening i Algem Hist, der Natur i Th. i B.
p- 15-9. at deres storre Tilvcext ffulde ffee ved Sneevand, (om rinder paa dem af
Klipperne — hvilken Mening vgsaa Cranh Hist, ron (Bronl. p. 39. har antaget
uden Nod — thi dette Snecvand rinder gierne af Iisfieldene igien, naar de ligge
de af Solens Heede brandende Klipper saa nar. Men at Sneen, som em Vinte
ren
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indtis de endelig ved paakommende føielig Storm og udgaaende Strom drive ud
af Fiorden, og siden flyde omkring med Strømmens Træk ud af een Bugt og
ind i en anden.
Slippe de ved foielig Vind og Strom til Sees, saa drive
de faa tange om i Davids-Strædet, indtil de komme faavidt Syd, at Solens
Heede og en varmere Himmel-Egn oplefer dem.
Jeg vil med det anforte
just ikke sige, at alle de Iisfielde, som sindes i Davids - Strædet, have deres
Oprindelse fra Grönland selv, thi nogle kunde og med den øvrige Jis komme
tangere fra, men jeg holder det dog troeligst,at den storste Deel af dette Slags
Jis er nedstyrtet deels fra Grönlands Vestre Side, deels og fra den Astre
Side, som man kalder det gamle Grönland.

Jisfieldenes forffiellige Farve bliver nu og begribelig af det, jeg
tilforn har anført om Jisbræens store Revner, at nemlig sammes øverste Deel
er hvid, men den underste blaa; Thi naar da saadant et Field brydes fra Bror
ens Overdeel, beholder det sin hvide og blanke Farve endog i Soen, uden
for faavidt, at Ssevandets Gienskin eller Bektadning med nye Jis kan give
samme et blaat eller grønt Sklcer; Men, rykker Fieldet i sit Skreed noget af
Brorens blaa Grundlag med sig, da beholder samme sin Farve meer eller min
dre mørk, eftersom Grundlaget har været dybt til.
Ved Faldet, eller ved

en paafølgende Kalving, kan dette blaa Grundlag komme til ar vende op, eller
ganffe skille sig fra det øvrige, og heraf reiser sig den blaa Jis i Søen, som
dog holder sødt Vand.
At andre Iisfielde ere sorte eller graae, og fulde af
Ureenlighed, Leer, Dynd, Tang og Steen, reiser sig deels af Leer- og
Steenvoldene omkring Land-Jifens Bredde, fom ved Vandløb blive henførte
til Jisflagene og foreenede med famme, altfaa maae følge med i Skredet;
deels ogfaa deraf, at et faadantJissield kan i lang Tid have staaet paa Grund,
nedvrodet med sin Fod i en leeret eller dyndet Havbund, men omsider ved Kal
ving have lettet og kantret sig, faa Foden er kommen i Veiret og har fort dette
Grums med sig; Det kan og være, at et eller andet Jissield kan have hvilet
under en Steenklippe og faaet sine Steene ved Steenffreed fra samme Klippe.
Over
ren falder paa dem og hårdes til Jis,
snarere troe.

Nye Saml. III. B.

kunde forstørre deres Tilvaxt,

K
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Overhovedet kunde man vel ansee disse Jisfielde for et nodvendigt Ondt

i Soen; Imidlertid ere de ikke ganffe uden Nytte.

Man veed, at Seilere lagge til dem og fylde deres Vandfade af de Vandlob og Damme, der
findes paa dem, hvilket er en betydelig Fordeel for et Skib, der langt fra
Land og til en lang forestaaende Hiemreise kan mangle denne Nodvendighed.
Grsnlanderne lcegge ogfaa ofte til dem, naar de ere paa Soen, og holde deres
Handsker under Vandlovene, for at faae Vand til Ladsikelfe, eller og staae af
paa Jisficldene, om det er mueligt;
Og de, fom boe paa Udoerne, hvor
Vandet om Vinteren snart kan bortftyfe, vide at oprette deres Mangel ved
Iisbiergenes Brokker, fom drive i Land, hvilkede smelte og faae deraf got
fcrrskt Vand at drikke; Jeg har ofte fclv nydet denne Vederqvcegelse paa mine
Soereiser og hos He-boerne;
Ja i de gronlandske Vinterhuse, som af de
mange Lamper blive smeldheede, maae de have saadan Iis, at gumle paa og
kiolne deres Vandkar med , hvilken de helst tage af stige Jisficlde - Brokker ,
fordi disse pleie at holde lomgst imod, inden de smelte.
Hvalfangerne fortoie
ofte ved saadanne Iisfielde, iscer naar de staae paa Grund.
Og mange
Soefugle hvile sig paa dem, hvorved Gronlcenderne finde Leilighed, at anstille
deres Snarer i Vandel under dem, og desbeqvemmere' fange Fuglene.
Men at Faren ved disse fvemmende Jisbierge jo ogfaa er betydelig, kan
ingen NKgte; thi ved at fahre tæt forbi dem, kan man meget let rage an paa de
res Fod, der er lige faa farlig, som blinde Skiar, og Gronlandernes SkindHaade blive ofte sonderrevne af de fra Foden opstaaende Ujevnheder; Sat, at
de just kalvede eller kantrode, naar man var dem noer, de vilde da ikke allene
soraarsage Ulykke med de affaldne Stykker, men og ved Bevægelsen deraf i
Havet, som kan omkaste Baadene.
Grenlcrnderne frygte sig endog, naar et
Iisfield kommer tit at staae paa Grund i Ncervarelsen af deres Tcltsteder , og
fiytte hellere derfra, og det ikke uden Aarsag, da det ved sin Kantring kunde
oprore Havet og bonff'ylle Teltene med famt Folkene deri, og Baadene, fom "
ligge hvcelvede paa Landet.
Mange Gronlcendere finde og under Jisfieldene
deres Grav, naar de i Ncervcerelfen ligge paa Udkik med deres fmaa Baade,

ister for at fange Fugle, fom for er meldet.

Undertiden hander det sig og,
at Vinden ei falder faa rummelig, eller Stremw.en fa a foielig, at man kan
dem fra sig med Skib eller Baad, da enten Takkelagien indvikles i dets
fremra-
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fremragende Toppe, eller man steder paa, hvorved og Skibe have sorliist. Isår

er det farligt, naar man kommer imellem tvende Iisfielde, som gaae for forskiellig Strem, da de let med Enderne kunne sammcnklcmme og knnfe.
Ofte
stopper et faadant Iisfield i Gabet af et Sund og gior Veien ubefahrlig, fom
Hindrer Folk paa deres Reife, da de maae tage en lang Omvei.
Det maae
vel tilstaaes, at for Skibene i den rumme See er den flakke Driv-Iis farli
gere end de enkelte fvemmende Iisfielde, thi disse kunne dog af Forsigtige be
dre undgaaes; men i Fiordene, hvor de ligge tattere pakkede paa hinanden,
og af Indbyggerne ikke altid kunne undgaaes paa deres nodvendige Reifer med
deres ffrebelige Skindbaade, ere de farlige nok, og lukke mangt et Aie.
IL Jisssodder ell. Jisssotser kalder man de mindre betydelige Iisstykker, der ere af samme Farve og Indhold, som Iiefleldene.
Gronlanderne kalde 6cm Kakfuit, ogfaa Kavalerngit
Drivestykker, fordi de
saa jevnlig drive ud og ind af Fiordene med Ebbe og Flod, hvorfor og de
Danske i Landet kalde denne Jis Fiord-Ils.
De kunne ansees forBrokker
as Iisfleldene, enten det saa skeer, at de strax nedfalde fra Jisflagene i
saa smaa Stykker, eller de frembringes ved Iisfleldenes Kalving, esterat de
ere komne i Soen.
Altfaa ere de Ferskvands-Iis, men findes i storre Sam
linger end Iisfieldene.
Paa Ven Tid, naar Iisffreed gaaer for sig, kunne
hele Fiorde ligge tilstuvede af dem, og da de ofte lcrnge kunne ligge der, og
indfryse om Vinteren, faae de en Mangde Saltvands-Iis i Folge med sig.
Ved udgaaende Strem og Blast driver denne Samling til Sses, adspreder
sig, og omringer Kysterne ikke sielden paa nogle Miles Strakning.
De giere da Skade for de arme Grenlandere, som sidde indsiuttede,
fom i en belejret Stad, og ei kunne konuue til Soes at fege Naring.
Ofte,
naar de endog om Morgenen kunne vare udfahrne i aabent Vand, kan og
Isen inden deres Tilbagekomst vare faa talrig uddreven af Fiorden, at den
holder dem udelukke fra Landet, og da de dog nodes til, at vove sig derimellem,
for at flippe hiem, blive de enten fsnderknuste med deres fmaa Baade, eller
dog lide stor Nsd, ofte nogle Dages Hunger og Frost, inden de naae Huus.
Den samme Fare er ved denne Iis i Strom-Sundene (smale Sunde, hvor
Strommen er hastig), thi da Jisskodderne der, formedelst Strom-Jjerne og

de Hvirvler, de selv foraarsage ved deres Trangen, gaae snart frem snart tilK 2
bage
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bage, dreies rundt, og opstables paa hinanden med en radsom Bragen , saa
kan man ikke uden Livs Fare vove sig derimellem, og dog nodes de arme Ind
byggere ofte dertil, for at flippe hiem, hvorved de ikke sielden blive qvcestede
og drcebte.
Naar disie Iisss'oddcr have adspredt sig i Haver, fore de vel ikke
saa stor, dog nogen Fare med sig, thi, da de ikke raffe. saa meget over Havbrynen, og nogle af dem ere saa klare og giennemsigtige, cit Havets morkere
Farve ganffe ffinner igiennem dem, kan man deslettere blive bedragen og
stode an paa dem.
Imidlertid vide dog ogsaa Grenlcendcrne at fore sig disse
Iisssodder til Nytte, i det Sælhundene og visse Soefugle, som gierne ville
opholde sig imellem dem, forhindres ved deres idelige Raslen fra at hore den
ankommende Fanger, som da desbedre stieler sig paa dem, tildeels og ved
at vare i Skiul bag Ilsen og have ifert sig hvide Overflader, saa at Dyret
antager ham for den bevægelige Iis selv, og venter rolig paa hans Ankomst.
Jeg maae til Slutning anmcerke, at mange ogsaa bruge det Navn Jisskodde
om IiSsieldene, hvilker dog ikke er saa rettelig talt, da dette Navn egentligst
tilkommer maadelige Iisstykker a f Ferssvands- Iis.
III. Vi komme nu til Flak-Iifen ell. den flade Driv-Iis, som af
nogle kaldes Bay-Ils, fordi de holde for, at den har sin Oprindelse af store
iiölagte Bayer eller Bugter; af andre Jismark, Jisfelt for dens store Om
fang, men almindeligst Stor-Iis (af Gronlomderne: Sikkorfoak d: den
store Iis) eller blot Driv-Ils, da den er det Slags, der sees i storste
Mcengde; I de nordligste Egne af Davids-Strcrdet kaldes den Vest-Isen,
fordi den synes der at komme Vest fra.
Det er denne Iis, man i Island kal
der Hellu-Iis, Hav-Iis eller den Gronlandffe-Jis g), og er af samme
Art, som den, Hvalfangerne og Robbeflagerne vove sig imellem ved Spits
bergen å).
Den er af langt storre Betydenhed , end de forommeldte Slags,
og sortiener billig det Navn Jlsmark eller Stor-Iis, da den meest tresses
i store Samlinger, der ofte kunne strcekke sig nogle Snese Mile langs Landet
og ligesaa langt ud i Havet.
Paa min Hiemrcise fra Grönland 1775. maalte
vi fare 60 Mile Nord omkring, inden vi flap denne Iises nordlige Ende, og
'
feme
i) See Horreb Zsl. §. LXXXI.

Stederty Mårtens Spitsb. §. 35»

Olafs. Reift giennem Jel. p. 517. 521. og

flere
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feette siden vel saa langt ud i Vest, for at blive den qvit og treffe rum Ses.
Det kan derfor ikke falde os underligt, naar vi lcese om dem, som have befeilet de nordlige Have, for at anstille Undersegninger og opdage formodede Giens
nemfahrter, at de saa oste ved denne JiS ere blevne hindrede i at naae deres
Hensigt /').
Denne Jis holder falt Vand og er fsegron af Farve.
I Henseende til
dens Tykkelse kommer det meget an paa, om flere Stykker ved Opstabling paa
hinanden ere sammenfrosnc, eller det er enkelt Jis;
I sidste Fald overstiger
den neppe i Favn, men i forste Fald kan den vel blive 2 a 3 Favne tyk. Gierne
cr den og bedakket med etLagSnee, fom med Tiden foroger dens Tykkelse,
naar den hårdes.
Man finder dog ogsaa paa denne Saltvands-Jis underti
den fmaa Bakke og Damme af Regn- og Snee-Vand, og da deteverste Lag
Jie, som an fort, kan vare samlet af harder Snee, faa falder det af sig felv,
at dette Lag holder sodt Vand.
Nogle Stykker ere af faa stor en Omkreds,
at man stulde holde dem for Jis af en heel Bugt, der med eet var dreven
los.
Men store og fmaa ligge almindelig faa feet pakkede om hinanden, at
Aabningerne ere kun faa og ange.
Dog er den ikke heller altid faa tat, fom
den synes langt fra; Man har oste holdet den uigiennemtrangelig, og naar
man er kommen den nar, harman dog fundet store Aabninger hist og her.
Det kommer og meget an paa Vinden i denne Henseende.
Stille Veirligt
giver den Lejlighed, at adsprede sig med Stremmen, som dybstikkende Stykker
snarere folge, end de andre.
Da den og ofte har endeel Jisfielde og Ils
stodder i Folge med sig, fom ere underveis blevne indstuttede og maae folge
Troppen, men fremrage over den anden Jis, saa flippe disse ud i Blast ved
forefunden Aabning, hvortil de felv med deres Trykning kunne bidrage, da
Vinden kan have mere Magt paa dem end paa den flade Jis.
I Davids Stradet spreder Norden Vind den mere, fordi den modgaaende Strem hin
drer nogle Stykker i at gaae faa fort for Vinden; Men Sonden Vind stuver
den mere sammen, fordi den har gierne- Sirommen med sig;
Thi det maae
markes, arden berstende Strem i Davids - Stradet er sydlig, som rrakkee

Nord hen.

K 3
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r) Saa gik det det Russiske Soelffab paa dets UnderssqningS Reise i NO til det Kam schab
kiffe Hav 1735 og 1736, som berettes i Gmrlins Sider, H, 413. 431,

78

F. Om Driv-Jisett i Davids-Stradek.
Og da jeg i det folgende oftere maae beraabe mig paa StrommenS Trcek,

kan jeg ikke vel undgaae, her kortelig ar tilkiendegive mine Tanker herom.
Skiont det ikke er saa let en Sag, at bestemme noget vist ved Havets Stromme,
saa have dog de storste Naturkyndige paa temmelig gode Grunde antaget, at
det store Verdens Hav har en almindelig og uophorlig Bevcrgelse fra Hsten
til Vesten £), hvilket og synes meget vel at kunne bestaae med Iagttagelserne
i Davids-Strcrdet; Ikke at man der finder denne regelrette Bevcegclse, uden
i Ebberiden, men dog en Bevcrgelse, som synes at vcrre en Folge deraf,
uaar man sammenligner den med de bemcerkede Srremme i andre Havstrog.
Man finder nemlig: at i Davids-Strccdet, et got Stykke Vci uden for de
yderste Acr,gaacr Strsmmen ncrsten bestandig fra Syd til Nord ; Allerlcengst
ude i Strcrdet er den dog ikke saa stcerk, som ncrrmere mod Landet til en vis
Grcrgdse.
Samme-Trak fra Syd til Nord skal den og have i Nordsoen
langs med Norges Kyster /).
Men fra Nova Zembla giennem Waigat er
dens Trcrk mod Vesten til Spitsbergen, stden langs ad Grenlands Asterbygd
Syd hen m) omkring Syd-Hukken i Grönland; Naar den er samme forbi,
stiler den ferst Nord hen igien indtil noget Norden for 65°, hvor den aftager
og gaaer Vest hen mod Nord America; Siden igien langs med America's Ky
ster ;;)♦
Heraf seer man da , at Stremmen folger Strandkanten langs om
kring, faavidt mueligt for andre Hindringer.
Aarfagen til dette Stromme Drcek mener jeg, i Overeenstemmelfe med Havets almindelige Vest-Trcrk, at
vcrre denne: Strommenö rette og oprindelige Hoved-Trcck er vel fra Hsten til
Vesten, men dette kan egentlig kun have Sted midt i det store Hav, hvor in
gen Anstod findes; Derimod, hvor det steder paa Land-Odder ell. Hukke,
for Ex. Grönland, maae det forst lcrgge samme fra sig ved Sydtrcek, derfor
folger den Grönlands ostre Side Syd ester; Stiler den nu igien lige i Vest-,

fom
h) Man see herom Büffons Alg. Hist, der Natur i Th. 1 B. p. 226. og Kratzenfteins
Theoria Curfus Oceani Hafn. 1766-

i) Efter' Stroms Beretning i hans Sundmoerste Beffrivelft I, 40.
in) Cf. Adelungs Nordosts. Gcsch. der Schiff, p. 137, 341.
under 30 Jun.

oz Munks Rejsebeskrivelse

See Ellis Reift nach Hudsons Day i ovenmrldtt Samlung I. p.
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fbm før, fact falder jo Vandet 'ganffe fra Landets Vestre Side; Men denne
udtsmte Huling maae nødvendig opfyldes ved nyt Vand, fom styrter sig deri
Syd fra, efter Tyngdens og Tiltrakningeus Love, og heraf maae reife sig HavetS Nordtrak paa Grønlands Vestre Side, der igien kan forstørre Sydtrakket paa den anden Side.
Längere Nord i Davids-Stradet kan''denne Aarfag ophaves, daved James Eiland (af foranførte Aarsager) en' Sydløbende
Strøm kan møde og trcrkke den med sig om samme Eilands Huk Vest over,
indtil derved at stede paa America igienmaae løbe Syd.
Paa anden og ty
deligere Maade kan jeg ei forestille mig Sagen.
Naar dette Strøm-Trak tages i Betragtning ved Driv-Jifen, da fan
det ikke blive uden Virkninger paa famme, ligesom paa alt andet, der fore
kommer i Vandet.
Nordligst i Davids Strceder veed man derfor ikke faa me
get af dette Slags Iis at sige, fordi den fydligc Strøm ikke trcekker faa langt
Nord.
Vel tresses i disse Nordligste Egne, ifar om Vinteren, et Slags Drivs
Iis, fom man kalder Vest-Ils, og er virkelig Flak-Ils, men vener sik
kert ikke den famme fom Syd-Jfen, der skulde vare dreven faa langt, thi
Strømmen strider derimod.
Desuden fører Vest-Isen en Mangde HvidBiørne med sig, font ei markes i faadan Mangde paa Syd-Jfen, og de faa,
denne fører med sig, maatte paa faa lang en Vei affattes, inden de komme faavidr, faafom de dog pleie at føge Land; Skibsfolk, fom ofte have befahret
disse Egne, have og forsikret mig, at den faa kaldte Vest - Iis maae agtes forskiellig fra Syd-Jfen, og de mene, at den kommer fra America.
Min
Tanke er derfor, at den har sit Udfpring fra Bugterne ved James Eiland og
nordligere Egne.
Den er ei heller af nogen stor Betydenhed.
Men Syd i Davids-Stradet er Flak-Jfen desto strangere, ffient
ikke alle Aar i lige Mangde.
Tiden , da den der lader sig fee under Lander,
er helst om Foraaret før eller feent.
Man feer den først Vest fra Landet, og,
før man feer den, marker man endog dens Ankomst ved et hvidt Blink i Luf
ten, en strangere Kulde og Søedynningens Aftagelfe.
Virkelig kommer den
altid Syd fra og stiler Nord i.
De Gronlandere, fom boe narmest ved Syd
hukken, berette, at den kommer drivende omkring Hukken og igiennem det
fmale Sund ved Cap-Farvel, driver siden med den stedfe Nordgaaende
Strom langs ad Vester-Bygden.
Ved faadant Strøg flulde da Nordens
Vintz

z
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Vind vare den beforderlig paa After - Bygden, men hinderlig paa Vester Bygden, og tvertimod Sonden Vinden hinderlig paa Aster-Bygden, men
beforderlig paa Vester-Bygden;
Hvilket ogsaa ganske rigtig stemmer overeenü med Erfaring; Thi naar man om Vinteren har havt lange vedholdende

Norden-Vind, og om Foraaret Sonden-Vind begynder at blase, saa feaer
man gierne Driv - Isen under Landet. Naar den derfor er kommen paa den Ve
stre Side af Grönland, kan intet uden en stark blasende Norden« eller AftenStorm holde den fra Landet, thi ikke engang en siap Vind udretter noget imod
den, da den ligger saa lavt over Vandet.
Derimod satte Sonden- og Ve
sten-Vind den lige paa Landet, formedelst Strandkantens Beliggenhed, (der
Nord hen lober Nordvestlig, men Syd hen knibes af mod Sydost) ogsaa for
medelst Strommens Medvirkning.
Denne er og Aarsagen, hvorfor Iisen
med denne Vind skyder saa stark Fahrt, at mange Dages Norden-Vind ikke
kan drive den längere til Sees, end jo een Dags Senden-Blast er i Stand
til, ar giore den synlig igien, og naar man den ene Dag neppe har kunnet oine
den, har man den anden Dag havk den inde imellem Åerne.
Ved stigende
Vande stuves den derpaa ind i Bugter og Fiorde faa lat paa hinanden, at
man ofte ikke kan komme frem med en Baad; Og faaledes kan den med Ebbe
og Flod i nogle Uger, ja undertiden det meste af Sommeren, ligge at fvaie ud
og ind imellem Landene.
Endelig fatter en stark og lange vedholdende Nor
den-Storm den ganske til Soes, og siden driver den med Strommen videre
Nord hen.
Man holder i Almindelighed for, at den ei driver längere Nord,
end ril omtrent imellem 65° og 66°, og faa langt strakde den sig just Aar
1773, da vi paa min Hiemreife bleve hindrede af den.
Paa disse Heider
maae mode den en anden Strom eller afholdende Vind, som fatter den Vest
hen mod Nord-America's Kyster, indtil den atter kan gaae Syd langs med
samme, og endelig i sydlige Egne bortsmeltes; eller noget af den maafkee ved
nogle Sundes Stromme paa America's Side kan trakkes dybt ind i store Bug
ter og tildeels Nord hen, hvilket jeg ei noiere vil underfoge eller kan bestem4ne.
Nak er det, at Iisens Drivt stemmer overeens med de ftrhen givne Be
greber om Strommen.

Hvad derfor denne Flak-Ilses Oprindelse angaaer, da er det vist, som
fer er meldt, ar den kommer fra Astre-Bygden omkring den sydlige Huk af
Gron-
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Grönland z Ei heller kan tvivles paa > at den jo til Asterbygden kommer fra
Spitsbergen drivende Syd- hen igiennem Strcrdet mellem Jisland og Grön
land u).
Sporge vi nu videre om dens ferste Udspring , og hvorfra den
Ma-ngde Jis kan famle sig, da, faasom Flak-Isen er Hav - Jis, er det
rimeligst at antage, at den har taget sin Begyndelse ved Gabene af de store
Floder, Fjordmunde og Havbugter i Nordre - Tartarie; thi derwar det, at
det Rustrske udsendte UnderssgningS-Scelffab fandt den i Mcrngde, ja et heelt Hav
medJis, fom endnu ei var brudt />). Efterat den fra alle diste Gab afFiorde og
Bugter har samlet sig, og underveis forenet sig med mere, driver den med Strem
men til Waigat, hvor den og findes i stor Mangde^).
Fra Nova-Zembla
kommer den til Spitsbergen med Strem og Astcnvind r).
Naar al denne
Jis forener sig, finder den endog langs med Grenlands Hstcrbygd jevnlige
Tilsætninger fra de mange Fiorde og store Bugter, fom de gamle Historieffrivere tillcegge samme.
Det samme skeer, naar den er kommen til Vestcrbygden, hvor ogsaa ere Fiorde og Bugter nok, til at give Jis fra sig.
Det bli
ver paa faadan Maade begribeligt nok, at den kan vise sig i saa stor Mcrngde
i Davids - Strcrdet; thi allene een Fiords Jis kan strcekke sig nogle Mile, hvor
skrækkelig maae ikke da den Driv-Jis blive i sin Omfang, som paa saa lang
en Vei kan samle til sig fra adffillige Egne, inden den kommer i Davids Srrcedct, og baade der og andensteds faaer faa mange Jisficld og Iisffodder i Folge
.med sig.
I denne Tanke om Flak-Jsetts lange Reise er jeg bleven bestyrket, ikke

allene af del medfolgende Drivetrcee, hvoriblant gives Fyrr, Gran, Esp, Lcrrketrcee ag andre Slags, der aldeles ikke findes i Grönland; men ogsaa iscer af
en mcerkvcrrdig Tildragelse', medens jeg opholdt mig i Grönland.
En Grenlcender bragde mig eengang fra Driv-Jisen Hovedffallen, Klover og Haar

af
s) Som kamfluttes af MartensSoitsb. Reift.

Z2.

p) Gmel- Reise durch Sibir. II, 413. 429* 431.

q) Bliss- Alg. Hist, der Nat.

1 Th. 1 B. p. 196.

Schiff- p. 137.
r) Martens Spitsb. Reift

Saml. III. B.

16. Z2.

e
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«fet Dyr, der horde til Oxe-Slcegten, og ventelig var bleven opcedt af en
Viorn; Hovedskallen var meget stor, men havde mistet sin Mule, det ene
Horn og Aie, dog var til Lykke det andet Horn i Behold og ubeskadiget,
som kunde hielpe paa Spor efter Dyrets egentlige Art; Äiegruben var meget
stor, og sad tcrt under Hornets Rod ; Hornet var indkrumt, boiede sig fra
Roden ned ad, men med Spidsen igien op ad; Ellers stilede det skiens forud
til Siden, var temmelig langt, spids og smalt mod Enden, men ved Roden
bredt og fladrundt, hvilken Flabhed varede noget ud paa Hornets eversteSide;
Fra Spidsen til Roden saaes fine jevnsides lobende Furer efter Lomgden, men
ingen kredslobeude eller Rynker vare at marke.
Farven var bleg.
Dette
fees alt tydeligere af hosfoiede Tegning;

Hvor litr. a. viser Hornet, b. Aiegruben.
c. den afbrudte Mule. d. Ste
det, hvor det andet Horn har siddet,
e. den lavere Stierne imellem Horne
nes Grundflade.
Kloven var stor og sortcgraa.
Haarene meget lange og
sorte, endeel af dem som Mannen paa en Hest, men finere og blödere, og ved
Roden indviklet i en endnu finere og blödere Uld. Denne Oxe kan da ikke have
* varet af de almindelige, menet flags Vildoxer, som for mig synes best at
stemme overeens med Linnoei Bos Grunniens eller Buffons Tatariske Koe s\
der findes i Nordre Asien, hvorfor jeg og har antaget den i min Fauna grönlandica Spec. 17.
I Grönland gives nu ikke saadanne Dyr, ligesaa lider
i IiS-

s) Syft. nat, 32. 4«

Vüf. alg. Hist, ber Nat« VIII, x. p. 53.
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IiSland etter Spitsbergen, faa vi finde ingen narmere Hiem for den, end f
det store Tartarie, hvorfra den altfaa paa Iifen maae vcrre dreven faa lang
en Vei omkring, hvilket gierne kunde lade sig giere, naar stigt et Iisstykkc
var af de midterste i Samlingen.
Naar da del Iiestykke, hvorpaa denne Hovedskal fandtes, nedvendig maae forffrive sig fra Havet oven for Tartanet,
hvad hindrer os i at stulte det famme om flere?
»
Virkningen af Flak-Iifen i Davids-Strcedet er tildeels hoist ubehagelig,
thi foruden den stcerke Kulde, den ferer med sig, som kan kjendes lcrnge for
dens Ankomst, er den ogfaa, naar den kommer for ncer under Landet, Gronlcrndernc hinderlig i deres Fangst, da den gier ligesom Skilsmisse imellem dem
og Secdyrene.
Endeel Grenlcnrdere fcelte og Livet til ved deres Scelfangst
imellem den.
Ikke mindre Hinder gier den de Seilende, da enhver let kan
indfee, at faadan Merngde Iis maae giere Fahrvandene fcerdeleS farlige; Lykke
endda, naar det er faa klart Veir, at man kan fee den forud, og strax vende
den Ryggen, hvilket er viseligst ; thi at vove sig ind i en eller audeu Aabning
er saare bcdrageligt; Inden man tager sig vare, har Vind eller Strom for
andret sig og sak den sammen, faa man maae see sig indringet overalt med
IiS og bestedt i yderste Forlegenhed.
Man vilde maaffee indvende mig, at
dog Hvalfangerne frivillig vove sig ind imellem Iisen under Spitsbergen, for at
giere Fangst, men jeg har ladet mig fortalle, at i det mindste Hollamdernes
Hvalfangerffibe skulle derefter vare bygte med dobbelt Forhudning, faa at de
bedre kunne taale at siides af Iifen, hvilket med mere kan giere dem beqvemme til at udholde, hvad ikke ethvert andet Skib paa almindelig Maade bygt
kunde; Og alligevel satte mange Hvalfangere til i Driv Isen formedelst denne
deres Dristighed.
De Skibe, som enten drage paa Hvalfangst i DavidsStreedet, eller befahre de Nordlige Colonier, ere dog ikke saa udsatte fer Iisen,
som de, der skulle befahre de Sydlige Colonier, thi hine kunne holde saa langt
Vester i Stradet, at de kunne undgaae den, og i Nord bliver den dem lidet
i Veien, men disse maae endelig under Land, for at sege deres Havne, der
mange Aar ligge faa tilstuvede af Flak' Iisen, at de nodes til at krydse uden
for den beste Sommers Tid , ja undertiden lebe til en anden Colonie eller blive
ganske borte.
SaaledeS gik det 2de Gange i 6 Aar vedFriderichshaabs Co
lonie paa 62°, medens jeg opholdt mig der.
1763. var ingen Driv - Iis,
L 2
1769

i
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1769 var den saa stor k, at intet Skib kom i Havn.

1770 ligesaa.

1771

raalelig.
1772. stark igien, men kom og gik bort for Skibotiden; og 1773
traf den stcrrk ind net op, da Skibet var forrdig at gaae bort, som og skyndte
sig at undkomme, stkiont det paa Reisen sattes i temmelig Forlegenhed, da Iisen
fulgde Skibet ligesom i Helene.
Ofte hindrer Taage og tykt Veirligk i Strcedet, at man ikke kan see Iisen, og denne selv virkeren nedrig Taage i en vis
Frastand, dog sees og Guds Forsyn deri, at man ncrrmest ved Iisen ikke fin
der Luften ret taagct, men kun diisig, saa man bedre kan tage sig vare; 'Her
til hielper og denö hvide Gienskin i Luften og medfolgende Kulde, fom rober
dens Anncermelse. At man om Sommeren har ncrften stedse Dag i disse Nord
lige Fahrvande, er og meget beforderligt for Skibsfahrten, da derimod de
morke Efteraars Ncetter giere den dobbelt farlig.
Billig burde derfor intet
Skib udsendes saa sildig paa Aaret, at det kunde udscrttes for denne Fare, og
ethvert didsendt Skib burde vare bygt paa en Maade , som mere end scedvaulig kunde fatte det i Stand til, at udholde Jisenö Slidniug.
Flak i Iisen har imidlertid og sin Nytte.
Naar den ikke kommer for
tilig om Foraaret, forcr den en Mcrngde Salhunde med sig, isar af den store
Art, som kaldes Klapmydser eller Soe- Lover t), hvoraf Gronlanderne
trakke god Fordeel, og kunne endog give noget fra sig til Handelen.
Naar
Iisen ligger paa en vis Afstand fra Landet, seger og en anden Art, kaldet

Sortsider m) , i Flokketal derpaa at sove, og lade sig magelig dråbe. De
fleste Salarter stede paa Iisen.
Naar den ikke er Landet for nar, stiller den
og Soedynningen, saa man kan fahre imellem den og Landet, som i en Viig.
Den holder en Mangde Secfugle under Landet, og ferer meget Drivetrae
med sig, til Indbyggernes Fordeel, hvorfor de gierne enffe sig den i en beqvem
Frastand.
Hvalfangerne siges og paa den at udlosse deres Spcekfade, naar
De ville tiltråde Hiemreifen, og have alting ordnet i Skibet.
t) Phoca Leonina Faun. gr. Sp. 5.
Phoca Grö'nlandica ibid. Sp. 7.
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Observationer
paa

Planeterne i Aaret 1783.
Beregnede og sammenlignede
med

Halleys og d e l a L a » d e s T a v l e r,'
ved

Thomas 5)tigge.

^eg skal i denne Afhandling fremlcegge Resultaterne af de Observationer,
som i Aaret 1783 ere foretagne paa Planeternes Lcengder og Breder.
Det
Heele kan henbringes under folgende Afdeelinger: 1. Observationer paa Plane
terne Saturn, Jupiter, Mars og Venus, og deres af Observationerne bereg

nede Steders Sammenligning med Halkys og de kl Landes Tavler, samt
begge disse Tavlers Feil i at angive disse Planeters Lcrngder og Breder.
5rdet.
Sarurns, Jupiters og Mars's obftrveerte Oppositioner med Solen,
gdie.
Urans ester Observationerne beregnede Lcmgder og Breder.

LZ
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De beregnede Observationer over Planeterne Saturn,
Jupiter og Mars.

Dersom en Astronom attraaer, at hans Observationer skal blive nyttede

og brugte til Astronomiens Forbedringer, dersom han selv af dem vil uddrage
Slutninger til Tavlernes Rettelse, saa bor han ei unddrage sig fra dctmeisommelige og vidtløftige Arbeide, selv at beregne sineObservatiouer.
Naar Nat
tevagt, Kuld og Trak fradrages, saa ere Observationerne selv en meget angenem Bcffiefrigelse; ei heller ere de sårdeles vidtløftige.
En enkelt Observa
tion af en Planet medtager sielden over en halv Tune med de fornodne Tilbe
redelser ved Instrumenterne.
Men naar nu denne Observation ffal beregnes,
da maae man af de observeerte Culminations Tider og Middags-Hoider beregne
Planetens Rektafcensioner og Deklinationer, og derafigien ved sphcerifk Tri
gonometrie den observeerte Lcrngde og Brede.
Af de Astronomiske Tavler
maae man derucest til Observations Tiden beregne Planetens heliocentriske
Lcrngde og Brede, Solens Lamgde, Planetens gcoccntrifFc Lcenade og Brede,
Perturbarionerne, Aberrationerne og Nutationerne; og endeligcn sammenligne
den beregnede Lcengde. og Brede med de observeerte, for ar sinde Tavlernes
Feil,
Alle disse vidtlestige Beregninger over en enkelt Observation medtage
omtrent 5 Timer.
Denne disse Beregningers Moisommelighed er Aarsagen, hvorfor Astro
nomerne i Almindelighed ikkun have observeret og beregnet Planeterne een Gang
aarligen i et Punkt af dens Bane, nemlig ved Oppositionen eller Konjunktionen med Solen.
Saavel ved dette som ved foregaaende Aars Observationes
har jeg fulgt Planeterne med mine Observationer saa lamge, som det har vcercr
mueligt.
Derved har man erholdct saa mange flere bestemte Punkter i Ba
nen , og saa mange flere Feil og deres Rettelser ved Tavlerne.
En sammenhengende Rad af Zde Aars Observationer viser allerede en vis Orden og Pro
gression i Feilene, hvorved Tavlerne siden med desto storre Vished kan rettes
og forbedres,
Planeternes Gang igiennem Meridianen etter Kulminationerne ere ob
serveerte efter et forrreffeligt engelsk Uhr og med et Transit-Instrument, som
fpxer en Akromatisk Kikkert af 6 Fod, der forstorrer ioo Gange,
MiddagsHoiderne
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Hoiderue ere observeerte med en 6 Fods mural O-vadrant. Disse tvende Slags
Observationer ere Grundvolden for de svrige Bestemmelser, som herefter ffal

anfores.
I Henseende til Beregningerne maae.jeg erindre, at de alle ere
forte efter den Berlinske Udgave af Halleys Planet Tavler; og at Lamberts
Forbedringer og Perturbationer ved Saturn og Jupiter ere tagne med i Be
tragtning.
Saturn har jeg sammenlignet med o i Skytten, hvis sande Rekrascen-sion den iste Julii 1783. ------ 2820 55' 37"f Aberrationen ----- -f- 21,5";
Nutationen ----- -J- 3"; og med
i Skytten, hvis Rektascension til samme
Tid— 284° 13' 16,5"; Aberration------4-21, 4"; Nutation -----4-5,9".
Efterfolgende Tavle indeholder 18 Steder af Saturns Bane, igiennem en
Bue af 2° 48' 8", fra den 30te Junii til § October; ikke desto mindre er dog
ikkun beregnet omtrent zdie Deelen af de anstillede Observationer.

Saturns Lcrngder og Breder observeerte 1783/ og sammenlignede
med Halley's og de la Landes Tavler.
Longitudo
Declinatio
Tempus Re&afcenfio
Dies
obfervata
obfervata
obfervata
me.Jiu in
&
Menfes Culminatiotz
nis.
30Juni i 12h 4'37" 280° 3'12" 22° 32'31 "A 9(9° 16'4 3"
99 1223
22 3 2 5 1
i Julil 12 0 23 279 58 31
1 i 56 6 279 53 39 22 33 I
9 9 7 53
r
ii
10 278 53 il 22 37 29
9 8 1 i 49
iS
97 59 30
10 48 20 278 39 5 i 22 39 8
18
10 3 ! 26 178 22 Z3 22 40 40
97 43 28
22
9 7 2436
10 JO li 278 2' 9 22 42 I S
27
9 6 54 5
5 Aug. 9 32 51 277 29 19 '22 44 41
96 34 27
12
9 3 54 277 7 58 2 2 46 3 I
22
5
1
4
276
30
3
9 5 59 20
, 2Sept. 7 38 49
5
7 2<i 57 276 28 8 22 5 I 52
9 5 5733
9 5 56 55
11
7 3 i? 276 27 29 22 52 3
95 58 55
16
6 43 45 276 29 40 22 52 37
9 6
235
20
6 28 i 9 276 33 39 22 53 4
9 6 10 17
26
6 5 14 276 42 5 22 53 16
9 6 1731
30
5 5® 4 276 49 56 22 53 31

Latitudo
obfervata

b

t>

5 Oét.

5 51 12

277 2 i

i

Ä2

53 34

9 6 28 35

O° 36' i

0
0
0
O
0
0
O
O
O
0
O
O
O
O
O
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36
35
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34
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31
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28
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26
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4
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I
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10
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Error
Error
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O
4- 36
4 30
4- 25
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Man seer da heraf: 1) at Halleys Tavler, uagtet de af Lambert
bestemte Perturbationer ere anbragte og beregnede, dog feile i Lcrngde imellem

3 og 4 Minuter, og i Brede 30" ved et Middeltal. 2) at Ve la Landes Tav- ler, omendskiont nyere, og som de foregives, forbedrede, dog feile endnu meget
meer i Lccngde, nemlig 10 Minuter.
Feilen i Breden er paa det ncermeste
ligesom hos Halley 30".
Na ar disse Bestemmelser sammenlignes med Ob
servationerne for 1781 og 1782, som jeg forhen har fremlagt for Snlsikabet,

da vil man opdage den scerdeleS mcrrkelige Omstcendighed, at saavel i Halleys
som de la Landes Tavler have Fejlene i Lcengderne beständigen taget af, men
Feilcne i Breden have beständigen voxet.
Fortfatttelsen af dette Arbeide i de
paafelgende Aar flføl uden Tvivl lcrre, hvor Feilen bliver — o, hvor den
der efter vil gaae over til en anden Side, og fra positiv blive negativ; og hvor

den igien vil naae sit Maximum.
Af'Jupiters mange obferveerte Steder har jeg beregnet 21, fra den
16 Julii til den 7 November.
Jupiter har vceret tilbagegaaende fra 16 Julii
til 16 September igiennem en Bue af 50 21' 49", og den har vceret fremgaaende fra 16 September til 7de November igiennem en Bue af go 59' 55".
Til at udfinde den Planets Rektascensioner er den sammenlignet med o og
i
Skytten, hvis Rektascenfione-r jeg forhen har anført, og med /3 i Steenbukken,
hvis Rektascension den ute October == 302° 12' 39,1". Aberrationen ===

-f- 8/0".

Nutation ==
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JnpiterS Langder og Breder, observeerte 1783, og sammenlignede
med Halley's og de la Landes Tavler.
Dies
&
Menfes.

Tempus
medium
Culminationis.

16 Julii
18
22
47
=9
2 Aug.
5
I2

121122'
12 13 4
USS 8
1 1 32 S3
1 I 23 55

300° i i' 5"
299 55 5
299 22 35
298 42 2 i
298 26 26

21
21
21
21
21

i i 6 6
10 52 5 i
10 22 3

297 55 10
297 32 25
296 43 25
294
294
294
294
294
294

Reitufcenfio
obfervata
3

Declinatio
obfervata
3

Longitudo
obfervata

3

Latitudo
obfervata
A

Error
Error
Error
tab. Hal tab. Hal tab.de la
ley in
ley in Lande in
Lon git.
La tit. Longir.

9f27058' 4"
9 27 43 4
92712 0
9 26 43 43
9 26 18 37

O°
O
O
0
O

3 2'29,zA
32 17
32 54
33 34
33 21

+
+
+
+
+

43"
60
52
56
60

+
+
+
+
+

2 I 34 1 i
21 38 5
2 I 47 20

9 25 48 53
9 25 27 43
9 »4 41
5

22 6 10
22 7 55
22 10 IO
22 IO25
22 9 26
2 2 ft 7

0
y
9
9
9
9

23
22
22
22
22
22

43
14
25
36
20
i

34
34
54
36
36
36
36
36
36

i 1
10
58
23
44
20
38
36
34

+
+
+
+
+
T
+
+
+

46
64
57
52
38
35
45
40
32

+ 39
+ 20
+ 3'

17
2i
26
40
45
57

O
O
O
O
O
O
O
O
O

+
+
+
+
+
+

0 7' 3"A
10 20
17 3
25 6
27 55

67"
38 - 5'40"
40
43
27

2 Sept,
5
16
20
26
30

8
8
7
7
7
7

0 OÄ»
11
16
21

6 39 «S
6 20 57
6 2 58
5 45 3 S

295 4 20
295 25 3
295 50 25
296 20 14

22 5 I 5
22 I 4 I
21 57 46
2 I 5223

9
9
9
9

23 7 8
23 26 49
23 50 41
24 18 51

O
O
O
0

36 34
36 20
36 3 i
36 5

+
+
+
+

31
29
25
25

± 31
+ 19
+ 3i
+ 5

I Nov. 5 7 28
4
I 4 57 '8
4 47 17
7

297 41 4
2H8 6 19
298 32 59

21 38 52
21 3422
2 1 29 30

9 25 35 10
9 25 59 2
9 26 24 20

O
0
O

3621
36 19
3614

+ 35
+ 30
+ 35

+ 24
+ 22
+ 17

52
40
55
39
16
1

25
4
40
38
46
36

57
48
31
3i
37
45

O
52
36
36
42
50

45
60
23
38
34
3i

+ 44

• 4 53

+ 36

' 4 37

+ 43

- 4 14

+ 2g

der eller en halv Minut; og at de have en fterre Noiagtighed end Mttyers
Maane-Tavler.
2) At de ere meget fuldkomnere end de la Landes Tavler,
hvilke feile omtrent 10 Gange faa meget.
Naar man sammenligner disse Ob
servationer med Observationerne og Beregningerne far 1731 og 1782, da sin
der man, at Feilen i Lamgden og Vreden i ovenmeldte tvende Aar har vcrret
negativ og aftagende, men at den i 1783 er bleven positiv, og som det synes
noget tiltagende.

M

+ 53"

- 5 13

Af ovenstaaende Beregninger og Sammenligninger kan man da uddrage
disse Slutninger,
i) At de Halleysse Tavler, forbedrede ved de Perturbatio
ner, som komme af SaturnS tiltrækkende Kraft, ikke feile over ZO Sekun

Hye Saml. III. L.

Error
tab.de la
Landein
Latir.

Af
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Af de foretagne Observationer paa Mars har jeg beregnet 18 Steder
fra den 30 September til 31 December.
Mars har gaaet tilbage igiennem
en Bue af 50 39' 21" fra 30 September ril den 3 November; og den er
gaaet frem ad igiennem en Bue af 13° 6' 39“ fra den 3 November til 31de
December.
Til at finde Rektafcensionen, har jeg brugt J1 i Ornen, hvis
Rektascension den 30 Sept.- ------ 2330 38' §r,4"; Aberration ------ + Z,o";
Nutation —
2,9"; S i Fiffene, hvis Rektascension den 15 October ----20 22'21,3", Aberration -------j- 17,4"; Nutation-----—0,4"; og £ i
Fiffene ,
hvis Rektascension den 27de December ----- 150 36' 59,3" ,
Aberration — -f- 2,2"; Nutation ----- -j- 5, 5".
Solen har jeg, saavel
ved denne som he ovrige Planeter, undertiden brugt til en Bekrcestelse, og de
ved Solen og Fixstiernerne fundne Planetens Rektafcensioner, have stemmet
overeens saanoie, som man kunde enffe; eller at Forffiellen ikkun har, verret

meget faa enkelte Sekunder.

Mars's Lcengder og Breder observeerte 1733. og sammenlignede med
Halley's og de la Lande's Tavler.
Dies
&
Menfes

Tempus me Redafcenfio
dium Culmi- obfervata
nationis.
c?

30 Sept. f i h 58'50**6

i0H.
JO
13
IS
21

a Nov.
5
9
13
21
25
i Dec.
2
4

iS
27
31

ii 53 44 2
II
8 4
10 i53 17 i
10 43 35
10 j6 32 9

9 20 39 7
9 12 58 2
8 58 10 i
8 44 5 i
8 17532
8
5 42 6

7 48 28
74541
7 10 16
7 12 2
6 44 25
6 35 40

2
4
2
7
9
4

Declinatio
obfervata

Longitu do
obfervata
c?

Latitudo
obfervata

Error
Error
tab. Hal tab. Hal
ley in
ley in
Longit.
La tit.

Error
Error
tab. de la tab. deja
Lande in Lande in
Longi t.
La tit.

9 0 I 7* 2**2 o° 29'23"^ of 8° 2OZ 5" 4° 8Z 3 "A + 6*51" —2*40" —3'29"
0 33 12
08
i 30 4415
+ 641 — 2 19
» 58 53
0 5 29 2 3 27 38
6 24 19 3 O 59 44
4-6-49 —2 i 8 — 3 26
4-6 40 — 2 54
O 4 45 41 3 14 16
4 37
5 39 10 3 i
4-611 —2 26
I
6 45
0 4 1934 3 5 18
5 i i 43
i
6, 37
O 3 1741 2 38 19
4
4 28
4-5 4’ — 2 17 — 3 30
0
2
4043
0
30
1
4
4-5
25 — 2 10
i 42 43
3
8 8
O 2 46 31
3 10 38
0 20 55
- 35 3
4-4 45 — 2 4
O
I 28
03
8 32 i 20 6.
3 24 36
4-4 59 — I 55 —2 2 I
03 41 16 i 6 0
0 .27 30
4-4 4 — 2 O
3 49 5
i 29 17
0 5 18 34 0 40 46
— I 52
5
8 25
4-4 13
0 6 21 22 0 29 38
2
4 23
6
i 44
4-3 54 — I 48 -24
320
0 8 1 1 44 0 1427
4-3 48 — I 40
7 37 14
O 8 31 39 0 12 I
3 12 S
4-3 35 — J 44
7 54 35
0 9 13 1 0732
8 30 58
3 32 33
4-3 31 -1 39 — I Z2
0 1-3 28 40 0 14 19 B. 4-3 6 4- i 30 — I 46
12 I 8 20
5 32 44
4-2 39 + I 45
0 18 S i 3d 0 32 49
7 54 IO
17 ’I 14
0 20 47 22 0 38 12
4-2 26 + I 30 — I 41
'8 42 59
18 57 29

— 24"

— 31
— 0 14

—

IS

—

18

— 16
4- 14

Af

4- 24
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i) At Halleys
at Feilene deref
ter beständigen have aftaget, og var den 31 December ikkun + 2' 26". 2) At
samme Tavlers Feil i Brede have varet negative og aftagende fra den 30de
September til den 4de December, og at de derefter til Maanedens Udgang

Af disse Observationer og Beregninger seer man da:
-Tavler have feilet i Langde -j- 6' 51" den 30 September;

ere blevne positive og voxende.

3) AtFeilene i de la Landes Tavler i Langde
have varet mindre =—3'29", og ligeledes aftagende; men dog meget
ftørre end i de forrige Aar, faa at disse Tavler et til alle Tider Have samme
Grad af Noiagtighed.
4) I Vreden har de la Lande feilet mindre end Hal
ley; dog seer man tillige, at Feilene ligesom hos Halley fra 30 Septem
ber til 4 December have varet negative, men derefter ere blevne positive. Denne
falleds Feil maae have sin Grund deri, at Inklinationen er urigligcn antagen

i begge Tavlerne, og det er nu ei vanskeligt at bestemme, hvor meget saavel
Halley som de la Lande have feilet i Inklinationen.
Observationerne paa Venus maae alletider foretages om Dagen, og
falde imellem Kl. 9I Formiddag og 2! Eftermiddag.
Den Brandtaage, som
den heele Sommer har giort vores Dunstkreds ikkun halv igiennemsigtig, og
som formodentligen har havt sin Oprindelse af de Vulcanifke Eruptioner, har
meget'forhindret Observationerne paa Venus.
Hertil kommer endnu, at
Venus under den hele Tid har varet i den nederste Deel af sin Bane, at den
er gaaet igiennem sin nederste Konjunktion med Solen; at den har ikkun va
ret oplyst for en faare ringe Deel, og derfor varet faa meget vanskeligere at
see i Narheden af Solen.
Af alle disse Aarsager har jeg forgieves spildt me
gen Tid og Umage, og dog ikkun kunnet erholde 7 tilforladelige Observationer
paa Venus, fra den 19 September til den 27 November, igiennem en Bue
af 2° 28' 12" for Konjunktionen, og io° 45' 27" efter Konjunktionen. Til
Rektascensionens Bestemmelse har jeg sammenlignet Venus med Solen, bes^
regnet.ester de Mayerffe Soel-Tavler.

M 2

Venus's

<-D
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Venuö's Lcrngder og Breder observeerte 1783- og sammenlignede med
Halleys og de la Landes Tavler.
Tempus me Reétalccnfio
Dies
dium Ctiltni- obfervata
&
nationis.
Menfes.
?
i g Sept.
20
26
2OÄ.
14

2h 4'z6"8 209° 27'55"'
2 2,8 209 48 10
i 43 58 6 21 i 11 45
21126 4
I 22 55
0 2Ö 5 6 1 208 6 55

21 Nov. 21 20 IO
21 ,8 19
27

201 14 S3
204 12 19

Declinatio
obfervata
?

i 8 0 3o'29"A
>8 45 32
19 5 7
3
20 34
5
19 28 58
8 27 22
8 37 2

Longitudo
obfervata
?

Latitudo
obfervata
?

7f 3 0 52'33" 6° 3' 1 "B
7 4 15 55 6 IO 26
7 5 55 15 6 50 19
7 6 20 45 7 20 29 A
7313 7 24 41

6 22 47 33
625 34 18

027 6
i 2234

Error
Error
Error
Error
tab.Hal tab. Hal tab.de la tab.de la
Lande in Lande in
ley in ley in
Latit. Longit.
Longir,
Latit.

4- 24"

- 1'55"
-22
- 3 10

+ 39" - 0'58"
+ 49
+ 55

- 2 IO
- 2 4I

-t- 68
+ 4

- 0 24
- 0 39

+ 44
- 27

- 2 27
- I 40

+
+

7
9

- 1 54
- 1 '7

+ 26
- 26

Hr. de la Landes Tavler have da ved Venus endnu i Aar Fortrinnet
for Halleys Tavler, saavel i Lcengde som i Vrede; og desuden have disse
sidste Tavlers Feil voxel i Aar; faa at det synes, at de Halleysse og de la
Landiffe Tavler ere lige gode i den overste Deel af Venus's Bane, men i den
nederste Part af Banen, eller naar Venus gaaer igiennem den nederste Kon

junktion, da have de la Landes Tavler Fortrinnet.
Jeg har forhen erindret, at Hensigten af disse Observationer og Berigvinger, som jeg nu i 3 Aar har foretaget med Planeterne, er, at man engang

i Tiden, naar man har den fornodne Mcrngde af Observationer igienncm saa
mange Punkter af Planetens Bane, som mueligt, kunde forbedre deres Theo-

rier, Elementerne til deres Baner, og Tabellerne over dem.
Det er ikke allene Astronomen, som af disse Arbeider skal have den
Nytte, at Observationer og Beregninger stemme overeenS, men de ere endog
scerdeleS vigtige for Geographien og Navigationen.
Naar Planet-Tavlerne
engang kan , ved at kiende og rette deres Feil, bringes til den Fuldkommen
hed, at de angive Planeternes Steder med samme Noiagtighed, som man nu
tiender en FixstierneS Sted, da kunde en Planets Bcdcekning af Maanen bru
ges til Leengdens Bestemmelse til Lands med samme Noiagtighed, som en Fix
stierneS Bedækning, hvilken er det paalideligste Middel,til at bestemme tvende
Staders Middags Forffiel.
Mars's Bedcekning af Maanen er observeret i
Kiobenhavn og paa LambhUUs ved Beffesta'd i Iisland, og esterat jeg ved
disse

P. Observationer paa Planeterne i Aaret 17^3.
disse Observationer og^Beregninger har bestemt Feilen i det Punkt af Martir
Bane, saa er jeg ferst bleven i Stand til, at kunne beregne Langben af dette
Sted i Irland.
Derncrstere Planet-Tavlernes Forbedringer af den stsrste Vigtighed
for Navigationen i Lcrngdens Bestemmelse til Sees.
Det er bekiendt, at
man ved Distance Methoden bruger Maanens Afstand fra Solen, og Maauens Afstand fra de markeligste Zodiakal Fixstierner.
At udmaale med Ok
tanten en Fixstiernes Distance fra Maanen har tvende praktiske Uleiligheder.
Den forste, at man meget let kan tage een Fixstierne for en anden, eller ved
Skibets og Hiers Bevcegelse t<i6r den rette Fixstierne af Sigtet, og sceste
Hiet paa en anden; hvilket er saa meget mere mueligt, som man under Ob
servationen i Oktanten ikkun seer een Stierne, og altsaa ei kan kiende den af stn
relative Beliggenhed imod de andre.
Den anden Ulejlighed er, at man om
Natten ei med den fornodne Klarhed kan see Kimmingen, fom dog er fornedent ved at observere Maanens og Stjernens Heider, hvilke skal tages til
samme Tid som Distancen.
Omendssionr man ved de nyere Forbedringer ved
Hadleys Oktant og Sextant anbringer smaae Natkikkerter, og derved seger
at afhielpe eller i det mindste at forringe denne sidste Ufuldkommenhed,
saa
bruges dog Fixstiernernes Distance fra Maanen meget sielden, og af meget
faa Soemcend af ovenmeldte Aarsager; og man taber derved mange Lejlighe
der til ar bestemme Skibets Lcengde.
Naar Tavlerne over Planeterne Jupiter, Mars og Venus kan bringes
til den fornodne Grad af Fuldkommenhed, da blive de er af de allerfortreffeligsie Midler til Lwngdcus Bestemmelse til EoeS ved Distance- Methodeu.
Man kan altid see disse funklende og store Himmel - Legemer meget rilig om
Aftenen, da Dagens Lys endnu er saa stärkt, at man med megen Tydelighed
tillige kan see Kimmingen, og de foruden Distancen fornodne Heider af
Maanen og Planeten kan maaleS med Vished og Noiagtighed.
I Di
stance - Methoden have derfor Planeterne, sammenlignede med Maanen, mange
Fordccle frem for Fixstiernerne, og ingen af disses praktiske Uleiligheder eller
UviShcdcr i Hoidernes Bestemmelse om Natten.

Ved de af mig i Aarene 1781, 1782 og 1783 anstillede Observationer
og Beregninger over Planeterne, troer jeg, saavidr mig er bekiendt, at have
M 3
varet
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ben forste, som har beviist Planet-Tavlers Fuldkommenhed eller Usuldkommenhed i saa mange Punkter af deres Baner, og at Jupiter er den
eeneste Planet, hvis Theorie er saa fuldkommen, og hvis Tavler ester Halleys
elliptiske Bestemmelser, og Lamberts Perturbationer ere saa gode, at de strap
kan bruges til Lcengdens Bestemmelse til SoeS.
Jeg har derfor anmodet
Hr. General-Adjutant og Kapitain Lowenorn, paa sin Expedition til de
Armandssse SoeuhreS Prove at betiene sig af Jupiters Distaucer fra Maanen,
og naar vi have .fort Regningerne paa fanune Maade, som jeg ved denne Pla
nets Beregninger bruger, da er det befundet, at Jupiters Distancer fra Maa
nen ere meger fortresselige til LcengdenS Bestenunelfe til Soes.
Denne Sag
forekommer mig saa nye, mcerkvcerdig og vigtig, at jeg ved en anden Leiligr
Hed skal have den 2Ere at forelcegge Scrll?abet noget udforligere, angaaende
disse Hr. General-AdjutanteuS og mine Beregninger.
Vel have Hr. Rid
der de Borda og Kapitain Phipps, nu Lord Mulgrave, forhen forsogt,
at sinde Lcengden af Jupiters Distancer fra Maanen; men da de ikke have
rager Jupiters Perturbation med i Betragtning, saa have de ei kunnet naae
nogen Noiagtighed, og den bestemte Lcvngde maatte blive mindre paalidelig.
Tilsidst maae jeg bemerke, at ingen af Jupiters Loengder, saadanne
som de findes beregnede i Berliner , Pariser og de engelske Ephemerider, ere
strå paalidelige, at de kan bruges til Længdens Bestemmelse, fordi man ei har
beregnet Perturbationerne, og ci rettet Jupiters hcliocentriske Lcrn,gde vedPerrurbarionerne og en Slags secular Mqvation, forend man beregnede den geocentriffe. Leeng de.
Dersom jeg turde vente nogen opmuntrende Understottelse ved mine Astro
nomiske Arbeider, daskulde jeg ikke veer c bange for, aarligen at beregne og
udgive Jupiters beregnede Lcengder og Breder, og dens Distance fra Maanen
til hver 6te Time; hvoraf Seemcrndene kunde finde Lorygden tilSoeS afJupt-

rers observeirte Distancer fra Maanen.

Ldet.
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2det. SaturnS, Jupiters og Marö'ö Oppositioner
mod Solen 1783*
Observationerne, som hertil bruges for Saturn, ere felgende:
Dagen

SandCulmi- ObserveerteLcrngde ObserveerteBrede
af H
af t>
nations Tid.

30 Junii 12 T i' 25"
1 Julii ii §6 2
2 Julii n 52 31

Solens
Langde.

9s 9° 16' 43"

o° 36' 17" N. 3® 8° 54' 3"

9

9

12

23

9

9

7

53

0
0

36 14
36 13

3 9 5i 7
3 10 48 ii

Saturn har altsaa fra een Culmination til en anden udi 23T 55' 34"

SaturnS Bevcegelse mod Oppositionen er da 24 Timer ------ mot. 0 4- moL h = 57*
14" 4- 4^ 26" ----- 61'40".
Heraf kan man da beregne:

af sand Tiid forandrer sin Lcengde 4' 25", og sin Brede 3".

Oppositionen efter Observation. 30 Junii . 30 Junii aoT 50^43". sand Tib*
■ ester Observation 1 Julii . . 30 Junii 20 52 31

SaturnS Lcrngde efter Observation 30 Junii .
ester Observation 1 Julii
SaturnS Brede ester Observation 30 Junii
ester Observation 1 Julii

Leengden beregnet efter HalleyS Tavler
og Lamberts Forbedringer
Aberration og Nutation
♦
.
Breden
.
.
Tavlernes Feil i Lcengde
.
i Brede
.

♦

.

9s 90 15' 5"

*

.

9 9 15 10

♦

♦

.

o 36 16 Nordt.
v 36 16

9 9 ri 49

4- 4 42
+ iS

o 36 o
+ 3 14
4- o 16

De Observationer, som brugss til at beregne Jupiters Oppositioner, ere
folgende:

Dage»

-6
Dagen

B.
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Sand Culmi Obferv. Lcrngde
nations Tid
af 3

16 Julii 12T i6‘ 26"

9X 27°58/ 14"

7
18 — 12
12 — ri 49

9
9

19
10

27 43
27 12

1783:

Ol'serveerle Brede

4
0

Solens
Lcrngde

af 3

o° 32' 29" S. 3T 240 10' 5"

0

32

17

3- 26

0

32

54

3

413

29 52 40

Jupiter har altsaa i 23t 55' 27" forandret sin Leengde 7* 40" og sin
Brede 8"»
Dens Bevcrgclfe til Oppositionen i en sand Soel-Dag er -----

57'J8 + 7Z 41" = 64' 59".

Man beregner da heraf:

Oppositionen efter Observation den ig Julii
ester Observation den 22 Julii

20 Julii o1: 37''47'"f.Tid.
20 Julii 0 28 52

.

Jupiters Lcengde ester Observation d. ig Julii

.

-

efter Observation d. 22Julii

.

Jupiters Brede efter Observation d. ig Julii

.

.
«

efter Observation d. 22 Julii
Jupiters Lttngde efter Halleys Tavler
.
og Lamberts Forbedringer eller Perturbation
Aberration og Nutation
Jupiters Brede
Tavlernes Feil i Lcengde
i Brede
.

.

♦

9s 27 31 22
9 27 31 i
.
0 32 24 Sydlig
0 32 34
♦

•

9 27 30

♦

6

3 18
+ 13
0 31 56
+ §r
+ 35

Jeg bemcerker, at disse Bestemmelser af den 18 og 22 Julii ikke kan stem
me paa det noieste overeens, fordi Observationerne staae vel langt fra Oppo
sition, og den merke Himmel hindrede, at saae nogen ncermere og bedre.
Observationerne til ar bestemme, naar Mars kom i Opposition med So
ten, ere felgende:
Dagen

Sand Culmi ObscrvccrleLkngdc ObserveerteBrcdc
nations Tid
af <?
af <?

30 Sept, 12^ 9* 2"
i Ottobr. 12
4 14

O^g° 20Z 5"
0

8

I 30

46

8'

4

4 15

Solens
Lomgde

3" S. 6 T 70 38'27"

6

8 37 22

'Liars

B.
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§1

?^ars har derfor fra en Culmination til en anden, eller udi 23' §§'
i2/z forandret sin Lcmgde 18' 35" og sin Brede 3' 48"; og udi en sand
Coel-Dag 18' 39»
Dens Vevcegelse til Oppositionen er derfor ----- §9' 6"
4~ i8' 37" ----- 77* 43"»
Heraf beregnes:
Oppositionen ester Observation 30 Sept.
.
♦ i October if 0' 27' ' st TiH.
efter Observation r October .
♦ i October 0 59 40
Mars's Lcrngde ester Observation 30 Sept.
.
.
os 8 10 6
ester Observation 1 October
♦
*
.
0 8 10 6
Mars's Brede ester Observation 30 Sept.
6 11Sydlig
.
.
4
efter Observation 1 October
6 0
.
♦
4
Marö'ö Lcengde beregnet ester Halley
♦
♦
0 8
3 i,4
Aberration og Nutation
.
4-■ 8
Mars's Brede
.
.
8 0 Sydl.
4
Tavlernes Feil i Lamgde
.
.
+ 6 44
i Brede
• 2 0

3bie.

Observationer paa den nye Planet eller Uranus, foretagne
1783. og dens beregnede Langder og Breder.

For at finde Urans Rektascension, er den ved sin Culmination eller Gang
igiennem Transit-Instrumentet bleven sammenlignet med H i Tvillingen etter
Propus; hvis Rektascension den 1 Februar 1783 ----- 87° 44/ 15,1; Aber
rationen ------- — 15,7"; og Nutationen ------ — 0,2".
Fra den 14 Marts
er y i Tvillingen blcven brugt, hvis Rektascension til den Dag ----- 90° 26*
§8,2"; Aberrationen == 4- 1,3"; Nutationen ------- 4- 0,2".
Deklinatio
nerne ere beregnede af de obferveerie Middags Helder med den 6 Fods Mural
Ovadrant;
Lcrngderne og Breverne af Uran ere af de observeerte Rektascensioner og Deklinationer beregnede ved sphcerisk Trigonometrie.
Observationerne
gaaer fra den 1 Februar til den 16 Marts, og indeholde i§'Steder i Urans
Bane.
Da Observatorium endnu mangler et got aqvatorial etter parallaktisk Instrument, med hvilket Planeter og Kometer kunne observeres paa ethvert
Sted paa Himmelen, saa maae jeg af Nodvendighed lade mig noie med at ob
servere dem ikkun til de Tider, naar de gaae igiennem Meridiauen.
Saml. lå

N

Dag
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Obstivatiotler paa Planeterne i Aaret 173z.

Sand Lusmi Observeerte
nationS-Dd Rectascensi.
af Uran.

i Februar 9$
8'
I5
16
8
8
18
22
7
7
25
28
7
i Martii
7
7
4
s
7
6
13
6
14
6
15
6
16

15'
18
14,
6
50
39
28

17*
18
19
24
58
22
2

24 13
13 0
9 16
39 49
36 i i
32 33
28 56

Observeerte
Declination.

Observeerte
Lcrngde.

4 94° 15' 44" 230 43* 41 "9? 3 T 30 5 C/

93
93
93
93
93
93

51
50
48
44
41
39

58
43
2I
8
21
28

23
23
23
23
2?
23

44
44
44
44
44
44

8
12
l6
20
23
26

3
3
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3

31
31
29
25
22
20

8 93
93
6 93
5 93
93
3 93
4 93

38
37
36
36
36
36
36

43

23
23
23
23
23
23
23

44 30
44 31
44 31
44 34
44 30
44 26
44 26

3
3
3
3
3
3
3

3
3
3
3

20
18
18
17
i?
18
18

7
5
2
4
3
1

18

54
l5
19
3Q
45

3

3
3

0"
33
11
1
10
36
51
12
54
3i
56
59
10
24

Observeerte
Brede.
0°
0
0
0
0
0
0

18'
18
18
18
18
18
18

0
0
0
0
0
0
0

18
18
18
18
18
18
18

57" 91
45
49
49
47
46

46

50
47
47
50
46
42
43

Af disse Observationer bekrastes det, uden at efterlade den allermindste
Tvivl, at Uranus er en Planet, hvis Bane for det forste endnu bliver en
Cirkel, hvis Afstand fra Solen er 19,5 Gang storre end Jordens Middelaf
stand fra Solen; og hvis periodiske Gang paa det ncermeste er 82 Aar.
Til
ydermere Bestyrkelse heraf kan jeg endnu foie til, at jeg efter disse Forudsatninger har beregnet, hvor jeg skulde finde Uranus 1784. den 1 Februar, og
at den paa saa enkelte Sekunder ncer, befandtes virkeligen at vare paa det
Sted, som mine Beregninger havde forud sagt.

i
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Nogle

Forbedringer
ved

Mural - Qvadranten,
ved

Thomas Bugge.

fortreffelige og ubodelige Tycho Brahe var den ferste, som opfandt <h
Mural-O.vadrant; han var saa overtydet om dens Vigtighed og Nytte i den
praetime Astronomie, at han efter sit Navn har kaldet den Qvadrans Tychonicusfl). Tyd)o Brahes Mural-Qvad rant var stobt i en fammenhcengende
Masse til 5 Fods Radius.
Randen, som var § Tockmer bred og 2 Tommer
tyk, varmed megen Flid afdreiet, Graderne vare deckte til enhver enkelt Mi
nut, og Minuten tgien deelt i 6 Parter, og altsaa har Inddelingen viist hver
10 Sekund.
Dog, da Tycho Brahe brugde simple Dioptre og Pinnuler til at
sigte med, faa tor man ikke vente, at han ved sine Observationer er kommen
N 2
Sand-

a) T. Brake Aflrojiomiat infhuratæ mechanica pag, 20.

TOO
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Sandheden ncernoki de finere Parter. Med hans MurabQvadrant eller andre
Instrumenter af lige Sterrclfe, have Grcrndserne as Observationernes Vished
vcerer 30 kil 45 Sekunder.
Delte var en saa hei Grad af Fiinhed i JndVeeling og Observation, atingen Astronom for Tycho Brahes Tid, eller i hans
Tid har havt Instrumenter, der have kunnet giort en saa stor Virkning.
Det
er damedsuld og 'velfortjent Ret, at Astronomerne have saa megen Tillid til
denne flittige Mands mange og talrige Observationer, ved hvilke Astronomien
uendelige» er forbedret og udvidet.
Esterat Kikkerterne vare opfundne, og Pariser Observatorium af Ludvig
den storkende var bygget, har Hr. de la Hire i Aaret 1682. ladet indrette en
stor Mnral-Qvadrant, og anbragt paa den en Kikkert; og dette var en sand
og stor Forbedring, som Tycho Brahe i fin Tid ei kunde have Æ).
I Aaret
i6Zo. have de Engelffe Astronomer John Flamsteed og William Sharp i det
da nyeligen opbygte Observatorium i Greenvich, indrettet en Mural Bue af
791 Engelffe Tommers eller 6 Fods 7! Tommers Radius r).
Den bekiendte
Engelffe Uhrmager Graham, som i Jnstrumeutmageriet i Almindelighed har
mange Fortjenester, har i Aaret 1728» under Hr. Edmund Halley's Besty
relse forfcerdiget, og i Greenvich Observatorium opsat en Mural-Qvadrant,
hvis Radius er 8 Engelffe Fod.
Den findes endnu i bemeldte Observato

rium, og peger imod Nord, eller bruges til de Stierner, som komme i Me
ridianen fra Horizontens Nordpunkt til Zenith.
I Aaret 1750. er en nye
Mural Qvadrant af 8 Fods Radius forfcerdiget af den store Engelffe Instru
mentmager John Bird;
og i Greenvich Observatorium opsat imod Son
der dy
Denne fortreffelige Mand har saa meget forbedret Indretningen af
denne Qvadrant, og inddeelt den med en til hans Tid ubekiendt og saa stor
Noiagtighed, at den kan ansees for det fuldkomneste Monster vaa en fortreffelig Mural - Qvadrant.
Horderligen betonnet af Regieringen, har Bird tydeligen og ordentlige» beffrevet, saavel Indretningen, som den hele og nye Om
gang med Jnddeelingen i tvende Skrivter: Method of dividing Agrono
mical
ö) de la Hire Tabulae Aftronomicæ. Parifiis 1727.

Epiftola nuncupatoria pag. 4.

#) Flainfleed Hifloria coelefb's Prolegomena pag. log.

d) Mafkelyne Agronomical Obfervations Vol. I. Preface pag. 1.
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rnical Inftruments London 1767. og Method of conftrudling mural
Qvadrants. London 1768 ;

hvilke begge Skrivter ere trykte paa offentlig

Bekostning.
Ved vor allernaadigste Konges Gavmildhed imod Videnskaberne, er dst
Kiebenhavnske Observatorium, deteneste i tvende Riger, af nyt blevet om
bygget, og forsynet med de Instrumenter, som efter Videnskabens og IustrumeukmagerietS ncervcerende Tilstand ere de beste, og fuldkommen tilstrcekkelige
til at foretage Astronomiske Observationer ester en ordentlig og sammenhængende

Plan.

Inlaut disse Instrumenter maatte da ikke savnes et saa vigtigt og uundvcrrligt Instrument som en Mural-O.vadrant.
Den Kiebenhavnske MuralO.vadrant af 6 Danske eller Rhinlandffe Fods Radius, er forfcrrdiget oginddeelt af vor meget duelige Instrumentmager Hr. Johan Ahl, med en Flid og
Noiagtighed, som gior ham megen TEre.
Jeg kan ikke undlade at bemcerke, at vor Mnral-Qvadrant har enFordcel, hvilken, saavidt jeg veed, ingen anden har.
Den er nemlig sammen
sat og inddeelt i Observatoriet selv; den er ikke som andre Mural-Qvadranter,
forarbejdet i KonstnerenS eget Verksted, og saa transporteret flere Mile til
Observatoriet; en saa svcer Maskine af 800 til 1000 Punds Vcegt lader sig
neppe bringe og kiere igiennem en lang Vei, uden stcrrkt at rystes, og faae et
eller andet Sted, hvorved Cirkelbuens Figur, og hele Instrumentets Sammenfeininger og Sammenfkrueninger kan lide nogen Forandring, fem paa
Inddeclingen kunde have Indflydelse.
I det Heele har man ved den Kiebenhavnffe Mural -O.vadraut fulgi
den Indretning og Deelings-Maade ,fom af John Bird i forommeldte Skrivler omstcendcligen er beskrevet og forklaret.
Nogle Forbedringer har jeg tillagt, fom jeg korteligen i denne Afhand
ling skal beskrive.
Den ferste angaaer Kikkertens Tryk, paa Center-Tappen,
og den anden angaaer Kikkertens Contrabalaneering.
Da jeg i den ferste Samling af mine Astronomiske Obfervationer for
Aarene 1781, 82 og 83, som med forste forlader Pressen, i det 4 Capitel af
Indledningen omstcendeligen har beskrevet, og paa den 6 og 7Tavle tydelige»
ester Maalestok aftegner Mural kvadranten og alle denö Deele, saa anseer jeg
N 3
det

los
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Forkedrittget bed Mural-Qbabksttttett.

det ufornedent, her at igientage samme.

Jeg vil ikkun kortelig bersresaa me

get, som er forneden! til at forstaae det efterfolgende.
i.
Udi medfel?ende i Figur et i
y Muren opfort af starke og med hin

anden ved indstobte Iernklammer og Dyvler forbundne Qvadersteene.
Paa
de i den indlagte og ligeledes desuden indstobte Tapper eller Axeler X og V
hanger Mural Qvadranten C A L B, hvis Vegt er 720 Pund. C er'Cen
ter Tappen og Center^Pladeu, omkring hvilken den 6\ Fods Achromatiffe Kik
kert, som forstorrer 92 Gange, kan bcvages.
Ved sin egen Vegt vilde Kikkerten boie sig i Midten; derved vilde Sigt
linien fordreres; Rektifikationen vilde blive uvis og forandret, og Sigtlinien
vilde ikke langer blive parallel med den horinzontale Radius; thi man seer let,
ar denne Boining er störst, naar Kikkerten er horizontal, at den tager af fra
o Grad og til 90 Grader, og at den er ingen, naar Kikkerten er vertikal.
For at hindre denne Kikkertens Krumning , er den indfattet med Indretningen
g 1 o u v p, hvis Stanger og Tverstanger strabe imod hinanden', og hindre
aldeles Kikkertens Boining; efterdi de gielde det samme som en Planke af 6
Fods Langde, i Fods Ärcde og g Tommers Tykkelse, hvilken paa denne

korte Langde ikke ved sin egen Tyngde kan krumme sig.
Naar Kikkerten er stillet horizontal, fordeeles Trykningen ligemegetpaa
tvende Steder, nemlig paa Center - Tappen O, og paa Skruen k d, Tryk
ningen paa denne Skrue bliver bestandig mindre, og Trykningen paa CenterTappen bestandig stsrre, alt fom Kikkerten fores längere ned, og Stiernernes
Heide bliver sterre; og endelige«, naar Stiernen gaaer igiennem Zenith, eller
Kikkerten er vertikal, bcerer Skruen k d siet intet af Kikkertens Tyngde, men
dens hecle Vegt af 48 Pund vil da trykke og allene hvile paa Centex Tappen,
hvilken ved denne ulige Tryk vil siides ulige Meere paa den everste end paa den
nederste Side, og med Tiden blive elliptisk i steden for cirkelrund.
Buen af
Nonius kan da ikke lcengere blive koncentrisk med kvadrantens inddeelte Bue,
og Jnddeclingen taber en Deel af sin Noiagtighed.
Denne Ufuldkommenhed
har jeg fogt at hceve ved Vegrstangeu v x y ,ben ligger an paa Tversiaugenx,
som er fastet i Muurcn; den ene Ende v griber an under Ringen, som forer
Kikkerten omkring Center-Tappen, og paa den anden Ende y hanger en
Modvegt
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Modvagt Z

ren ikkun den halve Tyngde, og den anden halve Deel bliver tilbage, for at
trykke paa Centret.
Saaledes maatte det vcere, naar ingen anden Indret
ning var ved Mural kvadranten; men formedelst et nyt Tillcrg afJndretning,

Dette var den fsrste Forbedring, som jeg har anbragt ved Mural-Qvadranten.
Den anden Forandring angaaer Kikkertens Contraballancering.
Man feer let, at en Kikkert af 48 Punds Vegt ikke med een Haand beqvemmelig kan bevceges; man feer og, at om Klemskruen enten ffulde springe, eller

ei virre fast nok tilklemt, vilde denne tunge Kikkert falde ned af sig felv, og
med stor Kraft stode an paa Indretningen FHØ, som herer til at bevare det

i en meget ftin Selvtraad nedhængende Lod, og beffadige saavel denne, som sig
selv.
Det er derfor heistfornodent, at en tilftrcekkelig Modvegt maae bcere og
contraballancere Kikkerten.
Hr. John Bird har i et af forommeldte Skrivter (Method of Conflructing mural Qvadrants pag. 6.) beffrevet sin Maade, hvilken han har
udsort.
Denne finder man paa deaf ham forfærdigede Mural-O.vadranter,
saasom i Greenvich, Oxfort og flere Steder.
Jeg ncegtec aldeles ikke den
Methodes og Indretnings Vished og Paalidelighed; jeg finder allene, at den
er meget sammenfat, kostbar og vanffelig ar eftergiore.
Foranlediget af en Tanke af Hr. Boscovich har den fortreffelige Lambert

i Berliner Ephemerider for 1778. forklaret, hvorledes en Kikkert kunde ansees
som en Vindebroe, der sank ned i en Grav, og hvorledes denne ffulde contraballanceres ved en Modvegt, som glider ned paa en krum TEqvilibranons Li

nie, som Belidor allerede fuldkommen har bestemt og kaldet Sinufoiden, og
anvendt til Vindebroers Oploftning e\
Den heele Tanke og Indretning af
Lambert er meget vittig, men Indretningen vilde optage saa meget Rum, som

ikke i noget Observatorium kunde undvceres.

Den ffulde desuden staae imod

Sen<) Belidor Science des Ingenieurs Liv, XV« Pflg.39’42>
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Sender, og altsaa i utallige Tilforlde hindre i at tage Stiernernes MiddagsHeide, som er det, der med Mural-Qvadranten egentlig skal bestemmes.
Fig. i.
Den af mig brugte simple og aldeeles ikke bekosielige Maade er felgende.
Ved m eller J af Radiens Lorngde er paa Kikkertens Forbinding anbragt en
solid Messing-Ring eller Hage, i hvilken et Tov eller en storrk Snocr fastbin
des.
Dette Tov gaaer omkring tvende Skiver M og
af hvilke den forste
M er fcrstet i Loftet ved S; men Naglen af den anden N hviler paa tvende
parallele og i Loftet forstede Jernstanger, af hvilke den forreste er afbildet under
E I K O.
Omkring Skiverne N og M gaaer Tovet, sorn barer Modvegten
P , hvilken egentlig sikal contraballancere Kikkerten.
Udi Loftet ved T er for
ster en anden ubevorgelig Skive R, over hvilken gaaer Tover N R Q; ved
Lodder Q ------ P kan da den bcvorgclige Skive N stilles hvor man vil i Linien
I K.
Fig. 2.
Lad Gravitcrts Centret for Kikkerten og dens Tilbehsr vorre i Midten af
Radius udi E.
Lad Vegten af Kikkerten med dens Tilbehor vorre----- G,
faa er Modvegten P i Kikkertens horizontale Stilling A C = | G; thi Cm:
C E ----- G: P eller 3: 2=G: P.
Naar nu Kikkerten fores ned ad i en
anden Stilling saafom CD, aftager Afstanden IC fra Hvilepunktet C »For
hold med Cosinus af Buen A D eller den af Kikkerten viiste Heide.
Lad Buen A D ==s, C E ----- C H -----eller Ovadrantens halve
Radius; faa er fin. tot.: C H ------ fin. I H C: I C og altsaa I C ------■^r. cof.a

fin. tot.

Dersom Skiven N nu var aldeles ubevorgelig, da ktmde Modvegten
P ei längere holde Ligevegt med Kikkertens Tyngde, alrsaa maae Skiven N
ved Loddet Q fores hen ti! O saaledes, at Momenterne af ? og G endnu ved
blive at vcere lige store, eller P. C F ------ G. IC.
Naar de forhen fundne
Vcrrdiersubstitueres, bliver^ G. CF ------

=

og heraf finder man CF

ginien N S = C m. = |AC taqes S O = C F,

og naar den bevcegelige Skive N ved Loddet Q seres hen til dette Punkt, saa
maae Modvegten P vcere i fuldkommen Ligevegt med Kikkerttys Vegt G. Ef

ter
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ter denne Formul x = s r'cu- a- kan man for en 6 Fodr Qvadrant beregne
fin. tot.

stg folgende Tavle, som viser, hvor langt Skiven N Ml staae fra S, som er
lodret over kvadrantens Centrum, for enhver Stilling eller Hvide af Kikkerten.

Hviderne.

A Gr.
10

'

x eller S O i
danffe Tomme.

15
20

53,
53,
52 ,
So,

25
30

48, 95*
46, 77.

35
40

44, 23.

45
50
55
60

38,
34,
30,
27,

65
70

22 , 82.

7928.
16.
75'

'

4i, 3719*
71.
9700.

75
80

18, 47*
13, 98.
9r 38.

85
90

4, 78.
0, oo.

Efter den Tavle inddeeler man Jernstangen K I for hver 5 Grad fra Fig.z;

K at regne, som er lige over Qvadrantenö Centrum.
denne Deeling viist for hver rode Grad.

I den forste Figur er

Naar man sorer Kikkerten fra een Hoide til en anden, saa vil Skiven
N, font drages ligemeget af Lodderne P og Q, og staaer i en fuldkommen LiNye Saml. yi. B.
£>
Sevegr,

io6
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' gevegt, enten ganske af sig selv eller ved lidet at rore ved et af Lodderne P
eller (), gaae hen til det Punkt eller den Deeling paa Stangen IK, hvor
den skal vcere, for af sig felv at contraballancere Kikkerten til enhver Heide.
Denne Indretning eller Stangen IK og fornemmelig Skiven R kan al
drig vcere i Veien for Kikkerten og Observationerne, deels fordi den er anbragt
oven over, og ei lige for Ovadrantcn, deels fordi den ei fuldkommen er i Pla
net af Kikkertens Axel; faa at den er befriet fra den Indvending, som meGrund kan giercs imod en anbragt Wqvilibrations - Bue.
.2.
Det staaer tilbage, at underfoge, hvad Indflydelse denne Indretning
har paa Center - Tappens Trykning.
Ferst seer man strax, ar naar Enden af
Kikkertens, O eller 6 betragtes som Hvilepunkt, saa bliver Momentet af
Kikkertens Tyngde 6 storre end Momentet af Modvegten P, i hvordan end
Kikkertens Stilling er, efterdi en storre Tyngde i en storre Afstand fra Hvile
punktet altid maae have Overvegten.
Derfor bliver der altid en Deel af Kik
kertens Tyngde, som trykker ned ad paa Center »Tappen, og jeg skal bevise,
at Trykningen paa Center-Tappen bliver = f G, eller i den Kiebenhavnske
Mural-Qvadrant ----- i6 Pund, paa hvad Grad end Kikkerten stilles.
Der ere tre Tilfalde muelige; enten er Kikkerten vertikal, og staaer paa
900, eller den er horizontal, og staaer paa o°, eller den er ffraae, og staaer
paa enhver anden Grad fra o° til 90°.
Naar Kikkerten er vertikal, og hanger over B C, maae Skiven N til
ligemed Snoren bringes hen til S, og trcekker perpendikulär opad med en
Kraft P ----- |G. Kikkerten trykker derimod nedad msd sin heele Tyngde ----G, altsaa Forskiellen G — | G ----- f G eller 16 Pund er derfor Trykning
paa Center-Tappen ned ad.
Om nu Kikkerten ligger horizontal, A er Hvilepunktet, fra m virker
Modvegten P opad efter den perpendikuläre Direktion m N, fra E virker Kik
kertens Tyngde ned efter den vertikale Linie GE, man stkal da ssge en Kraft
x, som fra C efter Direktionen SC virker ligesaa meget opad, som det overblevne af Kikkertens Tyngde trykker ned ad.
Nu er Summen af de opad
virkende Krarfters Momenter lige stor med den eller de nedad virkende KrafterS Momenter, derfor P. Am 4- x. A C ----- G. AE; eller naar de for
hen brugteBencmnnger og Bogstaver indfores, å Pr 4- xr = jGr, og da
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P -----1 d, bliver i G-|-x -------- f G, o<) endeligen x -------| G — JG -— x
G, eller i den Kiobenhavnffe Mural-Qvadrant------ 16 Pund.
Dersom Kikkerten hverken er horizontal eller vertikal, men er stillet paa
enhver given Hmde AD = a; saa bliver O Hvilepunktet, og Afstanden fra
Hvilepunktet bliver D L fra Modvagten P, D K for Kikkertens Tyngde G,
- og D T for Pressionen x paa Center-Tappen; altsaa efter forberorte Statiske
Theoreme P. D Lx. DT=G(DK; man seer strap, at O T ==

nn. ror.

—*

Naar denne 2Eqvation ved Multiplis
■

•

<■

kation og Division forkortes, er l P + x = £ G, men P
G; altsaa
i G 4- x ----- i G, og x ------ 3 G.
Det er derfor i alle trende Tilfalde beviist, at den Deel af Kikkertens
Tyngde, som bliver tilbage, for at trykke paa Center-Tappen, er uforanderlig
----- f G eller y af heele Kikkertens Tyngde eller 16 Pund.
Denne tilbageblevne Trykning er man meget let i Stand til at have
ved Vegtstangen vxy , hvis Lod 2 saaledes indrettes, at det net op kan
bare disse 16 Pund, eller at 2------

Naar Tingene saaledes ere ind-

rettede, er ikke allene den tunge Kikkert med alt sit Tilbehor paa det noieste
contraballanceret i enhver Stilling, og staaer af sig selv i Ligevegt, men endog
al Trykningen paa Qvadrantens Center, som med megen Omhyggelighed bsr
bevares, er fuldkommen ophavet, og Kikkertens Bevagelfe om Centret er ligesaa fri og ubehindret, som om Kikkerten ei havde nogen Tyngde, nogen Tryk
ning paa Centret og nogen Friction paa det Sted.
Til Slutning maae jeg erindre, at man i Observationerne i Greenvich
og Oxford, samt i Hr. Aubertö fortreffelige private Observatorium ligeledes

har tankt paa at borttage Kikkertens Trykning paa Centret ved fire sarffilte
deels bevagelige deels ubevagelige Vegtstanger.
Denne Indretning er ei al
lene meere kostbar og sammensat, men endog vanskelig at injustere.
Jeg
skulde formode, at min Maade har en adlere Simplicitat, og i Konstruktionen
og en storre mekanisk Lethed og Vished i Brugen; og paa det at de Mekanik
kyndige og Astronomerne desto bedre kan bedomme dette, skal jeg tilftie en

O 2

ganske

io8
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ganske kort Beskrivelse af den Engelske Indretning, (hvilken desuden ingen
steds er beskreven) faaledes som jeg i Aarer 1777. har forefundet den.
Fig.3.
Paa Muren er fcestet en fast Jernstang ab, og paa denne er en anden
Stang bc, som er bevcegelig om Naglen b, paa Stangen bc er ubevorgelig
fcestet Vegistangen P c Q, fra hvilken Snoren Q d fatter omkring Hiet eller

Ringen d.
Det er da klart, at Vegtstangen PQ ei kan borttage den bevagelige Kikkerts Tyngde i alle Stillinger.
Den virker meest, naar Kikkerten
AC er horizontal.
Naar Kikkerten kommer i Stillingen C B, maae Vegt
stangen antage Stillingen p cg, og kan ei borttage nar saa meget af Kikkertens
Pression paa Centret, og endelig, naar Kikkerten bliver vertikal, som i CD,
da boerer denne Loftstang og Loddet P aldeles intet af dens Tyngde.
Af den
Aarsag er anbragt en anden ligesaadan Loftestang R g S, som gaaer paa
Stcengerne gf og fe; Dene Loftestang virker da intet, naar Kikkerten er ho
rizontal; men altsom Kikkerten fores nedad, virker den meer og meer, og Virk
ningen af R S tager til i samme Forhold som PQ tager af, endeligen naar Kik
kerten bliver vertikal, kommer Vegtstangen R8 i en horizontal Stilling, og
har sin meste Virkning.
Efter Doctor MaskelyneS og Professor HornSbyS
Beretning er denne Indretning opfunden af Bradley og Bird, men, da den
ikke kan fatte omkring Kikkerten, uden meget nar ved Centret; saa ville Lod
dens P og R blive umaneerlig tunge og store, om de skulle ophceve Kikkertens
heele Pression paa Centret.
Dr. Bradley indrettede dem derfor ikkun til at
hcrve den halve Deel, og den anden halve Trykning paa Centret blev endda til
bage.
For at borttage denne, har Prof. Hornsby og Hr. Aubert paa deres
Mural Qvadranter anbragt folgende Tillag ,fom den fierde Figur viser i siorre
Bestik.

F‘

D E or Ringen eller Pladen omkring Center-Tappen, hvilken som scrdvanlig skiules med en overliggende Plade, hvilken er fastskruet ikke til CenterTappen selv , men til Ringen.
A B er Kikkerten.
Til Midten af denne
Plade er fcestet Vegtstangen CFG; hvilken iF holdes af en anden paaMu
ren selv faststaaeude Vegtstang HIK; ved disse tvende Vegtstcrngeroforeenede
Virkninger borttages da den anden halve Deel af Kikkertens Tryk paa CenterTappen.
Foruden en meget vidtloftig og vanskelig Sammenfatning har ester
mine Tanker denne Engelske Indretning end videre folgende Uleiligheder:
i.

Torn. IIIjbag. LQg.

p r>

D

I

II

L. Forbedrittger bed Mural-Qbadrantett.
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1. At det meget kommer an paa, rigtigen at bestemme Punkterne?og b,EIZ.Z.
og Lcengden af be og fg, samt Armene g S og c Q; den mindste Feil, der
er i disse Bestemmelser, vil foraarsage, at disse Vegtstcenger ikke kan solges ad
i deres Virkninger med mekanisk Vished.
2. Er det meget vanskeligt at bestemme den rette Storrelse af de fire
Lodder R og P (fig. 3.) og G og K (fig. 4.). Dersom de ere noget for lette,
borttage de ikke den hele Tyngde, og ere de for tunge, foraarsage de et andet
Onde, nemlig, at Kikkerten da trykker op imod den underste Deel af Cenrrr-

Tappen.
Z. At denne heele meget sammensatte Indretning kan foraarsage nogen
Brekning eller uregelmæssig Rykning paa Center-Ringen, ja endog foraarsage,
at Ringen D E kan ved Brekningen af Loftstangen K H ved D loftes noget ud
fra den fiirkantede Plade MNL, som er i Planet af den inddeelte Rand; og
i saadant Tilfalde vilde og Nonius-Pladen reise sig fra den inddeelte Rand,
og giore Jnddeelningens Aflåsning uvis og meere eller mindre feilagtig, altsom
Afstanden eller Gabet imellem Nomus-Pladen og den inddeelte Rand blevstmre.

O 3

ITO

Hr. Kommandeur-Capita;»

W. de Stockfleths Skrivelse
af Zdie October 1784,
Lil den i

• Videnskabernes, Seek stab
nedsatte Commission
over de

»

Armandske Sse - Uhre.
jeg, efter Admiralitetets Ordre, i Sommer requirerebe de ade Armands
ske Sse-Uhre, for at bruges paa Orlogsskibet Wagrien, fom jeg commanderede
paa et kort Krydstog i AsterSoen, har jeg ikke villet efterlade at have dm
*2£Ere, at sende mine Herrer de faa Observationer, fom Bestemmelsen af To
get og Lejligheden haver tilladt. I ovrigt har jeg tilfeiet en Deel MiSviiüningS
Observationer, som jeg haver eragtet temmelig vigtige, alleneste for det de vise,
hvor omhyggelig man bor v«re ved CompassetS Brug i Orlogsskibene, ved det,
at man er overalt faa omringet med svcere Masser af Jern; Af de ved de efterfelgende Observationer anferte Anmærkninger, vil man med et Hiekast see,
hvor-megen Indflydelse denne Trcekning haver, ak det end gaser til nogle Gra
ders Forsskiel af CompassetS ViiSning, ved at flytte samme fra eet Sted til et

*

ander
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tu

andet i Skibet, endog i en temmelig Afstand fra det synlige Jern.
Resultas
tet af disse Observationer bliver efter mit Omdomme, ar det beste Sted, hvor
man fan satte et Compas til Peiling eller Observation, er nüdtskibö over Fahrtoierne, ved at lagge nogle Brader tvers over CheftChalouppen, som staaer

i Renningen af Rundholdterne; I det mindste viser dette, hvor stor Omhyg
gelighed der fordres i et Orlogssib, til at bruge et Compas rettelig.
Dersom Commissionen ssulde eragte, at disse Observationer kunde forriene nogen Opmærksomhed, og troe, at det Kongl. Videnskabers Salssab
vilde antage dem, overlader jeg dem med Forneielse, at indstilles dertil.
Den 25de Julii Kl. 6~ om Morgenen, meget nar under Bornholm/
pettede den Nordlige Huk af samme (paa hvilken for narvarende Tid staaer c tt
Flagstang) ret i sand Sonder; til samme Tid tog en Deel Soelhoider, til at
bestemme Langden ved, formedelst Soe-Uhrene; Uhret No. i. angav da Langden for bemeldte Nordhuk 20 10' 15" og Uhret No. 2. 20 io* 12" Asten for

Kiobenhavns Meridian;
Denne Observation skiller vel omtrent § Minuter i
Bue fra den Langde, som denne Huk er astagt paa i Hr. Professor Lous's
Kaart, hvilket paa disse Hoider udgior knap å Miil i Afvigningen. Hr. Pro
fessor Lous's Kaart er grundet paa de Svensse Geographisse Opmaalinger over
den Sondre Deel af Skaane, og maae derfore gansse vist have en stor Paalidelighed.
Det synes ligeledes, som Observationen formedelst Uhrene maakte
og have megen Paalidelighed, da det var Dagen efter Afrejsen fra Kioben
havns Reed, eg der blev taget adssillige Soelhoider, som alle paa det noieste
stemmede, i at give det samme Klokkeflet for Skibets Meridian ;
Desuagtet
er det altid en Observation, giort paa Soen, og overalt kan denne Forssiek
paa denne Landhuk ei vare til nogen Hinder for den Soesahrende.
Samme Dags Eftermiddag, var under Christiansoe, og pettede Fastnings-Taarnet paa Aen i SS W retvisende, efter Gisning i Miil.
Til sam
me Aieblik observerede Langben formedelst Sse-Uhrene, som angav den at
vare 20 37' 22", men efter Pejlingen stod 1'30" Asten for bemeldte Taarn;
dets Langde bliver altsaa, efter denne Observation t° 35' 50", og solgelig
Meridian-Forstiellen af Bornholms Nordhuk og Christiansoe 25' 35" hvilket

haver den uarmeste Overeenstemmelse med Hr. Professor tzous's Kaart.
Dett

ri 2
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Den 2den August, da det var meget stille, indsendte et Fahrtei til
Christiansoe, og observerede ved den Lejlighed paa Landet selv, med et Par
meget gode Instrumenter, Breven deraf, og befandt den at vare 550 19' 26"
som er i noieste Overeenstemmelse med HcrrProsessor Lous's Kaarr; Ved sam
me Leilighed tog med et got Peil-Compas, folgende Pejlinger over til Born

holm :
Foromtalte Flagstang paa Hammeren eller Nordhukken af
Bornholm
*
»
790 30 fra N. ad W.
Gudhiem
*
*
■ *
64° 20 — S, ad W.
Svanneke Bye (faavidt den er kjendelig)
.
.
240 30 -^-8. ad W.
Malauerne Huk, eller det yderste af Landet, man kunde
see
♦
*
.
20° 30 — 8. ad W.

NB. alle disse Peilinger ere ikke forbedrede for Misviisningen.

Den §te August, ester at have om Middagen havt en meget god Ob
servation for Breven, som befandtes $6° 7' 20", styrede Cours, for at faae
den Sydligste Huk af Aeland at see, peilede samme om Eftermiddagen Kl.
4P 68° fra N ad W retvisende paa
Miils Afstand efter Gisning, altsaa
stod 3' 42" Sydligere, og havde ester Seilladsen forandret i' i Brede Nord

lig fra Middag.
I Folge dette ligger denne Huk paa 56° 12^ 2" Brede.
I det En
gelsse Kaart over Astersoen af 1776. er samme aflagt 56° 12' $0", hvilket vi
ser en meget stor Overeenstemmelse med Sandheden; med en Observation fra
Soen, og efter Seillads med en Gisning og Petting, kan man ei bringe det

»armere.
Den Sondre Huk af Aeland er bedakket med en Skov lige til Pynten ,
men derfra strakker sig en gansse flad Strimmel eller Pynt Sydlig ud , som
uden Tvivl snarere kan ansees som en Sand eller Reev.
Der strcekker sig ,
efter adssillige Soekaarter og Boger, og virkelig et Reev ud derfra, ja ester
nogle af disse indtil il Miil.
Det yderste af denne Strimmel, som paa denne
Afstand var synlig for os, blev peilet 740 N ad W retvisende, og altsaa dets
Brede ikkun efter ovenstaaende 56° 11' 8", og maassee om man havde varet
det narmere, seer den längere ud.

I
\.
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ki;

I det omtalte Engelske Kaart er Revet etter Skiorrene uden for Huk^
ken vist nok ikke market langt nok ud.
Tilligemed blev samme Dags Formid
dag den paavarende Langde observeret ved Soe-Uhrcne.
Efter Beregning
af den stilede Vei, og fra denne Observation og til Pejlingen, med denne
iberegnet, blev Forffiellen af Langden imellem Christianooe og Aelande Son
der-Huk i° 30' som giver til Afvigning 12^ Miil, og efter samme Engelske
Kaart er Afvigningen 12 Miil, hvilker ganske vist er en meget nar Overeenstemmelse.
Da der er blandet for megen SeiladS og en Pejling i denne
Langde Bestemmelse, kan den vel ikke kaldes en directe Observation, men er
< altid en meget god Formodning oa Bekraftelse for dette Kaart, hvilket og er
grundet paa de Nussiffe Opmaalinger.

Jeg kan ikke undlade at anmarke, hvor nyttig Soe-dlhrene ved mange
Leiligheder maae vare, thi just denne Dag, da denne Langde-Observation
blev giorr om Formiddagen, troede Styrmandene efter Bestikket, at staae ret
Sonder fra Aeland, og endog antoge en Diisbanke for Landet, de troede at see,
men Uhrene angave rigtig, som Seiladstn siden udviisde, at vi til den Tid stode
8 til 9 Mile i Afvigning derfra.

Attmcerknin g.
De i felgende Tabelle over Misviisnings-Obstrvationerne anferte k«ng^
der, ere beregnede Asten for Kiobenhavns Meridian.

Nye Saml. ui. A.
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Vreden

sets Mis- af Misviiöviisinng
n ingen

Nord Vest

Julii
B ;de

55° TO

55

ay

O° 20

2

io

-7°
16
16
17
11
13
12
12

25
37
42
54
45
45
45
50

19
20
21
19

46
48
M
30

14
13
14
14
16
16

32
8
56
19
6
i2

16
16
15
16
15
i5

16
i2
52
4
4I
2I

15
15
15
15
i5
15
1 I
IO
1I
1I

26
38
36
32
5l
48
6
44
16
2

I?
i?
17
16
16

8
13
12

17

11

54
50

16

52

17°

27de
28 de

29 de

55

55

55

55

21

2

26

37

35

40

23

30

24

3

52

)oLr

zrde

■r

55

16

2

45

F. M. Midt paa

Skandsrn med got Veir, aldeles ingen Nulling.

9

I2

46

20

19

14

14

16

9

26de
55

Anmærkninger

Lamgden Lompas. Middeltal

F. M. Om Formiddagen blev taget paa Standsen l>dt om Styrbord med meget stille Veir.
Compasset stod 7 Fod fra ncermcste Canon.
De folgende for samme Dag, som bleve tag
ne om Eftermiddagen, stoed Compasset paa
samme Maade lidt om Bagbords Side.
E. M. Imidlertid seer man , at For. og Ef
termiddags Observationerne stille betydelig
fra hverandre, og begge meget fra Sand
heden.
E. M. Agter paa Hytten med get Veir, Compasset det lerngste mueligt fra ZermScpteret.

F. M. Got Veir. Compasset stoed paa Cha«
lvuppen midtstibS.
F.M. Got Veir. Compasset stved paaLhaloup<
pen nudtstibs. Dette svarer mediGaar, on
synes det rigtigste, og er ogsaa det Sted i
Skibet, som er lcengst fra Jern-

I5

54

F.M.

'5

11

395

2

Disse 6 forste Observationer ere tagne
midtssibs paa Cbalonppen, og strap derpaa
de 4fc ncrste, med Compasset staaende midt
paa Skandsen, saaledeS, at det stod uj
Fod fra den nærmeste Canon, og .10 Fod
fra Jern Lcrnd. Dcrrket omkring Storma
sten ; Desuagtet er Forssiellrn imellem Ob»
servationerne paa disse 2de Stederg^Grad.
Den paa Chalouppen fundne Misviisning
bliver ester grundig Formodning ben rigtigste.

E. M. Paa Chalouppen med got Veir.

S.
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Bred.n

Lamgden Compasr Middelt.

Anmærkninger

setS Mi se af Mis.
viisning VllsNIIN
gen

August

L.M. Paa Chalouppen med got Deir-

55° 2 I

2° 40

55

zdie

55

55

55

24

26

44

2?

1

2

20

16
16
16
i6
16
16

M
43
30
13
14
6

17
17
17
17
16
16

30
20
17
24
32
42

i?
17
17
'7
17-

-3
15
25
38
32

15
i5
16
15
i5
15

30
20
3
45
51
41

15

41

15
16

51
3

15

57

4de
55

46

35

4

>

5de

1

55

55

5

i6° 8

45

0

4

54
52
5
27
20

17
i7
16
16

10

4

<5°
'5
i6
16
17
16
17
17
16
17

45
32
50
3'
53
29
O
46
48

iste

aden
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10

Til samme Tiid, agter paa Hytten.
17

26

E. M. Paa Chalouppen med meget got Veir.
'7

i

F. M. Paa Chalouppen med meget got Veir.

16

ao

E. M Paa Chalouppen med got Vcir.

17

8

F. M. Paa Chalouppen med got Veir.

17-26

E. M. Paa Chalouppen med got Veir.

F. M. Paa Chalouppen med got Veir.

Pr
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Vreden

Lcrngdcn Compas, Middel,
set6 Mis- tal af
viiLning Misoiisningcn

4° 50

160 45
‘7
0
17
3
16 57
17
7

4

20

17
-7
17
17
17

IO
8
8
17
IT

10

17
17
17
17
I?

17
T4
2l
30
2I

August

8de

55° 26

55

30

iobe
55

33

4

Anmærkninger.

E. M.

Paa Cljalouppcn med got Verr.

160 58

F. M. Paa Cbaleuppen med got Veir.

17

JO

E. M. Paa ditto med ditto Veir.

17

21

1

Forkla-

Forklaring
over

Lompaffets foranderlige Viisning
paa

forssiellige Steder i et Skiö,

og

under forffiellige Courser, som der styres,'
tilligemed

et Experiment/
af

P. de Lo tvenvrn.
fV

^5 Anledning af de hosfoiede Observationer,

hvoriblant er en Deel over CompassetS Misviisning, som ere giorte i Asterssen ombord paa Orlogsskibet Wa-

grien i sidst afvigte Sommer, og af Herr Commandeur Capitaine Stocksteth
indsendte til det Kongelige Videnskabernes Selskab , og der laste den 19de
November forrige Aar,
giver jeg mig den 2Ere, at tilstille Selskabet nogle
Betragtningen, til sat forklare Aarsagen til den Foranderlighed af CompaffetS
Misviisning paa forfkiellige Steder i Skibet, som saa tydeligen vises af Hr.
Commandenrens Observationer, da de paa Orlogskibet Wagrien observerede
Misviisninger ere saa ulige, efter hvad Sted i Skibet Compaffet under Ob-

P Z

-

serva--
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servatione« haver v«ret sat; Og end videre, forklare den anden Hoved-Omstemdighed af CompassetS ViiSning i Skibene, nemlig: at den ikke allene et er den
samme paa forssiellige Steder, hvor det henscettes, men at den endog maae
vcrre foranderlig paa eet og samme Sted, under forssiellige Courser.
Jeg har
selv ved adssillige Lejligheder erfaret Dette, som har givet mig Anledning til,
at undersoge Aarsagcn.
Allerede 1767. blev det erfaret ved de See - Opmaalinger, som giordeS af Herr Commandeur Lous i Drogden, at De nye af
hans Broder Herr Professor Lous indrettede Peil- og Azimmh-Compasser ,
hvis Rigtighed var faa stor, at De aldrig paa Land - Jorden feilede over
i Grad, knude dog , naar man paa en Hukkert af 10 Canon er eller paa en
Kongebaad enten pejlede til Land-Objecter eller ssgde Misviisningen med dein,
feile indtil
Grad, fon: allene maatte tilskrives Trcekningen paa Fartsierne, faa og at Feilagtjgheden var sterre eller mindre, eftersom paa hvad Sted
i Skibet Compasset stod, hvorfore, ferend Reisen begyndteS, Det Sted med
Flid blev ud sogt, hvor mindst Trcekning fandtes at vcrre.
Anlcdiget heraf,
gav Hr. Professor Lous i klaret 1773. den forste offentlige Advarsel om Denne,
saavidt matt vecD, hidtil ubemcerkede Sag i hans Tentamina experimen
torum ad Compaflum perficiendum, hvor han , efterat have prsvet
Trcekningen paa et Compas, baade af et andet Compas og af en Jern-Masse,
slutter med disse Ord:
„ Af disse Experimenter fee vi, at al Trcekning af
„ en Masse af 1200Pund ophorer i en Distance af91 Fod, og at Rosen uden
„ for Den Grcendse har sin frie og ubehindrede Vandring.
Overbeviste her„ af, kan vi ei tvivle paa, at jo en stor Masse Jern kan forlede Magnet„ Naalen paa en temmelig lang Distance, og det faa meget meere, somJern,, Massen er sterre.
Men i hvad Forhold disse Trcrknings-Grcendserstaae imod
„ de tiltrakkende Masser, har jeg ei havt Leilighed til at ud forsse; Jeg har
„ allene erfaret, at et Stykke Jern af 32 Pund kan virke til en Afstand af
,, 2 Fod, og at en Masse af 1000 Pund omtrent kan virke indtil 9^ Fod.
„ Dog, hvorvidt og faa sterre JermMasser kan udviide deres Virknings-Kreds,
,, tor jeg ikke forvist bestemme, overladende Dette til andres Flid, og snssende
„ mangfoldig, at nogen, som havde Leilighed dertil, vilde bringe det i sit
„ fulde Lys.
„Ikke
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„ Ikke desmindre have disse Forsog lcert os, hvor n.odvendigt det ere,
at afsondre til Skibs alt stort Jern en 9 til 10 Fod a) fra Compasserne,
endffiont endog denne Distance ikke kan giere 06 aldeles sikre, indtil man
ved Erfaring har beviist, i hvilken Forhold Trykningen staaer mod de tildragende Massers Sterrelfer.
Hvad om de mange Iernbolter, fom forbinde
Skibet! Hvad, om Iern-Baglasten, som udgior saa mange tusinde Pund,
endffient afstaaende indtil 30 til 40 Fod, kan virke paa faa lang en Distance, formedelst deres Mcrngde og Storrelfe! Sandelig, derfom det faa
forholder sig, saa seer jeg ei, hvorledes at forebygge denne faa ffadelige
Virkning.
Den sidste, foraarfaget ved Baglasten, kunde hceves, vedat
„ bruge Blye isteden for Jern, men den forste, fom kunde reife sig fra Bol„ ter og andet Jern, som horer til Forbindingen af Skibet, er der hverken
„ Raad eller Middel til at afhielpe."
Nogle Aar derefter, nemlig 1777 befandt Mfr. Wales og Baily,
tvende bekiendte Astronomer, som havde giort en Reife mod Syd-Polen og
omkring Verden, med den berommelige Capitain Cook, ikke allene en betyde
lig Trykning af Compasserne, som de i deres udgivne Astronomiske Obser
vationer anfore, men de mcerkede og dette nye og besynderlige derved, at Tryk
ningen var forffiellig, efter hvad Cours der styredes, faa at de Observationer,
som bleve giorte, naar Skibet styrede mellem Nord og Asier, gave alminde
ligst ombord paa.dette Stib den storste Nordvestlige MiSviiöning, og wert
imod, naar Coursen faldt imellem Sonder og Vester.
Den forstbemeldte Egenskab, fom Compasset udviser ombord i Skibene,
at ikke have samme Viisning paa forfkiellige Steder, hvor det kan blive sar
eller brugt, har ganste vist ingen anden Aarsag, end den Mcengde svcere
Masser af Iern-Canoner rc. man er omringet med, i Særdeleshed i OrlogSkibene.
Dette bekrcrftes tydelig af Hr. Commandeur Stocksteths Observa
tioner; thi vil man oversee den over disse forfattede Tabelle, seer man sirax,
at alle de Observationer, som ere tagne med Compasset, staaende paa sin Peilstoel midtffibs over Chalouppen , som ganffe vist er det Sted i Skibet, der
„
„
„
„
ff
„
„
„
f,

er
0) Og dette seer man af Herr Comniandeur Stockfleths Observationer, rndöü nie at yffk
tilsirakkeligt. Auch. Anmark.
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er allerlcrngst fra Canoncrne og alle andre Jcrn-Masser, Have de beständigen
viist cn nccr Overeenstemmelse; Den hoieste Forstiellighed har ikkun gaaet til
ij Grad, og meget ncermere kan man vel ikke lettelig vente at faae dem til at
steinme paa et Skib i Soen, som altid haver nogen Bevcegelfe, og hvor Compaffet alrfaa ikke kan have den yderste Stadighed.
Nogle andre smaae Aarsager, maastee ved Observationerne felv, kan vel ogsaa have Indflydelse til denne
liden Ujevnhed /-) ; tilligemed have de paa det Sted fundne Misvisninger paa
det ncermcste svaret med den MiSviiSning, fom Compaffct til disse Tider vil
have i Ksterfoen, da vi veed, at den i Fior Sommer var her i Kiobenhavn
omtrent i?° 45' Nordvestring, som er aftagende Aster ester, og disse alle
give imellem 15 og 170, og lidet derover.
Derimod, see vi til de Observationer, som ere giorte med Compasset paa
andre Steder i Skibet, ncermere Jern-Masserne, da skille de ikke allene ind
byrdes betydelig, men skille endog meget og ulige fra Sandheden, ister de af
26de Julii, hvor Compasset har staaet paa Skandsen i en Afstand af 7 Fod
fra ncermeste Canon, forst om Formiddagen lidt til Styrbord, og siden om
Eftermiddagen lidet til Bagbordssiden af Skandsen, og stille disse For- og
.

Ester-

A) Denne liden Afvignlng kan komme:
1. Ved Aftal!ingen af Graderne paa Compasset, da Rosen vandrer i nogen Afstand
fra Daasen, og den sorte Strceg, ud for hvilken man taller Graderne, har al
mindelig en temmelig Tykkelse; af det at Rosens Centrum ikke er precis i Inddel
lingsplanen, og af mange andre sinaae og ringe Aarsagcr, som i saa lidet et In»
strument som et Compas maae vare, ci kan undgaaes.
2. At der alkid i haard Kuling og i Sscgang er nogen mere Uvished i Viisnist,
gen, end i stille og smult Vande, maae uden Tvivl komme as det, at Rosen da
aldrig faaer ret Tid at standse fuldkommen, men at den immer beholder nogen
liden Vandring, skisnt umcrrkelig for Hiet.
/
Z. Saadan Noiaglighed, som den her anfvrte, kan man endog ingenlunde vente af
noget Conipas, unhtagen det og dets Rose ister er giort (som disse vare) efter rig
tige Principer og precis efter den Anviisning og Forskrive, som Hr. Professor
Lous har givet i sin theorie af Styrmand s-2^un sten, fra pag. 394 til 405.
Ingen Rose, som drives af en bred og tung Naal med Duppen fast deri i Mit
ten, eilet af 2de tunge og brede Naale paa hver Side as Duppen, som de En»
yelffe Knightiffe, eller som drives as en tynd og bred Naal, med Duppen i dens
Mitte som de Svenskere, kan give en saa noiagtig Viisning; thi de ere ikke ind
rettede efter den Grund-Regel, at iden fuldkomneste Compas-Rose bsr den
Magnetiske Krast have den stsrste mutlige Forhold til drns Vegt.
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Eftermiddags-Observationer næsten 8°*
Intet er da mere rimeligt, end at det
er Trækket af Canonerne, som paa hver Side haver sat Magnet-Naalen ud af
sin behorige Stilling.
Nu er det her tilligemed indtruffet, at Trækket paa
hver af Siderne haver været hinanden modsatte, oz derfore er deres indbyrdes
Forskiel faa stor.
Den Omstændighed kunde ligesaa let have fundet Sted,
at Jern-Massernes Virkning under For- og Eftermiddags Observationerne
havde faldet til den samme Side, i Henseende til Misviisningen, saa havde
dereS indbyrdes Forskiel vel ikke blevet saa stor, endog at de kunde vare meget
afvigende fra den sande Misviisning, som og disse Observationer tillige vise at
vcere.
Til klarligen at see Aarsagen, hvorfore Compassets Misviisning er saa
forskiellig fra eet Sted til et andet i Skibene, kan man ansee Fig. i. at fore
stille et Skib, hvis Længde-Axe er AB, som vi under disse Betragtninger
antage at ligge i den Magnetiske Meridian.
C forestiller Compasset, som
da skal vise med Lillien for efter, eller Nord og Sender parallel med AB.
D en Canon eller Jern-Masse, som Compasset staaer saa nær, at dets Træk
ning virker derpaa, saa maae samme Virkning nedvendig trække Compae>Rosen af sin tilberlige Stilling, men den mere eller mindre Kraft beroer paa for-

sikiellige Omstændigheder.
1) Jern-Massens Stsrrelse; her kan maaskee Vegten, Dannelsen, Jer
nets Egenskab m. m. have Indflydelse.
2) Nærheden af denne Jern-Masse, thi som bekiendt, jo nærmere, jo
stærkere er Træknings-Kraften, selgelig for det mindste man flotter Compasset
nærmere til denne Jern-Masse, maae det ganske vist foraarsage en anden Viisning.
Der behoves altfaa i den Henseende kun en liden Forandring af Sted,
til at foraarsage en mærkelig Forskiel i Compassets Viisning.
3) I hvad Direction Compasset staaer fra den tiltrækkende Aarsag.
/7. Det beroer meget paa, hvad Stilling Jernet haver, thi hvis det staaer
oprettet, da bliver den nederste Ende en Nordpol, og tiltrækker da med
Heftighed Syd, og den anden Ende det modsatte; nu beroer det frem
deles paa, hvilken Ende af Jernet Compasset er nærmest; laae Jernet ho
rizontal, eller i en anden Stilling end den oprettede i Nærheden cif Com
passet, da er det igieu anderledes og uendelig forskielligt.
Nye Saml. M..B.
£X
K
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Dersom Jern - Massen tiltrækker, formedelst stn Natur eller Stilling,
den Nordlige Pol, og er paa den høirc Side, da virker den paa Cempasset et Troek til den Astlige, og modsat et Feiltrcek til den Vestlige

Side.
4) Endelig, have vi ikkun i de foregaaende No. betragtet Virkningen
af een Jern Masse; Satter man nu, at Compasset siaaer saaledes, at flere
Jern-Masser kunne virke derpaa, faasom en Canon i E, da maae det følgeligen bidrage til en større Forvridning af Compasset, og da kunne disse sammen
fatte Virkninger ligesaavel falde saaledes, at FeilviiSningen forøges, fom og ar
de tildeels kunne indbyrdes have hinanden.
CompassetS Feilviisning har da, faalcrnge det staaer under een eller flere
Virknings Spharer, uendelige Tilfalde, som nok neppe kunne bringes under
nogen Beregning.
Der bliver nu alleneste det Sversmaal tilbage, hvor langt et Compas
bor vare afsondret fra Jern-Masser, for at vare i Sikkerhed for disse? og til
dette tvivler jeg paa, at der ere giorte Forssg nok, til at kiende det med nogen Til
forladelighed.
Hr. Professor Lous siger i sine Tentamina Experimen
torum ad Compaflum perficiendum, som forhen er anført, at en JernMasse as 1000 Punds Vegt virker paa et Compas i en Afstand af 9 til 10
Fod, og af Hr. Commandeur Stockfleths Observationer see vi, at den zode
Julii, da Compasset stod paa Skandsen io| Fod fra den uorrmeste Canon, og
10 Fod fra et Jern Lcendvcerk, som var omkring Stormasten, beløb Forskiellen
imellem de paa det Sted observerede MisviiSninger, og de, som bleve tagne noesten til samme Tid, med Compasset, staaende Midtffibs paa Chef-Challouppen, til 4^ Grad.
I er 64 Canonffib er Breden af Skandsen imellem Canonerne om
trent i8 til 20 Fod, og altsaa 9 til 10 Fod fra Midten af Skandsen, og en
L pundig Canon veier omtrent 2290 Pund; vel kan Compasset staae lidet län
gere end 10 Fod fra Canonerne, ved at staae lidet skionds for eller agter ud
fra dem.
Men Spsrömaal, om de endda ikke kunne virke paa et got Com
pas? i det mindste bliver der ikkun meget lider Rum tilovers i et Orlogsskib,
Hvor man med aldeles Sikkerhed kan forlade sig paa, ar Compasset ikke er under
kastet
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kastet nogen forvildende Træfning, og at man maae anvende megen Agtsomhed

ved dets Brug.
Endnu er tilbage at vise, hvorledes et Compas, staaende urørt paa eet
og samme Sted, endda maae have en foranderlig Viisning under de forskiellige
Courser, som styres med Skibet, saasnart det er inden for Grændsen af een
eller flere Træknings Sphærer.
Det lader sig vel allerede afdet forhen auferte
udledes, men for mere Tydelighed vil jeg dog neicre oplyse dette. Lad Fig. 2.
forestille et Skib, hvis Længde-Axe AB ligger i den Magnetiske Meridian; C
et CompaS, som under disse Betragtninger staaer uforandret paa samme Sted.
Man kan videre for et Aieblik antage, at den i Magnet - Naalen liggende
Egenskab , at stille sig efter den Magnetiske Meridian, var ophævet, og den
eller de i Skibet værende Træknings-Aarsager allene virkede derpaa, saa folger,
at den eller disse maae give Magnet-Naalen en vis Direction, som er allene
relativ til Skibet, og derfore gier een eller anden Vinkel med detü Længde- Are
AB.
Jeg kan altsaa under disse Betragtninger antage, at den var parallel
med samme, og saaledes at Nordpolen af Compasset viisde for efter.
Giver
man nu Compaffet sit sædvanlige Træk tilbage imod Nord, saa er det klart,
at saalænge man styrer Nord efter dette Compas, saa viser det rer efter det
Magnetiske Nord, men saasnart der styres uden for denne Compas - Streg
(gig. 3 og 4.) forandrer det strap Compassets Viisning, i Folge Kraften af
den i Skibetværende Træknings Aarfag, og i Forhold af den Vinkel, som
sammes Direktion under de forskiellige Courser kommer til at giere med den
Magnetiske Meridian.
Saaledes viser Figur 3, at Compasset burde vise ester EF, den mag
netiske Meridian, men efterdi det haver tillige ett Trækning, til at stille sig ester
AB, saa bliver følgelig, at det vil falde imellem disse, som efter CG, og
altsaa dersom man i dette Tilfælde, hvor Coursen salder mellem Nord og Aster,
observerede Misviiöningen med dette Compas, angav det den for meget Nord
Asterlig, eller for lidet Nordvesterlig, og det modsatte med Vestlige Courser,
(gig. 4.) og enhver vil lettelig tillige kiende, at denne geilviiöning maae foran
dre sig under enhver anden Cours, ligesom Indfalds-Vinkelen (om jeg saa
kan kalde den) ECG bliver større eller mindre.
Over dette haver jeg giort
folgende Experiment.
Jeg
Q 2
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Jeg aftegnede paa et Bord en Circul af 2 Fods Diameter (Fig. 5.) og
inddeelde samme som etCompas med 32 Compasstreger, stillede en af disse AB
noie i den magnetiske Meridian, den var da altsaa Sonder- og Nordlinien.
Jgiennem alle de Punkter af CompaSstregerne i Cirkulen, trak jeg smaae med
A.B Parallellinier aa, aa , aa, og paa dem igien, af samme Punkter, Perpendikulairerne bb, bb, bb.
Til Experiment brugde jeg et lidet saa kaldet
Landmaaler Compas, i en firkantet Daase; for Enderne afdeelde jeg Daasi n,
i Mitten og paa Siden tegnede Marker lige for Spidsen af Naalen, hvor den
endtes.
Nu kunde jeg da, ved Hielp af de Paralleler aa, aa , i hver Compasstregs Punkt, stille Compasset parallel med Sendee- og Nordlinien, og ved
Linierne bb, bb , saaledes, at Spidsen af Naalen laae over Punktet i Cir
kulen, og altid lige langt fra dens Middelpunkt, i hvilket jeg havde opstillet
en Jern Cylinder, liig Fig. 6. af omtrent en Fod i Heide, 2 Tommer i Dia
meter, og paa begge Enderne ligesom en Fod af 3 Tommes Diameter, paa
det at den kunde staae stadig paa Bordet, og veiede denne 15 til 16 Pund.
Efterår nu Bordet var meget noiagrigen stillet, saaledes at Linien AB
laae i den magnetiske Meridian, satte ,jeg Compas-Daasen efterhaanden paa
alle CompaSstregerne i Punkterne bb b , og saaledes, at den formedelst Hielpelinierne aa, aa, aa, neiagtig var parallel med AB.
Fra Hstpunktet D
igiennem Nord om til E, var det naturligviiS Syd - Enden af Daasen, fom
blev sat paa CompasstregSpunkterne i Omkredsen af Cirkulen.
Og er det her
at marke, at den Jern-Cylinder, som jeg brugde ved dette Experiment, stod
opretter paa Bordet, blev den nederste Ende, hvorpaa den hvilede, og var narmest
Compasset, folgelig en Nordpol, og altsaa tiltrak med Kraft CompassetS Sydpol;
naar den havde hangt under Bordet, paa hvilket Compasset var, da havde netop
Virkningen blever der modsatte, nemlig: den havde trukket Nordpolen; derfore blev Trakket, fom Naalen fik efter Cylinderen i denne Halv-Cirkul, saakedes, at den Sydlige Pol trak sig ind mod Jern-Cylinderen, ud fra dens
lilberlige Direktion af den magnetiske Meridian , som folger:
Vest
6° 20*
i Ast Punktet
6° 20'
V.
t.
N.
5 40
O t. N.
5 40
V. N. V. 4 45
O. N. O.
4 45
N.V.t. V. 4 o
91» O» t» O*
4 O
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N. O.
N. O. t. N.
N. N. O.
N. t. O.
Nord

3°i5'

N.58.

2 30

N.
N.
N.
—

i 45
i
0
0 0

V. t. N.
N. V.
t. V.
—

125

3° iz-

2 30
i 45
i 0
0 0

I den anden Halv-Cirkul, fra D igiennem Sonder til E, maatte det
vare den Nordlige Ende af Daasen, som blev sat paa Compaöstregs Punk
tet, oger det mcerkeligt nok, at da denne Nord - Ende stod i Omkredsen af
Cirkulen, stovte Virkningen af Jern-Cylinderen den Nordlige Pol just med
samme Kraft ud fra sin tilborlige Direction, fom den tilforn tiltrak den Syd
lige, nemlig saaledeS:
i Vest og Astpunktet giorde Staaten en Vinkel af 6° 20' med feen magne
5 40' tiske Meridian.
V. t. S.
— O. t. S.
O.
S.
O.
V. S. V. —
4 45
e. 93.1.58.— S. O. t. O.
4 0
.
.
S. 58.
— S. O.
3 iS
2 30
S.V.k.S.— S. O. t. S.
♦
S. S. 93. — S. S. O.
i 45
♦
♦
i
0
S. t. 58.
— S« t# O.
0
0
♦
♦
♦
Syd
sdm i det foregaaende, faa man feer, at Staaten i de modsatte Punkter, af
de modsatte kvadranter fra Aster til Nord og fra Vest til Syd, som og fra
Nord til Vest og fra Syd til Ost, har havt en parallel Stilling.
Omendstiout at jeg vel ikke aldeles nsie med en faa liden Naal kunde see Minuterne,
sluttede jeg mig til Helene as Graderne, og viisde det noksom en fuldkommen
Overeensstemmelse, fa a man videre kan see, at dette Trak har en vis Lov,
efter KrafterneS Parallelogram, nemlig: den af den Kraft, fom den magnette
rerede Naal haver, at stille sig i Meridianen, og den, fom den haver, at trakke
sig ester Jernet.
Dette Experiment haver varer anstillet med al Forsigtighed , i et stort
Voerelse, hvor jeg var omtrent 20 Fod fra den deri befindende Kakkelovn, faar
Q 2
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at denne Masse Jern ganske vist ikke kundc have nogen niirrkelig Virkning paa
dette Compas.
Midlertid fandt jeg, ved de forste Forssg, jeg foretog, at Compas-Naalen blev trukket stärkere mod Cylinderen, naar det stod paa den ene, end naar
det stod paa den anden Side af samme, det er at sige: i Ast- eller Vestpunk1erne.
Jeg fluttede forst, at det kunde vare en Egenskab af Jernet i Cylinde
ren , som maaskee kunde vare af en anden Natur i den ene end i den anden
Side af Cylinderen, men ved at skifte Naale, fandt jeg, at Feilen har varet
hos Naalen, og stutter, at da den var af en temmelig Brede, har formo
dentlig det magnetiske Trak ikke gaaet midt igiennem samme.
Den Naal, jeg
siden brugde, som var noget smallere, har paa det noieste givet det samme Ud
slag paa begge Siderne af Cylinderen.
Dette anforte Experiment, troer jeg, forklarer uden videre Oplysning,
hvorledes et Compas nedvendig maae, under de forskiellige Courser, som sty
res, have en foranderlig Viisning, endog naar det bliver staaende paa eet og
samme Sted i Skibet, saasnart det ikkun er inden for een eller anden TrakuingS-Sphäre.
Dette forsger uendelig de mangfoldige Tilfalde af CompafsetS Feil og forskiellige Viisning, fom jeg neppe troer det mueligt at angive
nogen Regel for, hvorefter man skulde kunne forbedre de Observationer eller
Courser, hvortil man havde brugt et Compas, staaende paa noget saadant Sted
i Skibet, hvor Jernets Trcek kunde virke derpaa.
Der bliver derfore, efter mine Tanker, intet andet Middel tilovers, naar
man til Skibs'vil bruge Compasset med Paalidelighed, til nogen Slags Obser
vation, end at satte det paa et Sted, som er det längste mueligt fra de i Ski
bet varende Jern-Massers Virknings-Kreds, og da er deri Orlogfkibene
uden Tvivl intet bedre, end Midtskibs over Fartsierne, fom af Hr. Com
manded Stockfleth i hans Observationer angives.
Mig synes, det vilde vare en meget vigtig Sag, om man kunde ved For
ssg , som maatte skee i det Store, faae nogenlunde bestemt, i hvad Afstand
Masser af Jern, i Forhold til deres Stsrrelse, kunne virke paa et Compas,
om ril Exempel, naar et Skib havde Iernlast inde, eller som det er almindeligst Tilfalde i Orlogskibene, at de indehave en betydelig Deel Icrn-Baglast,
om da den i Lasten saaledes samlede store Masse ikke kunde virke paa de paa
Dakket
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Dækket staaende Compasser.
Denne Tanke, som er i Overeenstemmelse, med
hvad Hr. Professor Lous ogsaa har tænkt, og jeg heri forhen har anfert, er
maaffee ikke saa overdreven, især i en Fregat, som almindelig har intet andet
end Jern til Baglaft , hvoraf Vegten beiober sig i et 30 Canonskib omtrent
til 900 Skippund eller 288,000 Pund, og Heiden fra Baglasten op til Dækfet, hvor Compasserne staae paa, ev omtrent 17 til 18 Fod, ikke at tale om
det mangfoldige andet Jern, som der er i Skibet.
Vel er det saa, at den hele

Masse af 900 Skippund Jern, fom Baglasten udgier, ikke er koncentreret i
eet Punkt, men er udbredt over hele Lasten i Skibet, og altsaa den sterste Deel
deraf i en betydelig længere Afstand, men imidlertid kan det dog vel ansees
fom et Jern-Bierg, om jeg faa kan udtrykke mig, der ligger i den Afstand,
og at blive forvisset, om det kan have Indflydelse, troer jeg at kunne fortiene
Opmærksomhed.
Det synes vel ogsaa, at dette Jern-Bierg ligger neden un
der Compassek, og altsaa snarere skulde virke en Inklination af Naalen, men
naar denne haver Sted, da blander der sig vist og Deklination der imellem,
især under forfkieilige Stillinger af Compasset.

Beskri-

Beskrivelse
over

en meget sielden

. sexskallet PH olade,
tillige med Dyret
fra den

Siamffe Havbngt.
Med Aftegninger-

As

Spengler.
ligesom Narurkyndigheden, efter alle nyere Naturformeres Vidnesbyrd, har
i de sidste halvtredsindstyve Aar vundet mere , end i mange foregaaende Aar
hundrede , saa har man og i samme Tid lært at indste, hvor meget der end
nu mangler os, og hvad der udkræves til, endog kun nogenledes at bringe
denne Videnskab sin Fuldkommenhed nær.
Imidlertid maae enhver Erfaring
og ny Iagttagelse af en Skabning, hvor ringe den og maarte synes, ikke allene
tietie os til omtalte Aiemed, men ogsaa stedse fore os nærmere til Guddommen,

og opmuntre Naturelskerne hver i sit Fag, at bringe Steen og Kalk til denne
Naturvidenskabens store Bygning, om det endog ffulde vcrre en sildig Efter

verden
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verden forbeholden, at heste Frugten af deres Flid, for af saa mange enkelte
Deele endeligen at oprette et Ganske.
Skionk nu de store Naturkyndige i vore Tider ved utrættet Flid og
Skarpsiudighed have eftersporet Naturen i dens Verksted, og lykkeligen bort
taget det Forhæng, bag hvilket de Gamle havde skjult deres Hemmeligheder
under tusinde Fabler, som Efterkommerne i en lang Række af Aar have beholdt,
endskiont de have fordrevet det Falske ved det Sande, og overalt udbredet et
stort Lys over Dyreriget, ved at giere os bekiendt med hele Hære af nye ubekiendte Skabninger, faa vil dog Iagttageren til alle Tider i dette vidtleftige
Rige finde Gienstande nok, som fortiene hans Flid og Undersegclfe.
Hvor
umaaleligen rigt er ikke Havet, som i sit Dyb skiuler saa mange Skatte, hvorhen
just ikke Undersøgerens Hie saa let kan naae, dog forskaffer et eller andet lyk
keligt Tilfælde ham undertiden saadanne Skabninger, som tilforn enten flet
ikke eller meget ufuldkommen vare bekiendte.
Dette sidste Fald er det ogsaa,
som nu sætter mig i Stand til, at forelægge det Kongelige Videnskabers Selskab
til dets gunstige Bedommelse en Veskrivelse over en field en ostindisk Pholade, som tilforn hverken har været Naturelskerne, eller de Naturkyndige be
kiendt efter alle sine Dele.
Pholade-Slægten har allerede været ^ekiendt for de gamle, som under
Navnet Pholas just vilde betegne saadant et Dyr, som er vant til at skiule
og forstikke sig, og altsaa vidste, at disse Muslinger kun tresses fkiulte i Slim,
Stene, Leer, Koraller, Konchylier og Træe.
Denne besynderlige Egenskab
ho§ denne Muslingflægt, at indbore sig i bemeldte Materier, er den egentlige
Aarfag til, ot visse Arter deraf saa sielden komme for Dagens Lys, og endnu
sieldnere er man saa lykkelig, at drage dem med alle deres Deele ud af deres
Fængsier.
Imidlertid maae jeg ikke lade ubemærkt , at de gamle Skribentere, saavelsom nogle nyere, tillægge endnu en anden Art Musling, ,nemlig
en toskallet, som ogsaa veed at indbore og skiule sig i haarde Klipper, det Navn
Pholade, og forvexle den med den mangeskallede.
Denne toskallede Musling
er efter ginne' en Mytilus, nemlig hans Mytilus lithophagus, den seer ud
som en Daddel, og findes i Mængde ved Toulon i Provence, og i Havnen
ved Ancona i Italien , i Kalk og Marmor Steen , hvor ogsaa Dyret sorbruges som en velsmagende Spise.

e«mi. in.R
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Men de egentlige Pholader hore til de mangestallede Muslinger og til
den ferste Orden, ester der Linneiste Natur-System.
De have snart fire,
snart fem, snart sex Skaller, eftersom deres Arter ere forstiellige, men deri
komme de alle overeens, at de have to store Hoved-Skaller, hvorved de ligne de
tostallede, med hvilke de meget oste forvexleg af de Ukyndige.
Disse to store
Skaller flutte aldrig tort sammen hos Pholademe, saa det var nødvendigt, at
de ved flere og mindre Skallers Hielp kunde stiute og. befcrste Dyret; derfor
bestemde hver Art Antallet og de morrkvorrdige Figurer, samt Stedet, hvor og
hvorledes de stulde hestes paa og over de to store Skaller.
Man maae visse
lig forundre sig, at saa faa Naturforstere have strevet noget grundigt om denne
besynderlige Muslingflorgt. Kun allene den berømte Hr. de Reaumur, som
Konchyliologien har at rak'e for saa mange smukke Afhandlinger i de Parisi
ske Memoires de Pacademie des Sciences, har i dette Verk for Aaret
1712. pag. i2§. Pi. 7. meget omstoendeligen bestcevet den Pholade-Art, som

i Mcrngde findes ved de franste Kyster, nemlig ved Poitou og Aunis, i
Leer og haarde Stene, og af Indbyggerne kaldes Dails og Pitaut, og spises
af dem som noget Lekkert.
Denne Musling er Limie s Pholas Daftylus og
bestaaer af sex Skaller, hvorvel denne store Naturkyndige kun angiver tre. De
Engelste Pholader ere tildeels bestrevne af Lister, som dog urigtigen kun an
giver fem Skaller hos dem, da de virkeligen have sex.
Den Islandste Pho
lade kaldes der i Landet Bergbue, og er Linne'ö Pholas crispata.
Forfat
terne af en Reise igiennem Island have pag. 1009. bestrevel den, og tillige la
det den stikke i Kobber; de fige: „ at denne Musling er en af de rareste Arter
„ i Island, og findes i et Lag af haard Sandsteen i Stranden paa Vidoe,
„ hvor den har sig mange Boliger, og naaer med sin over et Qvarteer lang«
„ Snabel op i Luften, naar det- er størst Ebbe."
Om de paa Ryggen sid
dende fmaae Skaller tale disse Forfattere intet, hvilket end ydermere stadfcrstec
Beviset, at disse Muslinger saa sielden komme, hele for en agtsom Betragters
Øtne.
Denne Ufuldstoendighed har sin Grund deri, at saasnart denne Mus
ling er udtaget af de Huller, hvori den har siddet stiult i Steene, og er kom
men i Luften, tørres disse mindre Skaller løs fra deres Baand, og falde af
fra begge de store Skaller.

(
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De allerstorste PholadSk, som hidindtil ere klevne os bekiendte, komme
fra America, og ester Listers Beretning fra Virginien, hvor man finder dem
sex Tommer lange og derover.
Af denne prcegtige Musling, som er finne's
Pholas Coftatus, og findes afbildet Ho6 alle Forfattere, har endnu ingen t
noget Cabinet feet de fire mindre Skaller, som omgive de to store, og som visseligen, at stutte fra de sidstes besynderlige Bygning, maae vare meget mcerk-

vsrdige.
Den uendelige Mcengde mindre Pholader, som pleie at indbore sig i
Konchylier, Sockoraller, og andre Legemer, have iblant sig mange Arter og
Forskelligheder, hvorpaa jeg kan fremvise Prever i min egenNaturalie-Samling. Nok en besynderlig Art er den femskalledc ostiudiffe Trcrepholabe (Pho
las lignorum) som allene pleier at have sin Bolig i Pcele og andet Trcre. Den
har i alle sine Dele den skienneste og ziirligste Bygningömaade.
Paa Plan
ker, Pode og Driverroee i Soen kan man ei anderledes opdage dens Ncrrvcerelfe, end at man uden paa seer smaae Huller, afen Naals Tykkelse, hvorigiennem den drager Lust, og trcekker sin Ncering til sig.
Denne mcerkvardige
Pholade-Muoling har jeg beskrevet i det fierde Bind af det Berlinske naturformende SelskabsBeskieftigelfer.
Til sammePholade-Slcegt henhore ogsaa
Skibs- og Porlormene (Teredines) derhen de og ere satte af de nye Merhodister, Adanson, ConferentSraad Müller og Davila.
Endnu en anden Art
deslige Pholade- Orme ere omgivne af steenfkallede Ror, og tage med hele Fa
milier Bolig i en Slags Cocus Nedder/ som i Ostindien drive om i Soen,
hvorom jeg i Naturforskerens iZde Bind i en egen Afhandling har givet omsicrndelig Efterretning.
Af disse sorudfendte korte Bemcrrkninger kan man
allerede formode et temmeligt Antal Forskielligheder i denne Musling-Slcrgt,
skiont firme' kun har kiendt og angivet sex.
Den ostindiske Pholade, som jeg nu har foresat mig ester alle sine Dele
at beskrive, er hidindtil aldrig kommen fuldstomdig til os; men enkelte Styk

ker af de to lange Skaller have vi just ikke sielden erholdet.
Hr. Vrodcrsm,
en af de evangeliske Brodre i Tranquebar, som i mange Aar har giort det til
sin Forretning, at opsamle de der vcerende Konchylier og andre Naturalier,
og selv har holdt Folk af de Sorte, for at hente Konchylier op fra Havers
Dybde, har aldrig vceret saa lykkelig ar faae Syn paa en suldstcendig Pho-

R 2

lade.

rz2

S. Beskrivelse over en seyskallet Pholade.

lade.
Ved hans Tilbagekomst til Europa bragde han mig som en'stor Siel«
denhed, to saadanne Hovedskaller, som udgiorde et Par; men om alle de øvrige
mindre Skaller vidste han intet at sige mig.
Hr. Doctor König i Tranque*

bar tilmeldte migiet Brev 1778. blant andet folgende:
„Ved Setta-Pa„ Chauterie, mod den nordøstlige Side bestaaer Strandbredden af en sor„ regraae Leerart, og bliver paa eengang dyb.
I dette Leer leve mange
„ sicldne Konchylier. fornemmelig den ^ya (men han meendePboIas) som
„ man aldrig finder parret.
Ingen Sort er at overtale til der at gaae i
„ Vandet, de forsikre alle, at Grunden er saa blod, at intet Menneske kan
„ gaae paa den."
I et andet Brev af 1780. skrev denne Ven mig saaledes
til:
„ I den Sineiffe Soe og dcn Siamffe Havbugt, for Udlsbet afStrom„ men Qneda, hvor den gaaer op til Alastav, fiffer man en stor Art Phola„ der, som der blive spiste.
De leve en halv Mand dybt nede i Mudderet."
Her er det nu lykkedes for denne ivrige og utrættelige Naturforsker, at opdage
nærværende Pholade i sin Fuldkommenhed, og at bevare den i Viin-SpirituS. De to Hoved-Klapper etter store Skaller A B have den anseelige Længde
af 5 Tommer og Vreden C D er if Tomme.
Naar begge Skallerne sidde
sammen, er deres Figur cylindriff.
I den underste Ende B, hvor Topperns
(Nates) stode sammen, er den tyk, men i den forreste Ende ved A blive Skal
lerne smallere, noget fladtrykte og staae fra hverandre, ligesom de og paa Ryg
gen og tildeels ved Toppernc selv lade en temmelig Aabning imellem sig, som
siden bliver bedækket af de 4 mindre Skaller; men paa Bugsiden fra B tit E
slutte de tæt sammen.
Den udvendige Overflade af de to store Skaller bestaaer af to Feldter eller
Afdelinger.
Midt fra Toppen, som har sit Sæde meget nær mod den un
derste Deel B, gaae i en Diagonal-Linie, noget over Halvparten af hele Oversiadcn, tredive til fyrretyve Ribber ned over Muslingens Brede.
Disse Rib
ber bestaae af lutter smaae udhulede og nedad vendte Skiel , og blive atter
rverffaarne af saa mange fordybende Længde-Furer, at Skallerne derved blive
bevæbnede, som en Rasp, at kunne dreie sig frem af deres Boliger.
Det
ewige af Skallen eller det andet Feldt er ganffe glat.
Oven ved Toppen mod
den uederste Side imellem C og F udkommer indvendig fra en dobbelt LæbeSem, fom bebækkrr sammes Spidse.
Begge disse Læber staae omtrent halv
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anden Linie fra hinanden, og dette Mellemrum bliver med Melteni-Vcrgge igien
inddeelt i tolv Kammere.
Paa den indvendige Side have begge Hovedffalterne
den samme Afdeling, som den yderste Overflade.
Den Deel med de ophoiede Skiel er her fordybet, og hvert Skiel udmarker sig ved en liden Fordyb
ning, ligesom Punkterne paa et Fingerbol.
Det ovrige er ligesom uden paa
glat, og i denne glatte Deel, henimod den forreste Ende, paa Rygsiden,
strap under den starpe Kant ved. G, er i hver Skal en oval gUndsendc temme- lig stor Hule, hvori den bruskede Seene eller Muskel har siddet, som har foreenet Dyret med sine Skatter.
Det mcerkvcerdigste, som sees paa Skallernes
indvendige Side, er den under Toppen krum udboiede udhulede Tand. Denne
Tand er ikke, som hos de toffallede Muslinger, bestemt til Hcrngsel efter Char
mere, for at sammen faste begge Skallerne, thi her siutte de ei sammen, og
Teenderne kunde ei heller naae hverandre; man maae altsaa formode, at de i
denne Ende, som er saa langt borte fra Muffeten, ffulle hielpe til at giere
Skallerne faste med Dyret.
Jeg har i en anden Afhandling giort Methodisierne det Forflag, at antage denne krumbeiede Tand til Slcrgtens Sartegn,
da den findes i alle Pholade-Arter, i hvor forffiellige de end ere; hvad enten
de ere store eller faa fmaae som en Lindse; og enten deres anviiste Bolig er i
Klipper, Marmor, Leer, Trcre, Konchylier eller Koraller, saa vil dette
stedse vise sig som et uforanderligt Kieudemarke.
Efter de nu beskrevne to Hovedffaller kommer den tredie, nemlig: et
ffiolddaunet Dcekscl I I, som meget note passer til begge Skallers Topper, og
efter deres udvortes Dannelse deels er udhulet, dcels nedbeiet.
Skallen i
dette D«5ftl. er tykkere og stärkere end de to store Skaller, som ere temckelig
tynde, ffisre og brcekkelige.
Alle andre bekiendte Pholade-Arter have intet
saadant Dcrksel; Pholas Daftilus, som Zteaumur har beffrevet, har i dets
Sted to overmaade tynde ovale Plader, som ligne Pergament, og som ere
heftede ved Siden af hverandre paa Muslings- Toppen; blant de Konchylier,
fom vi pleie at faae fra Niquebar, har man undertiden kunnet finde et eller to
Stykker af dette nye Pholade - Dakse!, og saalceuge man ikke vidste, til hvad
for en Klasse blant Konchylierne det henhorde, har man holdt det for en nye
Patell-Art.
Salig Hr. Hofraad Walch fik dette Dæksel til Forcering af en
KonchylierVen her i Staden, og beskrev det i Naturforffcrens trettende
A 3
Stykke,
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Stykke, pag. 86. som en nye opdagen og endnu et beskreven ostindisk Patelle,
under det nye Navn af det Danske Skiold. Formedelst Len temmelig ophoiede
og tilbageboiede Top, faaer. dette D«ksel virkeligen en ftor Lighed med Pa
tellerne.
I dets brede Ende er det paa den ydersie Rand i Midten ganske
lige, men udvider sig til begge Siderne, og bliver bredest mod Midten. Den
bageste Deel fra Toppen af er sicrrkt nedadboiet, bliver ganske fmal, og en
der sig med en stump Spidse.
Denne smalle Deel fra Toppen indtil Spid
sen , er i Midten trykket skarpt indad , og gier paa den indvendige Side H I
en opheiet skarp Ryg, som i sin Beliggenhed imellem begge de to store Skal
lers Topper virker meget til Befæstelsen, og forhindrer, ar det ei kan forskyde
sig.
Paa den indvendige SideH I er det ligesaa dybt udhulet,som den uden
til er opheiet og hvelvet.
Den hele udvendige Overflade er ziirligen omdragcn
med lukter fine Lmier, afmaalte efter Skikkelsen af Skallens Omrids.
Dette
Dcrkfel har sin Befæstelse af Dyret og dets faa kaldte Kappe, som trader frem
imellem begge Skallernes Topper, og suer sig fast i de forhen beskrevne Kam
mere imellem de to Labe - Somme, hvorved den skiuler Topperne, og ved et
Bindsel,Baand eller Muskel holder dette Skalle-Dceksel fast.
Dets Lcengde
er halvanden Tomme, og dets storste Brede ti Linier.
Nu folger vorPholades fierde Skal, fom er den allermcrrkvardigste man
nogen Tid kan fee.
Ved Litr. I. er den forrestillet ovenfra, og ved K neden
til.
Denne liden Skal, som kun er liden mod den forrige, har en aflang fiirkantet Skikkelse, er syv Linier lang og fire bred.
Paa dens forreste Deel
er den rund udboiet, og fra begge Hjernerne, som ere skarpt indskaarne
og nedad boiede, gaaer en indtrykt Folde, som steder sammen i Midten af
den bageste Kant, og danner en Hule i Skallen.
Paa den underste Side
K ere disse Folder forhoiede til en skarp Ryg
N.
Her i Midten ved L
sidder ved er Bindstl eller Muskel en efter Lcrngden udhulet Klap i en skiev
Vinkel, af samme Materiesom alle de forrige Skaller, og kan betragtes fom
den femte Skal.
Begge disse forunderlige smaae Skallers Scrde er ligesaa
besynderligt.
De sidde nemlig under den tredie og skjolddannede Skal H,
ved dens bredeste Ende O O; den underste Deel af denne fierde Skal K kom
mer til at staae paa begge de to store Skallers Top, faa ar de skarpe Kanter
N N meget note passe i Skallernes Fordybninger.
Den Side med den liden
Klap
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Klap L kommer bag til mod B, og denne mindste Skal eller Klappe tilflutter
aldeles al Aabning paa Ryggen, som maastee kunde være Dyret stadelig, og
steder paa den stelte Skal P , som er to Tommer lang, paa den brede Ende
ved P to Linier, men paa den smale mod Toppen, en Linie bred.
Den er
meget tynd, ret som den var staaren af en Fiærstilk, ganste lige og flad, og
paa den forreste Ende, hvor den er bredest, afrundet.
Jeg vilde paatage mig et overflodigt Arbeide, ved at sige noget om Dy
ret, som beboer denne nye Pholade, efterat Hr. von Reaumur i formiførte
Memoires, DargenvitleS i sin Zoomorphofe, Adanson i sin Hiftoire
naturelle du Senegal, og Lister allerede have strevet derom, dersom ikke Forstielligheden af Skallerne ogsaa havde kunnet virke en Forandring paa Dyret,
og dersom jeg ikke paa visse Grunde var af en ganste anden Mening om det
Verktoi, hvoraf Dyret benener sig, for at udhule sin Bolig og udvide den lige
som det voxer til.
Jeg har forhen sagt, at begge de to store Skaller af
denne nye Ostindiste Pholade passe sammen i deres Underdeel, og staae kun
fra hinanden med deres forreste Ende.
Anderledes forholder det sig med de
franste og engelste Pholader.
Begge de lange Skaller ere paa den underste
Deel paa Bagsiden rundt udstaarne, faa at Dyret paa denne Deel er negent
ogubedækket, og i Henseende til den Deel, som man kalder Dyrets Fod,
ganste sorstiellig fra den Ostindiste Pholade.
Ved begge Arter er Dyret
ganste indsvøbt i en tyk hudagtig Kappe, som flutter tæt i alle MustelstallerncS Vægge, udfylder endog de Steder, hvor Skallerne ei passe tæt sammen,
vg tiener tilligetil, ved et Ligament eller en Mustek at befæste de smaae Skal
ler paa sig.
I denne Kappe, som oven og unden til er aaben og ligner en
Tragt eller et Futteral, ligger Dyret, som i sin forreste smale Ende udstræk
ker en ofte'sex Tommer lang Snabel Q, ligesom en hudagtig Cylinder , igienncm hvilken gaae to Kanaler eller Aabninger, hvoras den ene er noget større
end den anden, og som paa deres forreste Deel ere indfattede med fine Traader.
Den ene af disse Kanaler bruger Dyret til, derigiennem at stille sig ved
sine Overflødigheder, den anden til Aandedrættet, og tilligefor derigiennem
at tage sin Næring til sig, det pleier ogsaa ligesom et Springvand at udsprøjte
det invsuede Vand.
Lige bag ved denne Snabel stal, efter Listers Vidnes
byrd, Dyrets 2Eggestok og dets Avlings-Lemmer ligge.
Paa den underste
sg
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og tykke Ende, Hvor Kappen sees aabnet, sidder den kiodfulde Deel, sour man
hos Musling-Dyrene kalder Foden, og hvoraf de benene sig, til at krybe afsicd
paa.
Den er paa denne Musling overordentlig smal, nemlig halvanden Li
nie; derimod er den ni Linier lang , tilspidset i begge Ender, og en Linie fremstaaende for Dyrets ovrige Kiod.
Ganske anderledes er denne Fod hos de
franffe Pholader; den er saa stor som Neglen paa den liden Finger, asiang
rund, men dog paa begge de leengste Ender draget i en Spids.
Jeg kan ikke
bestemme, hvad Nytte Dyret kan have af denne Fod.
Da det aldrig kan
forandre sin Boepcel, skulde man troe, at det ikke behovede nogen Fod ril at
krybe paa.
Dyret har af Naturen ikkun faact en ganffe liden Aabuing,
hvor igiennem det kan stikke sin Snabel, for at drage sin Aande og tage sin
Ncering til sig.
Hr. von Reaumur er af denMeening, at Pholade-Dyret
i Forhold af sin Vext, med denne kiedfulde Deel udhuler sin Bolig, forme
delst sin mon vement progreffif, som han kalder det.
Men jeg veed
ikke, hvorledes det kan va'rc mucligt, at saadan en blod og kiodfuld Deel kunde
bore de i Klipper og Marmor giorre Huler sterre og dybere, om Bevægelsen
endog var nok saa langsom og vedholdende.
Hcrudi har jeg en ganske anden
Meeniug.
Alle Pholade^Skaller, saa mange Arter de endog ere af, endogsaa de allermindste og ncesten usynlige, have paa deres underste og tykke Ende
af deres Skallers Overflade snart krydsffaarne Ribber med fremstaaende spidse
Negle, som paa en Rasp, snart indskaarne Furer, som paa en Fiil. Hvor
for skulde Naturen have forsynet med saadant brugbart Verktoi, naar det ikke
var dem foruodent til deres Vedligeholdelse? Endnu andre Forfattere tale om
en cetscnde Saft, hvormed Pholaderne skulle kunne oploft den haarde Steen ,
som er deres Bolig, og Gud veed, hvad for en Mcrngde underlige og fabel
agtige Meeninger de Gamle have efterladt os, om hvorledes og paa hvad
Maade saa mange Muslingarter have kunnet bane sig Vei ind i de haarde
Klipper.
Men hvorledes disse Skabninger fra Begyndelsen trornge sig ind i
saadanne haarde Legemer, hvorpaa man ei seer mindste Tegn til dem, undta
gen et meget lidet Hul, vil i mange Henseender endnu maaskee lcenge blive et
Problem.
Hr. Von Reaumur er af den Meening, at Pholaderne / naar de
ere smaae og neppe et par Linier lange, pleiede at krybe ned i en haardagtig
Leer Jord, hvorudi de udhulede sig deres Boliger, ester somdevoxde og bleve
store
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store ttf.
Denne Leer - Jord bliver esterhaanden haard og forsiernes tilsidst,
naar Muslingerne have havt Tid til ar blive store.
Denne store Naturkyndige
vil aldrig have fundet smaae Pholgderi haarde Stene, endffient han antager,
at disse Muslinger, endog naar de endnu ere unge, gierne kunne borei den
haarde Steen.
Men hermed er den morke Tale endnu ikke vplost.
Hvorle
des komme da Pholaderne ind i steenhaacde Konchylier, fom dog aldrig have
været saa blode fom Leer? Om Koraller vil jeg tittet sige, da de altid pleie at
vcere porefe.
Endogfaa til at trænge sig ind i Trcee, og der udhule sig en
Boepæl, udfscdredes visseligen egne Verktoi.
Alt hvad man kan fvare, er,
at denne Muslings Pngel fnige sig ind i disse fremmede Legemers sine Porer,
og opsiaae der deres Bolig, indtil de efterhaanden med de af Naturen dem
forundte Redskaber udvide og forstorre deres merke Kammcre.
Hvad den nu
beskrevne Pholade-Muslings Farve angaaer, da ere alle ftp Skallen ganske
hvide.
Dyret, fom har beboet den, er morkc astegraat, og Snabelen eller
den dobbelte Kanal bruun.
Jblant de enkelte Pholade-Skaller af den nyeligen bestrevne Pholade,
findes ogsaa undertiden en anden Art, R, fom i mange Stykker er forffiellig
fra den ferste.
Paa Overfladen er den (undtagen en liden Deel, fom er glat)
overdragen med skieve Ribber, fom udspringe fra Toppen, ligeforn hos den
forrige.
Disse Ribber ere igien overskaarne af Tværstriber, som gaae langs
ad Muslingen, hvorved dannes kun ganske lave Skiel, men som staae i
Veiret, istedcn for at de ved den forrige Art vende nedad.
Læbe-Semmen
er her ikkun enkelt, og lægger sig bredt over Toppen, felgelig har denne Mus
ling ingen Kamrnere, som den nys beskrevne og de franske.
I Henseende
til deres Omrids er den ikke saa lang og smal udstrakt, men mere efter en oval
Figur bredere og mere bnged opblæst.
Indvendig har den, ligesom Mytili,
en lang udstrakt Fals, fom begynder ved Toppen.
Muffelpletten ligger noget
dybere ind mod Skallen, og nærmere ved den forreste Ende.
Hvor mange
Arter og Forskielltgheder af dissePholade-Muslinger ville ikke endnu med Tiden
blive opdagede? Ganske besynderligen dannet maae den være, hvis Dæksel
jeg her bekiendtgior, i det ringeste er den aldeles forskiellig fra den ftr beskrevne
nye Pholade.
Ved S er den forrestillet fra den everste, og ved T fra den
indvendige Side.
Jeg har laant den af Hr. Etarsraad P. von Hemmerts
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rige og ffionne Konchylie-Samling.
Efter dens Omkreds ligner den noget
en Blommesteen.
En ganste liden Top sidder mod den bageste Ende, font
er den tredie Deel af Skallens Lcrngde.
Denne korte Deel er meget stcerkt,
og mere nedad boiet end den lcrngere.
Ovenpaa er fra Toppen af indtil
begge spidse Ender, et dybt og starpt Indtryk, som indvendig T langs ad hele
Skallen har ndtrykt sig i en stcrrk ophoiet Ribbe.
Skallen er stark, hvid, og
i sin beiede Tilstand i Tomme to Linier lang, samt'sex Linier bred.
Paa hele
Overfladen er dette sieldne Dcrksel, ligesom det forhen beffrevne, rundt om
belagt med fine Linier, som dreie sig om Toppen som Middelpunkt
Kiobenhavn den rzde Januar 1784.

Noiagtig

Noiagtig

Bestemm elsr
paa

Langben og Breden
af

Kiobenhavns Observatorium,
ved

Thomas Bugge.
Enhver, som er kyndig i Astronomien, seer let, at den rigtige Bestemmelse
af Breden og Lcengden eras stsrsie Vigtighed for en Astronom, som vil be
stræbe sig, at giere Nytte med sine Observationer til sin Videnskabs Forbedring;
thi uden disse tvende Elementer kan man ikke bestemme nogen Fixstiernes, Pla
nets eller Komets Deklination, og altsaa ei heller dens Lcengde og Bredes et
heller kan man af de almindelige astronomiske Tavler nsie beregne Planetens
Sted; og ingen Sammenligning til Tavlernes Forbedring foretage.
Da jeg i Aaret 1777. modtog det Kiobenhavnsike Observatorium, vare
Meningerne om dets Vrede og Lcengde ganske forskiellige.
Breden var efter

Picard /?)

550 40' 45"; ester

Peder Horrebow den
S 2

aldre 550 40' 59" £)
og

fl) Ouvrages de Mathematique par Mr. Picard, Voyage d'Uranibourg. pag. 61. 94.
b) P. Horrebowii opera mathematica. Tom. 3. pag. 321.
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Bestemmelse paa Lcengden og Vreden

og efter Pittgre 55° 41' 34z/ ^)Lcengden var Aften for Paris i Tid efter
Picard 41' 41" V)> efter afgangne Etalsraad Horrebows Observation paa
Soel-Formorkelsen den 3 Junii 1769. beregnet af Hell, 41' 4" -), og efter
Pingre 40' 30" /)*
Disse alt for meget fra hinanden vigende Beftcmmelfer
giorve en nye og noiagtig Undersogning om Vreden og Lcengden ganffe nodvendig.

Vreden af det Kongelige Observatorium i Kiobenhavn.
§. i*

At beftemme et Steds Polhoide ril en Vished af 2 eller 3" udfordrer
den allerstorste Omhue og Noiagtighed ; og jeg troer ei, at det er mueligt at
naae den, uden man neie folger efterffrevne Regler.
1. At man.til at observere Middagshederne bruger saa siore Jnftrumenter som
mueligt; og at disse ere neie jufterede, paa det at man kan vare defto vissere paa de mindre Parter af Jnddeelingen.
2. Polhoiden bor beftemmes ved flere Jnftrumenter, og disse bor vare deckte
saavcl i 92 som 96 Parter.
Overeenftemmelsen imellem Polhoiden, fun
den ved forffieilige Jnftrumenter, er altid et ftort Beviis paa Sagens
Rigtighed.
Man har desuden det markelige Exempel, at Bradley troede,
at de la Cailles Sector har havt ncesten 22" Feil; og at de la Caille paa
sin Side mistankde Bradley's og £. Mayers Mural - kvadranter for
samme Feil.
Dog vil vel ingen, som tiender Mural - Qvadranterne i
Greenwich og Gottingen, som veed, at de vare deelte af John Bird, og
at de havde en dobbelt og neie overeenftemmende Jnddeeling, tage i Betcmkning at give disse fortreffelige Jnftrumenter Forlrinnet for Hr. de la
Cailles 6 Fods Sector med enkelt Deeling og ftaaende paa en los Fod.
Z. Man vcelger til Observationerne saadanne Fixftierner, som komme ncer ved
Zenith
'
t) Voyage par Mr. Verdun de la Crenne, de Borda & Pingre. Tom. 2. pog. 276.
J) Ouvragcs de Mathematiques par M. Picard.

Voyage d’Urauibourg p. gz (SC97.

e) M Hell, obfervatio tranfitus Veneris ante difcum Solis. Havniæ. 1770, pag. 44.

f)

Voyage par Mr. Yerdun.de la Crenne, de Lorda & Pingre.

Tom. I. pag.290.

af Kiobenhavtts Observatorium.
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Zenith, for nt undgaae Refractionerues Ustadigheder, omendffisnt samme
ester Bradley's og T. Mayerö Regler og Tavler kan bestemmes.
4.

Man vcelger allene de Fixstierner , hvis Deklinationer med den storste Ftid
oa med de beste Instrumenter err bestemte af Bradley, Mayer og Mafkelyne; hvis Refraktions-Tabeller ligeledes ere de paalideligste.

Man maae beregne Aberrationerne og Nutationerne, for at reducere Stjer
nernes sande Deklinationer til de synlige.
6. Enhver Stiernes Middags-Hoider maae mere end eengang observeres med
de forffiellige Instrumenter, og alle tvivlagtige Observationer aldeles ikke
komme i Betragtning.

De Instrumenter, hvilke jeg har brugt til Bestemmelsen af Kisben
havns Brede, cre 1) en 12 Fods Sector. 2) en Mural'O.vadrant af 6FodS
Radius.
3) En astronomis Cirkel af 4 Fods Diameter.
4) En 3 Fods be
vægelig Qvadrant.
Alle disse Instrumenter , Sector undtagen, ere inddeelte
udi 900g 96 Parter, hvorved Inddeelingens Rigtighed paa det noieste er prs
vet.
Alle disse Instrumenter ere desuden med al muelig Flid rektificerede, saaledeS som jeg paa et andet Sted omstcendeligen har beskrevet §).
Allerfsrst ssal jeg anfore Breden , saaledeS som den er funden ved den
astronomiffe Sector af 12 Fods Radius.

S 3

.

Obfer-

T. Bugge Obfervationes Agronomics an. 17? [-83- inftituts. Hävnix 1784* Introduciio, Cap. 2 7.
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B.

Bestemmelse paa Lsngden og Vreden

Stierner- Observeerte
Observati
ons-Dagene nes Navne- Afstand fra
Zenith.
1779.

ß Cassiop

13-19

7 Cassiop

30-31
30-31

Cassiop
ß Cassiop
7 Cassiop

30-31

2 Cassiop

30-31

« Cassiop

nation til Ob observeerte
servationsBrede.
Dagen.

dage Hvide.

5° 58' 27^ 95°
27^
6 31 28 83 28 32
0 21 16 89 38 44
2 15 ii 92
15 ii
8 93
50
8
So
3
00

« Cassiop
7 LacerL

13-19 Octob.
13-19
13-19
13-19

Synlig Mid- Synlig Dekli Kjøbenhavns

0

21

2

15
50

89
92

T3
15
15

6i°

39'36" 55°

41'

5"

49

9 27
19 45
56 16

55
55

41
41

2

31

17

55

41

3
5

19 48
56 19
31 21

55
55

41
41

2
2

55
55

41
41

2

19 56
56 25
Si 28
58 39
5 22

55
55
55

41

6

41
41

3

55
55

41

5
4

19 57
56 25
5 24

55

55
57
59

38 47
15 15
50 15

55

7

59
55

57
59

3
3

24

7

93

24

4-6Decemb. a Cassiop
ß Cassiop

o

21

15

ro
20

89
92

38

2

4-6
4'6

7 Cassiop
L- Cassiop

3
i

93
88

4'6

? Cassiop

3

50 19
42 24
24 15

50
20
15
50 19
17 36

93

24 15

53
59

21-29

oc Cassiop

0

21

2

15

89
92

55

ß Cassiop

9
20

38

21-29
21-29

7 Cassiop

3

50 20

21-29

Z Cassiop

3

24 15

4'6

93

57
59

93

51
i? 20
50 20

57
59

93

24

59

15

5

5

14

24

Middeltallet

55

55
55

41

41
41
41

55

41
41

55

41

2

4

5

6

3
4
4
3/7

§- 3.
Med den 6 Fodr Mural-Qvadrant ere mangfoldige Stleruers Middags
Horder bievne observeerte, af hvilke mange jeg ikkun ffal anføre nogle faa; og
indbefatte den deraf beregnede Brede i folgende Tavle.

afKiobenhavnö Observatorium.
Stiernernes
Navne.

Observa
tions
Dagene
1781.
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Synlig Dekli Kiobenhavns
Qbserveerte
observeerte
Middags Hoide nation til Ob'
Brede
servations-Dagen.

32"
32
40
40
48
48

55° 4i'
55
41

45

55
55
55

34"
34

48° 53'
48
53

54
54
54
55

48
50
55
0

42
42
42
42

35
35
35
35

7 i den store Biorn 89
7 i den store Biorn 89
7 i den store Biorn 89Z i den store Biorn 92
Z i den store Biorn 92

13
13

40
45
52

54
54
54

54
54
54

34
34

7
5

58
58

15
15

12
12

28
28
28

4
*5
13
30
25

57
57
57
56
56

9
9
9

2 Junii
5 Junii

£ i den store Biorn 91
S i den store Biorn 9V
s i den store Biorn 91
£ i den flore, Biorn 90
E i den store Biorn 90

26 Mai
2 Junii
$ Junii

v) i den store Biorn 84
i den store Biorn 84
vi i den store Biorn 84

47
48
48

50
50
5°

i2 Junii
Junii
16 Junii

v) i Herkules
i Herkules
vi i Herkules

73
73
73

43
43
43
40
40
40

9

85
85
85
85
70
70
70
70

5°
50
50
50

22
26
33
32
12
15

20
3
28
29

Martii
April
April
April

3 April
5 April
28 April

28 April
29 April
28 April
21 Mai
2 Junii

00

12'
12

20 Martii
2T Martli

i t den store Biorn
i i den store Diorn 83
[a i den store Biorn 76
[z t den store Biorn 76
[z i den store Biorn 76
[z i den store Biorn 76

20
14
i
11

Julii
August
Septemb.
Septemb

7
7
7
7

i
i
i
i

13
31
10
14

Julii
Julii
August
August

Z
Z
§
§

iLyra
i Lyra
i Lyra
i Lyra

Dragen
Dragen
Dragen
Dragen

13

23
23

57

57
57
57

7 i Svanen
7 i Svanen

73
73

53
53

i Novemb4 Nov.

at, i Cassiop
i Cassiop

89
89

39
39

2 Nov.
5 Nov.

Z i Cassiop
Z i Cassiop

93
93

24

22 Sept.
24 Sept-

24

TO

8

14
17
26
29
30
29
55
53

45
52

55
55
55
55

41

41
41
41

41
41

5"
5
6
4
7

6
I

41

i

55
55

41
41

I4
17
18

55
55
55

41
41
41

2
4
8
0
3

4
4

31
3i

55
55

41
41

44
44
44

55
41
41
55
55 . 41

39
39
39

24
24
24
20
20
20

55
55
55

41
41
4-r

51
51
51
51

Si
31
31
31

59
59
59
20
25
Zl
31

55
55
55
55

41
41

36
36
36
36

37
\37
37
38

53
57
59
0

55
55
55
55

41
41
4t
41

39
39

14
14

55
55

41
41

55
55

34
34
20
20

2
5
3
5
2

36
36

55
55

41
41

7
8

59
59

6
6

i
i

55
55

41
41

Middettallet 55

41

i

6
2

i

I

8
7
9
2
3

41

i

4t

3

i

2
4
4
ß. 4.
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4.
Med ovemneldte 6 Fods Viural * Qvadrant ere ligeledes ebftrveerke
mange Solens Middags ^Holder, af hvilke jeg ffal anfere nogle obscrveerte i
Aaret i/8r, tilligemed den af dem beregnede Brede, hvortil Deklinationerne
ere beregnede af T. Mayers Soel-Tavler, og Refraktionerne, saaledes fom
forhen er erindret , tagne af Bradleys Tavler.
Observations-Da/
gene 1781.

3 Mai
7 Mai
8 Mai
14 Mai
26 Mai
i
6
13
17
26
30

Junii
Junii
jutiti
Junii
Junii
Junii

2
3
4
5
17
24
28
30
31

Julii
Julii
I'-llll
Julii
Julii
Julii
Julii
Julii
Julii

4
7
10
15
18
28

August
August
August
August
August
August

2
9
12
24

Septemb.
Septemb.
SeptembSeptemb.

i Octob.
7 Octob.
19 Octob.

4 Novemb.
5 Novemb.
23 Noveinb.

Solen- overste
Rands Middags
Hoide.
50° 26' 42"
5 l 34 35
50 46
Si
4
S3 22
55 49 47
56 44 21
3
57
19
57 5 I 20
0 42
58
57 57 44
-5 7 45 41
6
57 37
57 32 23
9
57 27
57 2 i 28
55 43 59
54 22 48
7
■5 3 29
O 53
53
52 45 27
Si 43 20
SO 53 47
1 52
50
48 30 25
47 32 48
8 I?
44
42 19 55
39 43 IS
38 34 42
55 23
33
11 42
3i
28 52 52
24 24 29
2 26
19
18 44 16
8 23
14

Solens
Deklination.

Kiobenhavus
Brede.

22
22
23
23
23
23
23
22
22
22
2t
19
18
18
18

51' 9"N 55(D
<58 58 55
2 55
15
46 39 5 5
14 21 55
8 55 55
43 SO 55
I 5 58 55
25 23 55
22 22 55
10 20 55
i
5 3 55
4 55
57
51 50 55
46 B 5 5
8 36 55
47 27 55
S3 42 5 5
24 57 55
TO
7 55

17
16
15
i3
I2
9

7
18
26
54
57
32

45°
16
17
18
2i

7
5
3
0

3
5
IO

41'
41
41
41
41

5"
0
O
O
0

4.1
41
41
4’
41
41

O
9
0
3
0
O

41
4'
41
41
41
41
41
41
41

8
2
2
6
0
5
3
I

7
5
4
2
I

55
55
55
55
55
55

41
41
41
41
4I
41

44
7
7 19
58 40
40 54S

55
55
55
55

41
41
41
41

6

24
43
12

55

55
55

41
41
41

4
4
i

55
55
55

41
41
41

8
5
7

55

41

4

54
19
20
49
10
28

44
45
36

I 5 55 14
IS
53 29
20 30 29
Middeltallct

2

3

4
4

2

§. 5V
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§. 5.
Med den astronomiske Cirkel af 4 Fods Diameter har jeg og observe
ret Vreden, og da man ved denne Cirkel kan sinde dens Feil ved at observere
mod Ast og Vest, saa er denne Fordeel og bleven brugt, saaledee so m esterfol-

gende Tavle udviser.
Stiernernes
. Navne

Observariolts
Dagene
177915 April

as'. Junii

Synlig Dekli
Qbserveert
Middags Hoidenation.

Instrume ntet vendt mod
55° 16' 49"
7 i Loven
8 23
ß i Loven
50
6 10
7 i Jomfruen
3i
e i Jomfruen
46 29 30
SolensoversteRand 58
3 29

Ve 3en.
20° 5 7'
8"
48 21
15
O 14
7
12
8 48
23 27 58
9 Htddel tallet

16 April

18 Junii

Insirume ntet vendl M0d Øflen2
21 37 i 27
61
i Loven
2
21
i Loven
13
53
47
i Loven
’4 45 44
110 26
21 4 3
i Loven
56
17
3
cl i Jomfruen *
1O
0
24 20 45
0
i
Solens oversieRand 58
25
23

(z
x
p
Z

23
19
5
57
13
58

Middeltallet

Kiebenhavns
Brede.

55°
55
55
55
55

40' 59"
40 46
40 57
40 S3
40 49

55

40

53

55
55
55
55
55
55

41
41
41

41

18
20
17
18
7
18

55

41

16

41

41

Altsaa, naar Cirkelens dcelte Rand vender imod Vest,

blev Breven
men imod Asten

♦

♦

55° 4°' 53"
55 4i 16

Derfor den astronomiske Cirkels Feil
.
II/5
og Kiebenhavns Brede
54 41 4,5
Med en 3 Fods bevcrgelig Qvadrant har jeg observeret .57 Stiernehsi-

der, hvilke jeg paa et andet Sted har onført å); ved et Middeltal give disse
Observatoriers Brede 550 40' 57".
§» 6.

b) X. Bugge Beskrivelse over den OpmaalingS Maade, som er brugt ved de Danske
geographiske Carter. Kisbenhavn 1779- Pag- 82'86«
tTyc Sand, HL 25.

T
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Bestemmelse paa Langden og Breder:
§. 6.

Saaledes er Vreden eller Polhoiden af det Kongelige Observatorium i
Kiebenhavn funden:

Med en i2 Fods Sector ved 36 Observationer (§. 2.)
.
Med en 6 Fods Mural Qvadrant ved 36 Observationer
paa Fixstierner (§. 3.)
Med samme Qvadrant ved 37 Observationer paa Solen
(§♦ 4*)
♦
♦
*
Med en astronomisk Cirkel af 4 Fods Diameter ved n Ob
servationer (§. 5.)
.
.
Med en 3 Fods bevcegelig Qvadrant.ved 57 Observatio
ner (§.

55° 41' 3,7

55 41 4
55 41 4

55 41 4,5
55 40 57

Da alle disse Bestemmelser, fundne ved saa forskiellige Instrumenter,
ganske vel stemme overeens, saa tor jeg smigre mig med det Haab, at Breden
er neie bestemt til550 41* 4", hvilke ere de Tal,som de storste og beste Instru
menter censtemmigen have givet.

Langden af det Kongelige Observatorium i Kiebenhavn.
§. 7*

Jeg har et ladet forbigaae nogen Lejlighed, til at anstille saadanne Ob
servationer, .som ere skikkede til at bestemme Observatoriets Lcengde. Fra Be
gyndelsen as Aaret 1773. til ncervcrrcnde Tid har jeg observeret 2de Soel-Formorkelser, en toralMaane-Formorkelse, fem Fixstierners Bedcekning af Maanen, 30 Immersioner, og 36 Emersioner af Jupiters Drabantere, alle obferveerte med en 10 Fods dobbelt achromatisk Kikkert af Dollond.
Mork
Himmel og tyk Luft have alt for ofte hindret mig fra, at anstille stere Observatio
ner.
Deter bekiendt, atFixstiernerncsBedcekning af Maanen og Soel-Formorkelser ere de paalideligste Midler til LcengdenS Bestemmelse.
Paa det at
Kisbcnhavns Beliggenhed imod de bekiendreste Observatorier kunde bestemmes,
saa
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as Kiobenhavtis Obserbatorium.

fa a har jeg til mine Beregninger valgt Soel-Formorkelsen den 24 Junii 1778,
hvilken paa folgende Steder er observeret.

Berlin
Greenwich
Kiobenhavn
Manheim
Marseille
Meilan
Paris
Stockholm

af
»
-

Hr.
s
-

SchulHe
Maffelyne
Bugge
Mayer
Silvabelle
Reggio
Dagelet
Wargentin

Begyndelsen
4T 40' 50" sand Tid
3
4
4
4
4
3
5

40 11
39 50
23
A
12
0

29
9
53 18
4 19

Enden
6T 12' 36"
5 25 12
6
2 44
6
i 27
6
i 46
6 11 59
6 13 18

Beregningerne, som til Længdens Bestemmelse heraf skulle anstilles, ere
vidtleftige og kiedsommelige; jeg forbigaaer dem derfor, og anforer allene Re
sultaterne, nemlig Middags Forstkiellen i Tid mellem Kiobenhavns Observato
rium og de andre markvcrrdigste Observatorier bliver da folgende:

efter Begyndelsen
<rT 2' 56"
Observatoriet i Berlin
Greenwich 0 50 20
Kiobenhavn 000
Manheim
0 16 27
Marseille
0 28 54
Meilan
0 13 35
Paris
0 40 58
Stockholm 0 21 52

ved Enden
vT 3* 2z/
0 50 14
00
0
0 16 23
0 28 47
0 13 28

0 21 58

ved ?Niddeltal
vT 2' 59" estl.
0 50 17 vcstl.
0 0 0
0 16 25 vesti.
0 28 50 vestl.
0 13 3 r vestl.
0 40 58 vestl.
0 21 55 ostl.

Man maae marke, at Hr. DageleL's Observation i Paris ei er foretagen
paa det store Parisiske Observatorium, men i den Kongelige Militair-Skole,
hvilken er 7" vestligere end det store Observatorium.
Hr. Dagelet'ö Obser
vation har givet Middags Forffiellen fra Kiobenhavn 41' 5"> og naar derfra
drages 7" for Reductionen til det store Observatorium, da fremkomme de for
hen auforte 40'58".
T 2

5. 8.
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F. Bestemmelse paa kcrngden og Vreden
§. 8.

Omendskisnt Begyndelsen og Enden af en Soel-Formorkelse med stor
Neiagtighed kan observeres, faa ville forffiellige Personer, som bruge forstkiellige Kikkerter, og have forffielligt Aiesyn, endog ved Siden af hinanden
og efter famme Uhr, dog noget afvige fra hinanden, omtrent 6 til 8 Sekunder,
i at bestemme det Hieblik, da Formorkelsen begyndes og endes.
Til Bekræf
telse herpaa stkal jeg anssre ovenmeldte Soel-Formorkelse den 24 Junii 1778*
observeret
Begyndelsen

i Stockholm af Hr.

•

WargenLin
Wilcke
Nicander

*

5
s

*
5

4 29

4 28

Enden

- Wargentin
* Wilcke
-s Nicander
♦

I Kiobenhavn as Vugge

Vlengel
Lowenorn
Vugge
Vlengel
towenorn

i

6 13 i8
6
c 13 24
6
o 132 6

Begyndelsen
4T39' 50" sand Tid.
4 39 55
4 39 58
Enden
6 2 44
6 2 42
6 2 36

Jeg formoder, at disse Exempler klarligen bevise, at der i Observationen
felv af en Svelformorkelse kan vcere en Uvished af nogle faa Sekunder, hvilke
da og vil findes i de af samme Formorkelse beregnede Lcengder.
Observatio
nerne af Fixftiernernes Bedcekning af Maanen synes at vcere noiagtigere; men
til deaf mig her i Kiobenhavn observeerte har jeg et kunnet erholde saa mange
corresponderende og paa andre Steder foretagne Observationer, som jeg onske-

af KisbenhavnS Observatorium.
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de, og altsaa har jeg ei brugt dem, da min Hensigt var at bestemme Kisbeuhavns Lcengde fra saa mange andre Steder, fom mueligt; hvilke efter mit
Aiemed fordeelagtige Omstændigheder ere indtrufne ved Soelformsrkelsen den

24 Junii 1778.

§ >
Da der altsaa af disse Aarsager endnu knude være en Uvished as nogle
faa Sekunder i ovenanforte Længder (§. 7.); faa er det saa meget mere nodvendigt, at de paa andre Maader ydermere bekræftes; hvortil man kan bruge den
ikke ubetydelige Mængde af Jupiters Drabanteres Jmmersioner og Emersioner,
fom af mig her ere observeerte, og hvortil jeg fra Greenwich, Marseille, Mer
lan, Paris og Stockholm, har faaet de fornsdne corrcsponderende Observa
tioner.
Men paa det at Kikkerterne« og Hiefynetö forffiellige Beffass^nhed
ei Ml have nogen Indflydelse paa de Længder, som ved Jupiters Drabanters
sindes, faa maae man bruge den af Abbeden M. Hell i Forflag bragte Me
thode z).
Paa begge Steder maae beständigen bruges samme Kikkert, den
samme Forstyrrelse, og famme Hie eller samme Observator.
Den af dem,
fom har den beste Kikkert og det beste Hie, vil da fee alle Jmmersioner sildi
gere ; og ligesaa meget vil han see alle Emersionerne tiligere.
Naar der da
paa begge Steder ere observeerte er tilstrækkeligt Antal af Jmmersioner og lige
saa mange Emersioner; saa sinder man fsrst Længden esrer alle Jmmersionerne, og deraf tager Middeltallet.
Derefter finder man Længdens Middeltal
efter alle Emersionerne.
Forffiellen imellem den af Jmmersionerne og
Emersionerne fundne Lcengde er Kikkerternes og HineneS dobbelte Virkning
imod hinanden; og altsaa maae Middeltallet imellem de ved Jmmersionerne og
Emersionerne fundne Længder, give den sande Lcengde paa meget faa Sekunder
nær, naar der er et tilstrækkeligt Antal as lige mange Jmmersioner og Emer

sioner.
T 3

i) M. Hell ephemerides aftronomicæ anni 1764. pag. 188*201.
anni 1765. pa g 228-281.

Z.iv,
samt ephemeride»
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B.

Bestemmelse paa Langden og Vreden
§. 10.

Paa denne Maade skal jeg forst finde Middags - Forsticllen imellem Kis
benhavn og Greenwich, ved at sammenligne mine Observationen paa Jupiters
Drabantere med dem, fom den bcromte Astronom Hr. Maskelyne har ansiillet
med en achromatiff Kikkert af 46 Tommers Lcengde, med 3 dobbelt Objektiv- Glas.

Dbid'vafionö#
5)ag<ne.

1779.
17 80.
1781.

ben 15 Fcbr.
- 22 gebr.
»23 »
- 22April

1779. #
i

t

»

»

i

1

1780. »
'78'. 1782. -

i April
17 «
24 <
22 Mai
19 April
16 Sunii
21 Julii

Cbfetveerte
Drabantere.

Sand Observa. Sand Observa-!
tions i T'b i I
tivns-Tid i
Greenwich.
Kiobenhavn.

2
I
2
1

Drab.
Drab.
Drab.
Drab.

Immer stoner.
9T 15' 30" 10$ 51
2 41
52
1 7
<7
10
' 3 20 40 14
iI
18
49 I 2
8

I
1
I
2
I
I
1

Drab.
Drab.
DrabDrab.
Drab.
Drab.
Drab.

9
7
9
1 i
10
10
9

Em er st 0 ner.
31 36 10
53 2 1
8
10
49 23
5
I? 11
39
7 11
11
12 23
10
39 21

22
43
39
56
29
3
30

16"
30
2
58

17
57
51
25
48
20
37
Kisbenbavn einigere

M'ddagS
Fvrssiel.

Middeltallet.

0T
0
0
0

49,
49
49
50

46"
49
22
9

vT 49* 44"

0
0
0
0
0
0
0

50
50
50
51
50
50
51

4'
36
28
8
41
57
16

|o

$0

end Greenwich |o

50

49, 5
i6z7

§. II.

Dernæst skal jeg sammenligne mine Observationer paaJupiters Draban

tere med de korresponderende Immersioner og Emersioner, hvilke Abbeden Hr.

Silvabelle

har observereti Marseille meden 2 Fods Reflections Telescop.

af Kiobenhavnö Observatorium
Observation-«
Dagene.

Observeerte
Drabantrre.

\77Q. d.2OIanuar i Drabant
i Drabant
28 Febr.
s - 19 Febr.
3 Drabant
1780., 5 Febr.
3 Drabant
i » i Martii 2 Drabant

5 Febr.
19 April
. 22 ir Mai
* 4 Junii

1780. -

s ■>
-

3 Drabant
i Drabant
2 Drabant
i Drabant
i Drabant

Sand Observat-ons-Tid i
Marseille.

16
11
12
11
IT

MiddagSForskiel.

Sand Observations-Tid i
Kiobenhavn.

Immer ioner.
12 T 32' 57" !3T i'
11 26
10
57 38
37
11
9
8 11
i 46
'4 32
14
16 44
16
15 45
- Emcrft otier.
7 29 16
11
0 18
42 26 13
11
r 5 52
26 51
11

3s
29
10
44
55
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38"
17
25
35
31

oT
0
0
0
0

36
48
30
12
54

0
0
0
0
0

28*
28
28
30
28

41"
39
17
49
46

28
7
29 30
28
4
28 20
3
29
Kiobenhavn villigere end Marseille

Middeltallet.

0x29' 2/4"

0

28 36/8

0

28 49,6

§■ 12.
For bet trebie skal jeg sammenligne mine Jmmerfioner og Emrrsioner
med dem, hvilke Hr. Reggio i Mciland har observeret med en 8 Fods dob

belt achrvmatifk Kikkert.

ObservationsDagene.

Observeerte
Orabantere-

Sand Obser,
vattens - Tid
i Metland.

Middag- ■
Forssici.

Sand Observattens •. Tid i
Kikbenhavn.

1779.
♦
1780.
1781.

den 21 Febr.
« 28 f
- nMartii
- 22 April

i
i
i
i

Drabant
Drabant
Drabant
Drabant

9 T17
11
12
10 27
11
55

Immer 'ioner.
35" 9^31'
46 11 26
37 10 41
8
32 12

1 s"
17
10
58

oT
0
0
0

13'
13
13
13

40"
3i
33
26

1779.
i
,
1780.

•
»
•
c

2
2
i
2

Drabant
Drabant
Drabant
Drabant

9
1 i
12
9

6
42
35
33

Em er ioner.
1
9
19
ii
56
13
12 48
23
9 46
14

17
25
39
42

0
0

13
14
13
i3

16
12
16
28

15 Mai.
22 Mai
24 Mai
16 juim

0
0

Kiobenhavn o 11 l tyet*'! end Me i la ud

Middeltallet.

0X13/ 32/5"

>

0

13 3Z

o

13 31,7

§. 13.
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B.

Bestemmelse paa Langben og Vreden
§-iZ-

For det fierde ffal jeg sammenligne de Kiobenhavnffe Observationer med
de Parisiffe, foretagne af den duelige og flittige Hr. Messter med en 31 Fods
achromaliff Kikkert med tredobbelt Objectiv.
ObscrvativnsDagcne.

Observeerte
Drabankere.

Sand Obser Sand Obser
vations-Tid i vations-Tid^ i
Paris.
Kisbenhavn.

I779. den lyFebr.
r
< 9 Mart.
1780. - 23 Fcbr.
X
x 11 Mart.
10 April

3
i
2
i
i

Drabant
Drabant
Drabant
Drabant
Drabant

ivT 56'
7
9
29
13
10
0
i2
'3

i April
t
• '7
t
- 22 Mai
9
S 24
t
' 7 80. , 19 April
4 3 unit

i
1
2
i
i
1

Drabant
Drabant
Drabant
Drabant
Drabant
Drabant

9
8
11
i2
10
i i

’779« *

41
3
15
7
48
14

Middags,
Forffiel.

Mtddeltallet.

Imme rstoncr.
54" ' i T 37' 25" oT
24
7
SO 45 0
2 0
IO
58 14
IO 41
JO 0
4
16 12
54 42. 0

40' 3 r"
21
41
40
4
6
4i
26
41

0X40'51,4"

Emer
32
11
8
3>
33
27

40
40
41
41
41
41

0

41

o

40 58/8

toner.
IO 22
8 43
11
56
'2
48
11
29
11
55

17
57
25
39
48
54

0
0
0
0
0
0

45
46
17
8
i5
27

Æt eben bavn villigere end Parts

6,3

Da Hr. Messier har anstillet sine Observationer paa det Kongelige SeeObservatorium i Paris, og dette Observatorium er 2" i Tid Aften for det store
Parisiffe Observatorium; saa maae til den fundne Middags Forffiel largges
L" for at reducere dentil bemeldte store Observatorium, og altsaa bliver KiobenhavnS Observatorium Aften for samme vT 41' 0,8" i Tid.

§♦

14*

For det femte og sidste kan jeg sammenligne de af mig observeerte Ju
piters Drabanteres Jmmersioner og Emersioner med dem, hvilke Hr. Wargentin. har anstillet paa det Stockholmske Observatorium med en io Fods dob
belt achromariff Kikkert.
Obser-

af Kioöenhabns Okftrvatorium
DbfevDnttciid'
Dagene.

Obscrveerte
Drabantere.

i77y. den izFebr.
1
s 19 Febr.
- 21 Fcbr.
1
1
9 Mart.
1780. - 2; Febr.
f
i 1 iMart.

2
3
i
i
2
i

Drabant
Drabant
Drabant
Drabant
Drabant
Drabant

i April
17 April
20 April
24 April
9 Mai
15 Mai
i2 Mai
4 Juni’
16 Junii

i
i
2
i
3
2
i
i
i

Drabant
Drabant
Drabant
Drabant
Drabant
Drabant
Drabant
Drabant
Drabant

’779.

f

f

f

s
1780.
<
1781.

/
*
»
-

Sand Obser«
vationS-Tid i
Stockholin-

Sand Ob ser.
vations-Tid i
Kiobenhavn.

Immerflvner.
io£27' 41 " 10T 5'
11 37
11 59 23
9 31
9 52 36
8 12 25
7 50
14 32 58 M IO
11
IO 41
3
l

IO
9
12
ii
1O
9
12

12
II

MiddagsForikiel.

16" OT
O
0
45 0
2 0
IO 0

25
IS

Cmersioner.
IO
44 18
5 38
8
31
17 12
1 32
10
50 i i
IO
41
9
9
5 54 11
i 7 16 11
25 . 9 11
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22'

25"

2 I 58
2I 2I
2 I 40
22 56
2 I ■ 51

22 17 0 22
I
43
57 0 21 41
38
9 39 0 2 I
39 51 0 2 I 41
28 24 0 21
57
19 17 0 2 I 52
44 i 2 0 2 I 41
55 54 0 2 I 22
3 20 0 2 I 49
Kiobenhavn vestligere end Stockholm

§- 15.

Middcltallet.

o.T 24'

!,8"

0

21

44,8

0

2I

53,3

'i

Dersom jeg havde vceret saa lykkelig, fra flere Steder at kunne erholde
Observationer paa Jupiters Drabantere, svarende imod mine egne, saa havde
jeg kunnet anstille flere Sammenligninger, til desto storre Bekræftelse paa
Kiobenhavns Lomgde.
Fra Pisa har jeg erholder blot Jmmersioner og ingen
Emersioner, og altsaa kan de efter Methodenö Natur ei bruges.
Paa det at man med eetAiekast kan giere Sammenligning imellem Læng
den , funden fsrst ved Soel - Fvrmsrkclsen den 24 Junii 1778, og derncrst ved
Jupiters Drabantere, saa anfores felgende Uddrag af de forhen bestemte Middagsforffielle fra Kiobenhavns Observatorium.
efter O Formorkelsen. ester 2/. Drabantere.

Greenwich

vT 50 ^7"

Marseille
Meilan

o 28 50
o 13 31

Nye Saml. III. B»

oS 50' 16,7"
o 28 49,6

o 13 32,7

ti

ester Middeltal af
begge.
oT5o'i6,8"oc.

o 28 49,8 oc.
o 13 31,8 oc.

Paris

B.

<54
Paris
Stockholm

Bestemmelse paa Langdett og Vreden

o 40 58
o 21 55

o 41 0,8
o 2i 53,3

o 40 59/4 oc.
o 21 54/1 or.

Da altsaa disse Tal, fundne ved forffiellige Methoder og ved forffiellige
Observationer, paa faa Secunder ere overeenstemwende, saa forhaaber jeg,
at Middeltallene imellem begge maae vare tilforladelige paa 1 til 2 Secunder ncrr,
og at der ikke skal gives mange andre Observatorier, hvis Lcengde med storre
Noiagtighed er bestemt.

§. r6.
For at bestemme forffiellige Kikkerters og SiesynS Virkning, troe nogle
Astronomer, at deter nok, at man sammenligner dem ved nogle enkelte og
faa Observationer.
Derved vil jeg ferst bemcrrke, at Kikkerternes Godhed eller
Slethed have en meget ringere Indflydelse paa Soel - Founorkelser og Fixstieruernes Bedcrkning af Maanen; men derimod desto storre Indflydelse paa Ju
piters Drabanteres og Manners Formørkelser i og den Correction, som man
finder ved een Art afObservationer, bor man ei ligefrem anbringe til alle andre
stags Observationer.
Derncest er Correctionen ikkun passende til den givne
Kikkert, naar den bruges af det givne Hie ; og den bliver anderledes, uaar
et andet Aie observerer med samme Kikkert.
Endeligen kan Luftens Veffaffenhcd og utallige andre tilfeeldige Aarsager foranledige, at af faa og enkelte
Sammenligninger ingen sikker Slutning kan fremkomme.
Af disse Aarsager
kan jeg ei bifalde, at man saa raff hen forbedrer Observationen paa Jupiters
Drabantere, ved den saa kaldede Kikkerternes Feil og Forffiel l Tid.
Denne er som oftest saa uvis og saa lidet paalidelig, at den oftere har forvcerrer end forbedret enkelte Observationer.

Vik man finde tvende Kikkerters og Hiers forffiellige Virkning og deres
Indflydelse paa Jupiters Drabanteres Formorkelser; saa kiender jeg ingen
anden noiagtig Maade end den, som forhen er forklaret (§♦ 9.).
Naar den
Lcengde, som findes blot af Immersioner, er den samme som den, der findes
blot af Emersionerne, da er Kikkert og Hie tilsammemagne paa begge Steder
lige gode, og de ville begge til samme Hieblik see sanrme Phänomene. Der

som

af Kiobetchabtis Observatorium.
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font Middags - Forsikiellen, som siuttes af Immerstonerne allene, er mindre
end den, som findes ved Emersionerne allene, saa har den vestlige Astronom
havt den bedre Kikkert og Hie tilsammentagne.
Tvcrtimod , naarMiddagsForffiellen uddragen af de blotte Immersioner er stsrre end den, som findes
ved de blotte Emerstoner, saa har den ostlige Astronom havr den bedre Kik
kert og Hie.
Den halve Forss'iel imellem Langden, funden efter Immersionerne og Emersionerne er Kikkerternes og Hinenes Feil og Forfficl, hvorved
den ene enten overgaaer eller er flettere end den anden.
Dette forudsat, skal jeg tilfoie en Tabel over de sammenlignede Virk
ninger af Kikkerterne og Hinene i Greenwich, Kisbenhavn, Marseille, Mer
lan, Parisog Stockholm.
Kisbenhavn bliver da det mellemste Leed i Kicrden; og med 4- betegnes, hvor meget en anden Kikkert er bedre, og med—,
hvor meget den er flettere end den Kiobeuhavnffe 10 Fodö DollondS Kikkert og
mit Hie.
Greenwich 46 Tommers tredobbelt achromatisk Kikkert
4- 32,7°
Kiobenhavn <0 Fods dobbelt achromatisk Kikkert
.
o,o
Marseille
2 Fods Reflections Telefcop
.
.
—12,8
Meilan
8 Fods achromatisk dobbelt Kikkert
0,0
Paris
3 L Fods tredobbelt achromatiff Kikkert
4-7/4
Stockholm 10 Fods dobbelt achromatisk Kikkert
4- 8,5

Denne Sammenlignings-Tavle vil da ikkun, tilExempel, sige saa meget, at
Hr. MaMlyne's Kikkert og Hie tilsammentagne, overgaaer min Kikkert og
mit Hie, og at. han ved et Middeltal har seet alle Immersionerne 32,7" sil
digere, og alle Emerstoner 32,7" Uligere end jeg.
Derimod er min Kikkert
og mit Hie paa samme Maade 12,8" bedre end Hr. SUwabetleS Kikkert og
Hie i Marseille.
I svrigt kan disse fundne Tal og Correctioner ikke bruges
uden ved Jupiters Drabantere, og maae paa ingen Maade anvendes ved an
dre Arter af Formorkelfer eller andre Observationer.

I5<5

En nye Maade,
cit rette

Maanens maalte Distans
fra Solen eller en Stierne.
Af

C. C. Lous.
Problem, at reducere den paa Sextanten fundne Maanens Afstand fra
Solen eller Snernerne til den rette Distans, vedat befrieden fra Virkningen
af Parallax og Resraxion, er allerede af saa mange vittige Hoveder oploft, at
intet i denne theoretiske Deel af Langbens Beftemmelfe paa Soen synes at
mangle.
Iblant de adskillige Methoder er dog den forbedrede Dunthornske
den, som for sin Korthed og Nemhed allermeest ril Seefartens Brug anbefa
ler sig.
Neppe skal man knnne opfinde en beqvemmere.
Ikke desmindre da
den Regnings« Maade, som jeg her har den 2Ere at sremlagge, i mange Tilf«lde er ligesaa kort som denne Dunthornske, og den desuden ganske forffieller fra alle andre hidtil bekiendte, i det den allene beroer paa Logarithms-Forskiellene, og paa en formedelst dem anvendt Approximation, som dog har en
rigtig Grund og Theorie for sig , saa troer jeg den ikke uvardig nogen Opmarksomhed, om det endog kuns var for al aabne nye Udsigter i et saa vigtigt'^Em
ne , hvorved Beregningen kunde blive endnu lettere og kortere , hvilket for den
praktiske Soesarr altid vilde vare at onske.
Methoden meener jeg best at kunne fremsatte i 4 udsogte Exempler, som
ville vare rilstrakkelige for Kyndige, deraf at indsee Oplosningens hele Sammenhang

L.

At rette Maanens Dist. fta Solen eller en Stierne.
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menhdeng og Grund.
De tienligfte Logarithme-Sinus Tabeller hertil findes i
Sherwins Tables, Schultzes Samlung Logarithmischer Tafeln etter an
dre deslige, hvor Logarithmernes Forskiel fra Minut til Minut er antegnet.

Det givne.
*s app.Hoide overHoriz. 32°o' o" 58° o' o/'—Zx Gapp.Hoideov. Hor. 340 o' o" • 56® o' o" ~ZG
Refract. — 1 24
Refraction — 1 31
58° i'3l"~Zs

ZI 58 29

Parallax

Den maalte Distans 30 30' — * G

33 58 36
+ 50 o
34 48 Z6 - 5$°ll,24/,2ZZr

Zr 5 50 11'24" - 00856307
Zs 58 i 31 - 007-14598

Z G 56° 0'0" - 00814258
Z * 58 0 0 - 00715795
G * 3 30 o

113 12 55

01570905

56 3627i
1 45 o
58 45~o • 99319213
6778 - 58 21 27I - 99301026 ‘77°’ 58°38z255Z/- 993^162
55 15 o
99146852
8 899" 54 34 29i ' 99110902
6 889' 54 Zl 271 - 99126070
199996118 i
b 198425064
129
a 198427096
01570905 in
c 198425213

117 30 o

c. den rette Sum afLo,
garithmerne . 198425213
198427096

129)149 for
- ----- lidet
1'9"?

ii.)'88z for meget

16'58"

den halve Sum 58° 21' 27I"
*) + 16 58

58 38 2j-£

540 51' 271" den halve Forffiel af Vinklerne
— 16 58
trcrkkcs fra den halve,Forskiel, fordi .1 er storre end c den
"TT-™-™;
rette Sum af Logarithmerne
54 3 *r ^92
4- i 9t
lcegges til den udkomne halve Forffiel, fordi b er mindre
,,
o0 5
end c betl rette Sum af Logarithmerne
54 3 5 yur,
56 36 271
,O 4832

2

4

1

371

den forbedrede Distans, som er 'paa Decunden rigtig.

U 3
Det
*) Na ar forbedringen 16' 5»" trcrkkes fra ben halve Forssiel, ssal den lcrgges til den halve Sum; men om den
lcrgges til den halve Forssiel, ssal den trcrkkes fra den halve Sum.
■**) Dersom den halve Sum as Vinklerne er mindre end yogr., ssal d og e, samt f og g trarkkeS fra hinanden, men
er den halve Sum storre end 92gr., ssal de lcrgges sammen.

L. At rette Maanens maalte DistauS
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Det givne
C appar. Hside over Hor. 27* 2' 30"

59° n' 52"

O appar. Höide

90

90

C sande Hoide 270 54'

0 sande Hside 59° n' 12"
90

Zs — 30 48 .-8

Z ([ 62° 57'30"

00 :02806

Z 0 30 48 8 0 59 25 34
153 11 12

©2906657

-

99880007

76' 3 5 36
59 25 34
17 10 2

6"

90
5 54

Zr 62 3 5 54" - - 00536693
- 02905237
Zs 30 48 48
92 54 42
46 2? 21
29 42 47
311 -76 10 8

94700597 4200 - 16 44 34
19799006713889

0344'93°
den, rette Sum 194548137
194467276

3889)808.61

Z 1— 62

Distans
L O
59_125' 34"

03441930

- - 99872212

- 94595064

319 - 7$ö49'2O*"- 99865661
4£Q9_- 17 5 2I| - 94681431

J 94467276 379°

19^547092
den rette Sum 194548137
3790)1045 for
i6f"Uöet

for lidet

20'471"
16° 44'34"
+ 20 47f

75

49 io£

17

5 21Z
+ 16|

17 5 38
46 27 21
t

29.21 43

58 4-Z 26

den rette Distans, fom er paa Seconden rigtig.

fra Sole» eller en Stierne.
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Der givne
2 appar. Hvide

Z (£ — 69 51 o
29

Refract. —

Parall.

z * —77 33 o
9

e

12 27 o
Refr. — 4 iz

2 34

20 6 26
+ 51 21

12 22 47 * retteHvide
90____________

d rette Hvide 20 57 47
90

rette HvideS Compl. 69
Z ([

69° Si' o - 00274297

77 33 0 - 00103346
38 2217
i85 46 i?
r* O

99994487

Q1•

z s = 77 37 13
Den maalte Distans' ~ 38° 22" 17"

2 13 zz Z r

Z *
(L *

*">

z f 69° 2Z13 " - OO2974TO
- OOIO2174
Zs 77 37 13
146 Z9 26

00399584

73 19 43
19 H 81

<92 30 51I9910-7633 56-Vs?
Vs? 29 81

54 3051!

12® 27'o"
90_______

399479763
913 - 54
00399584

99995817
8'341 - 99087426

199083243

den rette Sum 199080179
199083243

<92° 34' i"
56 - Vs? 25 59 - - 99995640
914 - 54 5 25 - - 99084539
970

'199080179
den rette Sum 199080179
o

969)3064 for meget
*) 3'95"

92° 30' 5il"
4- 3 9t
. 92 3 v •1's

,o
4 8' Oli
3 9t
54 5 24 a0

54 5 24-z
73 19 43

19 14 18i
38 2Z 364

den rette Distans, aldeles rigtig.

Dee
*) Cfterdikogarithme-Forskiellen for r Minut ernccsten den famme for $4 nr. 8' og 54 gr. 59 saavelsom ögfor-rgr.
31' oh 92 4r. 34', faa behoves det ikke atapproriincre mere end den forsic Gang , vg alt det, som er inbcinalet,
fan derfor i Regningen undvares, hvorved Oplosningen af dette trempel efter bane Maude bliver vel faa
korr og simpel som efter de« Ountho ruffe, og dette. Vil altid handc, faa ofte den manlle Sisians ikke
olt for meget feiler fr« den fande Distant

ZL. At rette Maanens Dist. fra Solen eller en Stierne.
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Det givne

z
z
z
z

Stiernens appar. Holde $o° oz o"
Refract.
1 o

Stiernens rette Hvide 49 59 o

G

ß

C— 83° 0'0"

* — 40 0 0
r ™ 82 14 o
s LZZ2 40 I O

70 oz ozz
— 7 20
6 52 40
Parallax 4- 53 20

appar. Hoide '
Reft.

rette Hoide

Z G - 83° 0Z
7. t - 40 0
R #
119 0
242 0

7 46

Distansen, som er maalt
1190 o' o"

o

e" - - 00032493
0 - - 01919325
0
0

121 00
119 00

- - 99330656

200

- - 85428192

82° 14/ ozz - - 00040023
40 i 0 - - 01917820

Zr
Zs

122 15

184752823
183874334

0

61 7 30
59 30 0
<120 37 30
747V 59 22 30

186710666 44532

den rette Sum

G horizontale Parallax
6iz 8"

. i 37 30

01957843

A20°i8z 8"
'
738V 59 41 52 99362000
84526725 36947
r 56 52 85313333

- 99347609

-

184675333
183874334 37685
den rette Sum 184752823

45-79

37685)77490

45279)878489 for lidet
J9Z22ZZ
1200 37z 30"
— 19 22

120 18

8

2Z 3"
for lidet
i° 37z 30"
+• 19 22

i 56. 52
+ 23

1 58 55
61 7 30
59

8 35

uL 17 10

den rette Distans'paa i" n«x

Om
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-Om

Misviisningens
her

t Kiobenhavn befundne Forandring
i Ye sidste forlobne 50 Aar,
samt

Middel - Mis v t is nt n g en
Aar sor Aar.

Af

C. C. Lous.

A. bestemme den horizontale Magnet-Naals aarlige Afvigning fra Meridia

nen eller dens aarlige Miöviiöning, er ikke en let Sag.
De, som have i en
Felge af flere Aar giort Observationer derpaa, have noksom befundet, at der
ere faa mange Hindringer, baade uden for og i NaalenS egen Beskaffenhed,
som giere, at, om man vil for et enkelt Aar allene fastsatte NaalenS MisviiStting, kan man feile flere Minuter.
I den Magnetiske Naal selv er der en
bestandig Ustadighed, som foraarsageS
i) ved dens daglige Afvigning cm
Morgenen til After , og cm Estermiddagen til Vester, hvilken kan gaae indtil
2v Minuter.
2) Af dens Foruroligelse ved Tordenveir og Nordlys, hvilken
Nye Saml. HL 25.
X
jeg

I62

£♦ Om Misviiönittgens Forandring i Kiobenhavn.

ic<3 har sect iblant stige til een Grad og derover, og 3) af endogsaa een egen
aarlig Forandring, som synes at have Sted, og at vcere i November og De
cember mindst, men storft i Sommer-Maanederne.
Uden for har man at be
stride, naar man vil giore disse faa Iagttagelser, den saa skadelige og for
vildende Virkning af omkringstaaende Jern.
Meget faa Huse eller Vcerelser
fkulde Naalen vcere aldeles stkker i.
Vore brugelige sveere Jern-Ovne.kan vir
kelig trcekke til 10 a 12 Fod, og Vindues-Stabler og Kraager ere ikke mindre
at mislcenke.
En Magnet- Naal *>r derfor ikke i sin Vandring ganske fri, uden
den staaer isolert fra altIern,midt i et meget stort og rummeligt Voerelse. De
Magnet Naale, som jeg har brugt, stode 9^ Fod sra en Jern-Ovn, og jeg
har befundet, ved at sammenligne Misviisningen, tagen i Marken, med den,
som fandtes i mit Vcerelse, at Naalen dog blev trukken 12 Minuter fra Me
ridianen.
Electriciteten kan denicrst og forvilde, naar man fatter meget lette

og tynde Magnet - Raale i en Daase med Glas over.
Da jeg fra 1765 til
1772 har brugt en tynd Naal, og i en Daase, som var doekket iblant med
Glas iblant med Marin-Glas, saa har Erfaring viist, at den mindre rigtig
har tilkiendegivet Misviisningen, og at dens Afvigelser vare mere hyppige og
uordentlige. Siden har jeg betient mig undertiden af en fortreffelig 12 Tomme
lang enkelt Naal med Agats Dup, men de steste Tider as den dobbelte Maguetnaal, som er beskreven i Tentamina experimentorum ad Compaffum perficiendum pag. 113 & 114, i en langagtig Trcee-Daase, som havde
lige oven over Naalen en Tomme breed Aabniug, der ei var med Glas bedcrkket; og med saadan en Naal, saaledes forseet, kan man vcere forsikret, hvor
ingen Trcekning er, at faae de rigtigste Udstag, (som og Erfaring har beviist)
efterdi den efter sin Storrelse drives af de stærkeste muelige Magnetiske Krcefter.
Endelig har Magnet-Naalen ogsaa Hindringer nok i sin egen Construxion, dersom den ikke indrettes efter gode Principer ri), og dersom Duppen,
der
fl) Naar en Magnet-Naal ingen Hindring har uden fra, og drives af magnetisk Kraft
nok, til at overvinde Friktionen paa Pinden, maaeden nsdvendig vise rigtig, og
om saadan en Naal endda afviger fra den magnetisse Meridian, ligger Äarsagen
visselig i dens fejlagtige Dannelse. Utallige i mange Aar fortsatte Forseg ogIagttagelser overbevise mig derom. For at opnaae en rigtig Viisning, ber en enkelt
Naal, naar den er 12 Tommer lang, vare cylinbriss, og ei over en Linie tyk;
naar
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der bor vcere af Agar, ei har i Grunden den fineste Politur, og den faavelfom Pinden er vel giort.
Alt dette forvolde;, at om. man i nogle faa Aar
kuns efter hverandre nok faa flittig observerer Magnet-NaalenS Forandringer,
skal man dog hverken kunne til Noiagtighed vide, hvad Misviisningen til en
vis Tid er, ei heller hvor meget den aarlig bliver storre, og om denne Tilvcext
skeer jcrvut, aftagende eller tiltagende.
Ikke desto mindre er det dog meget nyttigt at vide begge Dele.
Ei at
tale om, at Naturkyndige, om de nogensinde jkal opdage Aarsagen til disse
Magnetens Afvexlinger, maae lcrgge Grunden til deres Slutninger ved en ved
varende og ufortroden Undcrfogelfe og Opaglninq, faa er denne Kundskab og
for Geographer og Soefolk magtpaaliggende i flere Henseender; jeg vil allene
neevne tvende: Alle gamle Kaarter over vore Kyster og Farvande ere gierne
æ 2
aflagte
naar den er kortere, som 6 til 7 Tommer, bor den vare forholdsviis tyndere; men
da saadanm tynd Naal neppe har Krafter nok, til at overvinde Hindringen afGuidning paa Pinden og Glassets Electricitet, burde man til en Langde af 6 til 8 Tom
mer helst bruge den dobbelte, eller maassee endnu bedre, den fiiirdobbelte Naal. En
dobbelt Naal har jeg indrettet paa fslgende Maade, og altid befundet den af en sik
ker og paalidelig Viisning. , Den bcstaaer nemlig af tvende firkantede Staal-Magneter, 8 Tommer lange, i eller J Linier tykke, og if Linie brede, hvilke foies rilsanunen, Brede ved Vrede, parallelt med hverandre i en Afstand af 4 til 5 Linier,
'formedelst et fiirkantet Stykke Elfcnbeen af A Tommers Lcengde, som skydes i Mid
ten imellem Slangerne, og fastes paa hvad Maade man synes best, saaledes dog,
ak Vagten af denne Forbinding bliver den mindste muelige. I Midten af Elfenbeenet indsattes en liden Agats-Dup, hvis Grund har den fineste Politur. Begge
Stangernes Ender holdes i deres parallele Stilling,'ved tvende 1 Linie brcdr o af
neppe 4 Gran vagtige Elfenbeens Stykker, som nedhages paa Slangerne, og
have i Midten hver en sort tegner Streg.
Naar Stykkerne sattes paa Stanger-'
nes Ender, maae de sorte Linier vare paa det noieste parallele med Stangerne, og
forlangede gaae igiennem Duppens Center. En fiirdobbclt Naal kunde indrettes
omtrent paa samme Maade, ved at satte 4 lige og vel strogne Staaltraadcr af § Li
nies Tykkelse, parallelt sammen, saaledes, at deres Stilling udgiorde en langag
tig Fiirkant, hvoraf to horizontale Traader vare 5 Linier og to vertikale Traader
3 Linier fra hverandre, at forbinde dem i denne Situation midt paa ved et Tomme
langt Stykke Elfenbeen, i hvis Midte en liden Agats-Dup var indladt , og at
holde dem parallele ved tvende pa« Slangernes Ender indskudte Elfeubeens-Sykkcr,
paa enhver af hvilke en sort Streg som en Index var tegnet- En saadan MagnetNaal, naar den var vel sorfardiget, maatte i Henseende til fikker Viisning have
den stsrsie muelige Fuldkommenhed.
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aflagte efter det magnetiske Syd og Nord; men veed'nicm ikke, hvad MiddelMisviiöningen var den Tid, de vare gierte, faa blive de 06 unyttige, og Lan
denes Beliggenhed os ligesaa ubekiendt,fom om de aldrig vare optagne. Naar
man for en Felge af Aar har besternt, hvorledes og i hvad Orden Misviisningen aarligen voxer, kan man for nogle folgende Aar uden nogen Observation
med meget rimelig Formodning siutte, hvad Middel-Misviisningen til samme
Sted skal vorre; med flere Fordeele, som giere denne Betragtning vigtig.
At fastsatte ti! nogen Vished, hvad Middel-Misviisningen har vceret
og nu er alt fra 1730 af indtil dette Aar af Observationer, som her med me
gen Flid ere givne, skal da blive min norrvcerende Bestræbelse.
I dette
Mellemrum af §4 Aar har der i det samme Huus og samme Vcrrelse vceretjcrvnligen agtet paa den Magnetiske Meridians Forandringer, efterdi det paalagde
mine tvende Formend, saavelsom mig, derefter at undersoge Compasscrnes
Viisning, faavel til de Kongelige fom til Compagniernes Skibe.
Saavel
Lyst fom Pligt har derfor bevceget trende ester hverandre i eet Embede felgende
Personer at agte paa denne Sag maaskee uoiere end andre.
Min Fader havde allerede fra 1725 af ladet indrette et fiirkantet Bord,
Hviö eene Side stod lige imod VcerelsctS faste Vceg , fom indtil denne Time er
aldeles uforandret.
Bordet var paa den modstaaende Side deelt i Grader
og Minuter.
Omkring et Center i det eene Hierne ved Baggen bevcrgedes
en rummelig Casse, i hvis Midte kunde stilles Pinden, hvorpcraMagnet-Naale og Compasser kunde proves.
Denne Casse havde en lang og lige Lineal,
af Haardt Indiansk Trcee, fcestet paa dens Side, hvis eeye Ende dreiede sig
cm Centret paa Bordet, og den anden over Inddeelingen paa Kanten af sam
me.
Ved denne Indretning kan Magnet - Naaleus Forandring, naar dens
Lcengde det selv Mader, tiendes indtil enkelte Minuter.
Om denne Indretning, fom endnu til samme Brug tiener, fandt jeg i
HanS Skrivter felgende Anmærkning, med Flid opskreven til Efterretning for
Fremtiden:
„ Det magnetiffe Syd og Nord viser fra o Stregen paa Bor„ det 16 gr. 30 m. i Julii Manned 1730. i Kiobenhavn, paa Eoe-Acade„ miet, hvor jeg boer."
Ao. 1764. var min forste Omsorg , paa samme Sted at aslagge paa
dette inddeelte Bord, formedelst corresponderende Soel-Holder, en rigtig
Me-
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Meridian -Linie, hvilken faldt paa den 26 gr. 55 m. af den graduerte Rand.
Efter dette er det klart, at den magnetiske Meridian i Julii 1730 tcwe fra den
fände 10 gr. 25 m. til Vester, hvilket da det ved mangfoldige mindre ogstorre
Naale er fundet, maae vcrre i det ringeste paa nogle faa Minuter rigtigt.
Det nceste, jeg maatte forvisses om, var, om der paa det Sted ei skulde
vcere nogen Trnkning af Jern r, og hvis faa var, da hvor megen ? Thi dette
eengang fundet, kunde alle Observationer, baade de, som tilforn vare giorte,og
som herefter anstillede^, derved forbedres og bringes til det rette. Jeg opreisde
til den Ende 1779 i Julii, strax uden for Kiobenhavn paa Marken, del De
clinations-Instrument, som er beskrevet i formceldte Tentamina &c. pag. 8,
formedelst hvilket man ved igientagne Soel-Billeder kan sinde Misviisningen
niesten paa enkelte Minuter, og fandt Magnet-Naalens Misviisuing 17 gr.
5 tu.
Da den samme Tid og Time paa det inddeelte Bord undersogdes og
befandtes 16 gr. §3 m., saa er der klart, at en Jern-Ovn, som stod 9!Fod
fra Maaten, trak fon 12 Minuter til Aster, og at alle Observationer paa det
Sted tagne, burde foreges med 12 Minuter.
Med samme Misviisnings- Instrument blev endnu tvende Gange obser
veret paa Marken; den ene Gang 1765. i Julii paa Bonswigs-Hukken ved
Prcestse, hvor Misviisningen befandtes 15 gr. 12 tn.; den anden Gang strax
uden for Kiobenhavn 1773. i Julii, da den var 16 gr. i6m.
Efterdi BonS-Wigs-Huk ligger 20 Minuter i Lcengde Vestligere end Kiobenhavn, maatte Misviisningcn midt iAaret 1765 til Kiobenhavn vcere 15 gr. 3 til 4 Minuter, siden
det er befundet, at fon i Aster - Soen paa 20 Minuter forandret Lcrngde Astlig formindsser 7 til 8 Minuter.
Endelig har jeg paa det samme opstilte og inddeelte Bord i det samme
Huns cg Vcerclse, hvor Ao. 1730 Misviisningen med storste Omhyggelighed
var efterfogt, fra 1765 til 1777. ncesten hvert Aar, i adskillige Maaneder,
og mange Gange om Dagen, undersogr Magnet-NaalenS Afvigning.
Disse Data skal jeg under een Aie-Punkt her samle, for at udlede, om
' mueligt, Naalens aarlige Middelbevcegelse,' og om dm vcxer ordentlig elleL
dens Fremgang Aar for Aar er ujcrvn.

X. 3

0».

Iö6

L. Om MiöviiSningens Forandring i Kiobenhavn.
Observationer paa Magnet-Naalens Afvigning fra Middags-Linicn»
Paa det inddeelte Com»
vlismuas pas-Bord (12 Minuter
3niTru;n.
tillagte for Trcekning af
pan _
Marken. Jer n-Ovnen).

1730 i Julii
150 5'
1765 den 2 Julii
fra i til 4 August
1767fra 30 August, til
i Septemb.
1768 fva 15 til 20 Mai
fra 19 til 23 Aug.i
deu 2 October
fra 12 til 16 Nov.
fra 2 til 6 Decemb.
1769 den 140g izIunii
deu 22 og 2i Julii
fra 12 til 14 Oct.
den 9 November
1770 fwft i Januarii
fra dm 16 til 18 Jan.

IO° 37'

15

3

15
15
i5
15
14
14
15
I?
15
15
IS
15

7
13
0
2
5°
56
30
29
34
22
32.
32

fra 8 til 25 Febr.
fra 7 til 9 Octob.
deu io og i i Oct.
1771 fra.19 til 2i Febr.

<5
15
15
15

32 1
32
37
32

fra 15 til 20 Apr.
deu 15 October
1772 fra 18 til 22 Sept,
j 77Z f. 23 Ap. til 2 Mai
fra 23 til 28 Mai
fra l i til 1-5 Aug.
fra 19 til 21 Nov.
fra 16 til 22 Dec.
1774 i Januarii
den 19 og 20 Febr.
fra 20 til 26 Julii
den 15 og 16 Oct.
1775 den 20 Mai
fra 31 Julii til 5Aug.
fra 17 til 20 Aug.
fra 2Z til27Octob.

*5
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

42
2
J7
12
17
22
9
20
17
20
32
27
37
20
33
26

x
Medium ;f
De yders eV iisri inger.
33 Oostrvationer I4<’45' og 15*3 22z
mange Observ. 14 55 og 15 22
28 Observ.
I? 5 og 15 27
9 Obs.
14 57 og 15 7
2 Obs. For vc E 'terrui dda 3 ee ns.
18 Obs.
14 42 og 14 57
20 Obs.
6
14 52 og 15
6 Obs.
15 17 og 15 32
enkelte Obs.
4 Obs.
og 15 37
15 Zenkelte Obs.
mange Obs.
Den 18 E- M. ved me ;et sta vft No 'dlyS
var den 160 2'
,13 Observ. 15 27 og 15 37
mange Obs.
4 Obs.
15 32 og 15 42
26 Obs.
15 7 og 15 47
men ved Nordlys nogle gange dre vet tilbage
til 14° 52'; i4°27' ja til 13 0 4 7'28 Obs.
15 32 og 15 52
enkelte Obs.
6 Observ. eens
9 Obs.
16 7 og 16 22
mange Obs.
16 7 og 16 27
mangfoldige Obs. 16 12 og 16 42
mange Obs.
16 7 og 16 12
mange Obs.
16 17 og 16 27
mange Obs.
to enkelte Obs.
15 Obs.
16 27 og 16 39
enkelte Obs.
enkelte Obs.
mange Obs.
16 17 og 16 22
16 22 og 16 52
10 Obs.
16 7 og 16 32
10 Observ.
1775
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1775 i NoveMb. og Dec.
1776 i Januarii
i Februarii
i Martii
fra 6 til loAug.
fra 10 til 16 Aug.
• 1777 den 7 Marrii
den 28 og 29 Martii
1779 den 30 Julii
17° 5'
1784 i Julii

i6° 27'
16 27
16 30
16 30
16 28
16 32
16 20
16 39

mangfoldige Obs.
mange Obs.
mange Obs.
mange Obs.
mange Obs.
mange Obs.
enkelte Obs.
6 Obs.
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16012/ og 160 32
-

16 22
16 20

og 16 37
og 16 42

16 32

og 16 52

17 42

Af ovenstaaende viser det sig klart, at MiöviiSningenö Tilvcext skeer
ovcrmaade uordentlig, og at, omendffient den fra 1730 indtil nu vel bestan
dig har tiltaget, erdet dog skeet ved mange ulige Spring.
I de 3 Aar fra
1765 til 68 stod den mcest stadig ved 15 gr. 8 m., og sidst i samme Aar gik
den endog tilbage til 14 gr. 53 m.
I det nceste halve Aar af 1769 steeg den
med eet over 37 Minuter, faa den da mestendeels holdte sig ved 15 gr. 30 m.
Fra Julii 1769 til Martii 1771, stod den meest stadig paa 15 gr. 32 M.,; men
i April vorde den igien io' og inden October 20' meere, saa den da var 16gr.
a‘.
Siden den Tid til nu er den bestandig steget ved ei fuldt faa store, fkiont
dog nok ujcevne Spring.
Men dersom man inddeeler det hele Tidsrum af
54 Aar i mindre Dele af 4 til 5 Aar, vil man dog finde, at der i den aarlige
Tilvcext er nogen Ords»i, at den var imellem 1770 og 75 srorstx, og har siden
efterhaanden aftager, saasom:

Aarlige Tilvcext
7io0u37

15

3

15 3
15 35
1770

1775

15
16

ii

Aarlige Tilvcext

•6

1775
1779

.
.

4

1779
1784

*

I

160

='7,

z7
17
i?

5
42

O

Om

/
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Om denne Formindffelse i den aarlige MiöviiSningens Tilvaxt, four
markes siden 1775 at have havt Sted, vil vedvare, indtil Magnet-Naalen
har faaet sin storste Vesterlige Afvigning fra Meridianen, vil Tiden leere. Om
faa skulde Hande, er det at formode, at Misviiüuingen vil igien gaae tilbage
og formindskes, indtil Magnet-Naalen viser lige med det rette Nord, som
den omtrent i6go til Kiobenhavn har giorr, ja maaskec afvige ril den anden
Side af det rette Syd og Nord, faa Misvisningen kunde blive her i Kioben
havn N.Oft, som den uden Tvivl har varet i det r6de og 17 Aarhuudrede.
For ethvert Aar i dette Tidsrum af 54 Aar, helst fra 1765 til det nar
varende kan man nit af foraufone Iagttagelser med temmelig Sikkerhed bestem
me Middel-Misvisningen til Kiobenhavn.
Folgende Tabel ffal vise den:
Aar
i £30
173 l
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
>742
>743
'744
'745

1746
'747
1748

z

Middel,
Misviisning

Aar

IO°
JO
10
11
11
11
11
11
i l
11
11
12
12
12
12
12
I2
I2
12

1749
17-50

37'
45
52
O

7

I5
2Z
3D *
38
45
53
i
8
16
23
31
39
46
54

1 7 5J

Middel»
Misvil'sning

-

1752
' 75 3

-

1754

-

1755 1756 '757 '758 1759 1760 ] 761 J 762 1763 1764 I7Ü5 1766 1767 -

13 0
13
13
13
13
13
13
13
14
14
14
14
14
14
M
14
i5
15
15

i'
9
17
24
32
39
47
55
2
IO
I?
25
33
40
48
55
3
11
19

A ar
>763
1769
1770
1771
1772
'773
'774
' 775
1776
1777
'778
'779
1780
'78'
'782
'78 3
'784

Middel.
Mlsvttsning

-

'5°
15
'5
'5
16
16
i6
15
16
16
16
'7
'7
'7
'7
'7
'7

2 7*
36
45
55
5
i5
24
33
4'
49
57
5
'3
21
28
35
42

Denne saavelsom de forrige Tabeller giore det klart, at der midt i al den
Uordentlighed, som saavel daglige« som aarligen befindes i Magnet-Naalens
Afvigning fra Meridianen, lyfer dog frem en vis ordentlig Fremgang eller
Tilvaxt, faa ar Misviisningen hvert Aar kan antages at tiltage 8 Minuter.
Det lader vel, som denne Tilvaxt Ao. 1772 var stegen ril 10 Minuter, og at

Len siden har aftaget.

Men om saadan Formindskelse fremdeles vil vedvare,
bliver
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bliver for de tilkommende Aldre forbeholden at afgiore.
Thi da Misviisnmgen tiltager ved saa overmaade ujcevne Spring, at den for 2 til 3 Aar kan sy
nes ei ctt forandre sig, og i nogle Maaneder igien at stige til over en halv Grad,
saa bliver det umueligt at forvisses derom, uden ved mange i en lang Roekke of
Aar, og paa et for al Trcrkning frit Sted, tit og flittigen anstille Observa
tioner.

Nye Saml. IU.B.

En

17°
------ ^!^====3g^s=====sgga====:5g^;=^

En nye Methode
til

Bestemmelsen
af

Kisbenhavns Lcengde
ved ben totale Maaneformorkclsr
den io September 1783.
ved

V

,

Thomas Vugge.

^Oe

Midler, som Astronomien frembyder til LcengdenS Bestemmelse, ere fornemmeligen Fixstiernerneö Bedcekning afMaanen, Soel-Formorkelser, Jupi
ters Drabanteres Immersioner og Emerfisner, og Maanens Formørkelser. Af
disse fire kan de tvende forste observeres med en hoi Grad afPrcecifion, nemlig
en Socl-Formerkelse til en Vished af 4 til 6", og en Fixstierneö Bedcekning
af Maanen til en Vished af i".
Men faa herlige og paalidelige som Obser
vationerne ere, ligesaa vanskelige, vidtleftige og kiedsommelige ere Beregnin
gerne, naar man af Observationerne vil beregne tvende Steders Lamgde fra
hinanden.
Uagtet Hr. Euler, Retell og de la Grange have arbejdet paa

dette Problems Oplosning, og udfundet fcrrffilte Formeler, som have giort
Beregningerne mere direkte, kortere og nemmere end forhen, saa ere de dog
endnu
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endnu af dcn Beskaffenhed og Vidtleftighed, at man ei letteligen «den hoi
Nodvendighed paatager sig samme.
Ved Jupiters Drabanters og Maaneformerkelser behoves siet ingen vidt- '
loftige Beregninger.
Man har allene nsdig at sammenligne de paa begge
Steder observeerte Tids Momenter.
Men derimod har Hiets og Kikkertens
Bcffaffenhcd paa begge en meget mcerkelig Indflydelse; og ved Maaneformorkelser forekommer endnu den falsse Skygge eller Penumbra, fom gier Observa
tionerne meget tvivlagtige, saa at man hverken af en enkelt Observation paaJu
piters Drabantere, eller en enkelt Observation afen Plet iMaanen, kan finde
Lcrngden, uden at feile i Minut i Tid eller Z Grad i Bue, og endog derover.
Hr. Wargentin og Hell have begge bestrcebet sig efter at udfinde saadanne Methoder, hvorefter man ved Jupiters Drabantere kunde finde Lcengden paa nogle faa Sekunder ncrr.
Af disse er ganske vist Hr. Hells Methode
den korteste og rillige den paalidcligste, fordi den intet scetter forud af.Tavlerne
over Jupiters Drabantere, men grunder sig blot allene paa Observationerne
selv.
Han foreskriver, at paa hvert Sted bestandig skal bruges den samme
Observator og samme Kikkert, at man skal observere et lige Antal af Immersioner og Emersioner; at man skal finde Lorngden sorst af de blotte Immersioner, clg derncrst af de blotte Emersioner, da Forssiellen imellem disse saaledes
fundne Lcengder er Virkningen af Hinene og Kikkerterne paa begge Steder; og
Middeltallct vil give Stedernes rette Lcengde paa faa Sekunder ncrr.
Hr.
Hell har allerede i Aarene 1764 og 1765. oplyst den smukke Opfindelse ved
mange Exempler af sine egne Observationer. I mine Obfervat. Aftronom.
Introd. Cap. 8. pag. 173-179. har jeg oplyst det ved Exempler af mine Obfsrvarioner paa Jupiters Drabantere fra 1777-1784; og fundet Lcrngden af
Kisbenhavns Observatorium fra Paris, Greenwich, Stockholm, Marseille,
Meiland og Toulouse, ved at sammenligne mine Observationer med de Herrer

Messiers, Maffelynes, Wargentins, Silvabelles, Orianis og Daryneers Observationer; hvilke Sammenligninger have givet Kisbenhavns
Lorugde paa 1" noer den samme, som jeg ved Soel-Formsrkelsen deN24Iunii
1778 har fundet, hvilket altsammen bekreefter Rigtigheden og Neiagtigheden

af Hr. Hells Methode.
V 2

Saale-
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Saalcdes have Astronomerne giort Observationerne paa Jupiters Drabantere sårdeles vigtige og nyttige for Geographien og Hydrographien, forud
sat at man paa begge Steder har observeret et tilstrcrkkeligt Antal af Immersioner og Emersioner, hvortil dog altid vil udfordres flere Aar.
Maaneformerkelferne, foruden at Hiets og Kikkertens forffiellige Be

skaffenhed paa dem havesamme Jndflydelfe, som paa Jupiters Drabantere,
ere desudeu underkastede de Feil, som ere Folger af den falffe Skygge eller
Penumbra.
Nemlig naar Jordens Skygge fees i Maaneno oplyste Legeme,
saa begrcendfes den ikke ved en reen og skarp Grcendse-Linie imellem Lys og
Skygge, men Udkanten af Jordens Skygge taber sig som en uddrevet Farve
as en mcerkelig Brede; og formedelst denne Tvetydighed imellem Lys og
Skygge, formedelst denne falske' eller halve Skygge er det meget vanskeligt
at bestemme, naar en as MaanenS Pletter enten kommer ind i Skyggen eller
kommer ud af Skyggen.
Den Uvished, som deraf fremkommer, kan endog
udgisre I til % Minut i Tid.
Af disse Aarfager have Astronomerne crnfeet
Maaneformorkelfer som ganske upaalidelige og nisten uefterrettelige til Lcrngdens Bestemmelse, og mig er det ikke bekiendt, at nogen er faldet paa den Me
thode, hvorved man afMaaneformorkelfer kan udfinde Lcengden paa nogle faa
Sekunder ncer.
Til Oplosningen af dette Sporsmaal, ssom uden Tvivl er
baade nyt og ikke uvigtigt, udfordres folgende Betingelser.

1) At man observerer saa mange Pletter i Maanen, som mueligt vcrre
kan, saavel naar de gaae ind i Skyggen, som naar de gaae ud af Skyggen.
2) At paa samme Sted bruges bestandig samme Øic og famme Kik
kert; saa at under Observationen hverken maae bruges en anden Person, eller
samme Person observere snart med een snart med en anden Kikkert.
3) At man, for saavid; mueligt at undgaae Felgerne af den falske
Skygge og dens Brede, tager den halve Brede af samme, eller Midten imel
lem den rette og falske Skygge, og derefter bestandig og paa samme Maade
bestemmer Pletternes Indgang i Skyggen og Udgang af Skyggen.
Herril ud
fordres Avelse og Fcerdighed i Syner; og et flint og ever Hie vil lettere fole

den Regel, end man med Ord kan udtrykke den.

4)
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4) Af denne Aarsag er det ikke got, at Kikkerten forstorrer alt for meget,
og at den falske Skygges synlige Brede bliver alt for stor.
Til Observationen
af en Maaneformsrkelse maae man ikkun bruge Kikkerter af en maadelig Lorngde.
En akromatisk Kikkert med dobbelt Objektiv - Glas af 16 til 24 Tommers Lcengde

*

finder jeg at vcrre den beqvemmeste; og endda maae den ikke forstørre meer eller
have en storre Synskreds (Campus) end at den fuldkommen vel fatter hele Maanen.
Dersom saadanne Kikkerter staae paa et parallactisk Stativ, saa erede
saa meget mere beqvemme til disse Observationer.

5) Da mange af Maanens Pletter have en ganske mcrrkelig Brede, saa
maae man bestemme sig til, at observere et vist og bestemt Punkt af Pletten.
Dertii bor man valge Midten af Pletten, efterdi den uden Fejltagelse kan fin
des af Observatorer paa forskiellige Steder.
6) Ikke enhver Maaneformerkelse er lige vel skikket til LangdenS Be
stemmelse.
De smaae og meget partiale Formorkelser bor ei dertil bruges. De
totale Formsrkelser ere de allerbeste, efterdi Maanen da gaa'er paa det nar
meste midt igiennem Jordens Skygge, og Pletternes Immersioner og Emersioner llkce i kortere Tid, og felgelig det rette Tids-Punkt med (tørre Noiagtighed kan observeres.

7) Naar disse ovenmeldte Vilkaar finde Sted, da finder man afPletterneS
Immersioner, observeerke paa tvende Steder, ved Middeltallet, For^iellen af
disse tvende Steders Langder.
Ligeledes finder man Middeltallct af Langden,
beregnet af samme Pletters Emersioner; og af disse tvende fundne Langder ta
ger man igien Middeltallet, faa har man ved en Maaneformorkelfe sugdet
Lcengden paa meget faa Sekunder nar.
Omendffiont denne Tanke hos mig er over 7 Aar gammel, faa har deels
ntørf Himmel hindret mig fra at observere adskillige indtrufne totale Maaneformørkelser; deels har jeg ikke kunnet finde corresponderende Observationer
paa andre Steder, hvis Lcengde var bekiendt, og hvorved Methoden rigtig
kunde proves ved Erfaring, som er den rette Provesteen paa saadanne Speculationers Rigtighed. Endeligen har jeg nu været saa hceldig, fra Hr. Mechaitt
i Paris at erholde hans meget fuldstcendige Observation paa MaaneformorP 3
kelsen
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kelsen den 10 September 1783 ,

paa hvilken Formerkelse jeg tillige her har

faaet en meget god og fuldstændig Observation.

Maanens totale Formerkelse den 10 Sept. 1783*
Jmmersioner.
i Kiobenh.
Formsrkelsens Begyndelse
.
10238'' 6"
10 52 10
Copernicus
Plato
.... ii i 0
ii
Tycho
5 27
11
Menelaus
9 30
ii 13 0
Plinius
Maanen gaaer aldeles ind i Skyggen, og
ii 35 45
total Formorkelsen begynder

Middags - Forskicl ved et Middeltal af
alle Jmmersioner
*
-

Enden af toral Formorkelsen

Grimaldus
Aristarchus
Copernicus
Plato
Tycho
Manilius
Plinius

.

FounerkelsenS Slutning

.

i Paris.

Midd.Forst^
9-55' 33" 0? 42'33"
10 12 57
0 39 *3
10 19 18
0 41 42
10 26 J9
0 39 8
10 29 19
0 40 ii
10 30 56
0 42 4
12 55 15

*

0 40 30
0 40 46

Emersioner.
i Kiobenhavn. i Paris. Middags-Forsk.
.
13^5* 40"
i2<35' 5" 0X40' 35"
12 37 25
0 40 32
. 13 17 53
0 41 23
12 42 50
13 24 J3
12 54 28
0 39 36
13 34 4
0 41
i
12 57 9
13 38 10
0
40
12
58
46
13 38 50
4
0 40 53
13 7 46
13 48 39
13 14 21
0 41 49
13 56 i 0
041 32
13 34 56
.
14 16 28

Middags-Forffiel ved et Mid
deltal af Emersionerne
*
o 40 59
Immersionerne, have saaledes angivet, at Kiobenhavns Observatorium
er Ksten for Observations Stedet i Paris oT 40' 46", og Emersionerne o T
\
40'
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40* 59" ; Middeltallet imellem dem begge er oT 40' 52,5".
Men da det
Sted, hvor Hr. Mechain har observeret, er 6,Asten for det store Obser
vatorium i Paris; saa maae disse endnu ligges til, og man finder altsaa ved
denne Maaneformorkelse, al Kiobenhavns Observatorium erAstcn for derParistffe Observatorium 40' 59" i Tid.
I mine forhen citeerte Obf. A (Iron, har
jeg ved Soelformorkelsen den 24 Junii 1778 fundet 40' 58"; og ved 14 Ob
servationer paa Jupiters Drabantere 40' 59,4"; og altsaa sees heraf, at
man ved den her beskrevne Methode af eii Maaneformorkelse kan finde Langden paa nogle- faa Sekunder ncer.
Aaret 1787 bliver rigt paa Formorkelser, der indtreffe tvende Soelformerkelser; en total Maaneformorkelse og en meget stor partial Maaneformorkelse.
Vil Veiret tillade mig at observere nogen af dem, skal jeg ikke undlade,
tit bekræfte denne Methode ved flere Erfaringer.

A

Uddrag

Uddrag
af

astronomisse og meteorologisse Observationer,
foretagne paa Kolonien

Gothaab

i

Grönland

as
Missionairen Hr. Andreas Ginge,

og meddeelte ved

Thomas Bugge.

<43?

Instrumenter, hvormed Hr. Ginge ester det Kongelige Danske Cancel
lies Foranstaltning er forsonet, ere
i) et Transit-Instrument med en 3 FodS
«chromatis Kikkert.
2) el got astronomisk Uhr.
3) en 6 Fods DollondS
Kikkert.
4) en astronomisk Cirkel paa 18 Tommer.
5) en MisviiSningsNaal.
6) Barometre og Thermometre.
Ved sin Ankomst til Kolonien i Aarct 1782 , fandt Hr. Ginge mange Hindringer, med hvis Opregning jeg ikke
vil opholde Selskabet.
Een iblant de vigtigste var, at han til sig og Familie
ikkun kunde erholde eet eneste Vcrrelst, i hvilket hans Instrumenter umueligen
kunde opstilles.
Af de paa Stedet verrende Vetiente kunde han ei erholde no
gen Hielp til et lidet Observatorii Opbygning, og derved tabde han et heeli
Aar i sine astronomiske Arbejder.
Med Taknemmelighed bor jeg erkiende den

Ve-
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Beredvillighed, med hvilken Direktionen for den Gronlandske Handel har understottet mig og Hr. Ginge i denne Sag, saasnarr jeg den for dem androg.
Ved Direktionens Understottclse, ved den« noiagtige og alvorlige Vefalninger

til Betientcrne paa Kolonien, blev Hr. Ginges Observatorium scerdigt i De
cember 1783.
Fra den Tid af har han med en ufortreden Flid anstillet alle
de astronomiae Observationer, som hans evrige Embeds-Forretninger, hans
ved mange og besværlige Reiser svcrkkede Helbred, og den ublide Himmelegn
have villet tillade.
Over alle sine Observationer sender han mig aarligen sine Journaler,
hvilke jeg herved har den TEre at forevise Selskabet.
Disse Journaler ere et
blotte Dagbogcr, men indeholde tillige en raisonnert Detail over hans hele Om
gangs -Maade ved Observationerne, og ere tillige de meest talende Beviser paa
denne flittige Mands Kundskaber og Noiagtighed.
Resultaterne af alle disse Arbeider blive folgende:

i. Breven af Kolonien Gothaab.

Med ovenmeldte astronomiske Cirkel af ig Tomme, har Hr. Ginge
med. August 1782 til ult. Junii 1785 taget 71 Soelhoidcr; deriblant ere :

fra

24 Soclhoider med den inddeelte Rand mod 9st.
15 Soclhoider med den inddeelte Rand mod Vest.
32 Soclhoider, hvilke Par og Par ere forbedrede for Instrumentets
bekiendte Feil.
Polhoidens Grad er 64; og Summen af Minuterne og Sekunderne

udgiore
.
♦
704' 4,5"
I samme Tid har han observeret 129 Stiernehoider, denblant 32 med Randen mod Hst.
47 med Randen mod Vest.
50 som ere forbedrede for Instrumentets Feil. '
Summen af Minuterne og Sekunderne udgiore

.

1313 59,5

20*8' 4/3
Denne nye Summe divideres med Observationernes
Antal nemlig 200; saa udkommer Polhoiden af Kolonien
Gothaab
.
4
.
.64° iq' 5,4"

Nye Saml. in. B.

Z
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Da denne Brede er funden med et Instrument, med hvilket man paa
enhver enkelt Observation ei kan feile over io til 15"; da disse Observationer ere
anstillede saaledeS, at Feilene maatte vise sig under en dobbelt Sterrelse; ende
lige» da Observationerne ere i Tallet 200; og de smaae Feil blive fordeelte paa
saa stort et Antal, saa auseer jeg denne fundne Brede for saa noiagtig, at der
neppe skal kunne findes e« Uvished af nogle faa Sekunder.

2. Lcrngden as Kolonien Gothaab.
I Henseende til Længden, da er den efter sin Natur meget vanskeli
gere at bestemme, og udfordrer en stor Mængde afObscrvationer og lang Tid.
Hr. Ginge har hidtil ikkun faaet trende Emerfioner af Jupiters Drabantere,
nemlig: 1 Drabant den 5 Octob. 1784. 8 T. 18' 36"; Den aDrabant den
12 Novemb. 1784. 6T. 12' 41"; og den zdie Drabant den 26 Novemb. 6T
48' §6".
Selv har jeg ingen korresponderende med disse; ei heller har jeg i
Ven korte Tid fra mine udenlandske Correspondentere erholdet nogen; og altsaa
for at bruge dem paa den eneste Maade, som staaer tilbage, vil jeg sammenligne
disse Hr. Gingeö Observationer med Beregningerne efter Wargentitts Tav
ler, hvorved jeg ved el Middeltal finder Gothaab at være Vesten for Berlin i
Tid 4 T 13' 50" og i Bue 63° 27' 34"; hvoraf da folger, at Gothaab er
Vesten for Pico af Teneriffa 330 33' 4"; og Vesten for Ken Ferri 320 31'
19".
Men da Soemamdene i Almindelighed regne Længden fra Vesten til
Østen, saa er Kolonien Gothaab
Ø|len for Pico af Teneriffa "
.
326° 26' §6"
og Østen for Øen Ferri
.
.
.
327 28 41
Da Kolonien ligger inde i Bugten omtrent 3 Mile fra Havet, saa vil de
yderste afØerne ved Indlebet ril Gothaab være:
Østen for Pico af Teneriffa
.
.
325°59' I9,/
Østen for Ferri
.
.
.
327
1 ‘ 4
Denne saaledcs bestemte Længde kan jeg ikke angive for tilforladelig; jeg anseer
den ikkun som et omtrentligt Overflag, hvortil man indtil videre kan holde sig.
Dersom man anseer Observationerne endog at feile 3 Minuter og Tavlerne
i Minut i Tid, saa folger deraf dog ikkun i Længden en Uvished afen Grad;

og altsaa er denne Længde ganske vist ligesaa paalidelig, som om den medSeeUhre
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Uhre var bestemt, og allerede brugbar for Soemcend,som skal anduve Landet.
Paa 64° io' Brede er Lcrngde-Graden 6,53 Danffe Miil, og i sigtbart Veir
erdet ingen betydelig Uvished for en Soemand, i hvis Bestik fra Hetland af
til Grönland ganske vist vil vcere meget storre Feil.
I ovrigt forhaaber jeg,
at den duelige og flittige Hr. Ginge i Vinter, da Jupiters Stilling er fcrrdeles
beqvem, vil erholde mange flere Observationer, og bestrcrbe sig efter, at obser
vere Mercurii Gang igiennem Solen den 4 Mai 1786; hvoraf man da med
sterre Vished kan udfinde Gothaabs Leengde; og naar dette er skeet, skulde
jeg meget onske, at Hr. Ginge maatte blive forflottet til en anden Kolonie, for
at bestemme sammes Lcengde og Brede.

3. Magnet-Naalens Misviisning.
Med den astronomiske Cirkel har Hr. Ginge observeret mange Soelhoider udenfor Meridianen, og af den bekiendte Polheide beregnet Azimutherne;
efter dem opdrog han en Meridian, og den 1 og 2 Sept. 1784 fandt Magnernaalens vestlige Misviisning 480
Naalens Lcengde var 8 Tomme.

4. Meteorologiske Observationer.
Hr. Ginge har ligeledes aarligen tilsendt mig sine meteorologiske Obser
vationer, som meget ordentlige« ere indrettede.
Som en Prove ff'al jeg med
dele et Udtog af disse Observationer fra September 1784 til Julii 1785*
Aaret og Maaneden.

Barometret.

Thermomctret.

stsrsteHsidv. mindste Hside. stsrsteHside. mindste Hside.
1784-

September
October
November
December

27" 10,6"'
28
2/7
28
5/3
28
5/3

27
27
27
26

1785.

Januar
Februar
Marts
April
Mai
Junii

28
28
28
2*3
28
27

26
11/9
27
2/3
0,8
27
0,6
27
9/4
27
27. 7/8

2/7
4/0
5/0
2,0
3/0
11,0

Z 2

4/8"'
0/7
0,0
7/5

+*
+
+
+

9/6
4/4
1,0
6/7

— 4/8
— if/4
— 18,0
— 7/3

+
+
+
+
+
+-

0/3
5/0

— 19/0
— 20,0

5,i

— 14/0

5/4
i5/3
6,0.

— 10,2
— 5/3
+ 0,3

Af
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AstronomissL og meteorologiffe Observationer.
Af de mig hidtil sendte meteorologiffe Observationer synes at kunne ud

drages felgende Slutninger:
-1) Barometrets Forandringer synes ikke at være storre, men snarere
noget mindre end paa vore Breder ; i Sommermaanederne i Scerdeleshed sy
nes det bestandig at holde sig nær ved 28 Tomme.
2) Allerede i October ind
finder den heftige Kulde sig, da der oste fryser til n° og derover, og den ved
holder indtil April og Mai, da det endnu fryser fra 10 ril § Grader.
3) Jeg
finder ingen Tid, at den heieste Sommer-Varme har oversteget 120, og alrsaa
et det i de nordlige Kolonier umueligt, at faae Korn og de fleste Have-Vexter
modne; derimod kan man ikke nægte Sagens Muelighed i de Sydlige Kolonier,
og i Besynderlighed paa Juliane Haab , hvorfra jeg i Aar har seer modent
Vyg.
4) De meest herskende Vinde ere Nordlige, Nordostlige og Nordvest
lige.
5) Vinteren i Aaret 1785 har i Grönland efter KlimatetS Beskaffen«
hed ei været særdeles haard,^da den sterste Kulde ei har oversteget 20 Grader.
6) Derimod har Sommeren havt megen Lighed med vor Sommer, og den

h»r været meget kold og fugtig.

Bessri-

Beskrivelse

.

over

dm store Gronlandsse Krabbe^
ved

Otho Fabricius.
rv

^kke troer jeg at skulle behove lang Undffyldning, fordi jeg vover nt frem
lægge Beskrivelsen over en Krabbe, da Selskabet let tilstaaer mig, at KrabbeSlaigtcn afgiver ligesaa besynderlige Sårsyner, og fortiener ligesaavel vor Be
tragtning, som nogen anden.
Da ogsaa denne Gronlandffe Krabbe-Art er af
de Naturalier, der vanskelig lade sig oversore, uden at beskadiges, fordi dens
lange Been fordre et stort Rum og let brydes, og den tillige opholder sig i saa
langt fraliggende Egne, at den levende vil kun komme for faa Naturkyndiges
Hine, saa har jeg deshellere ved en fuldstandig Beskrivelse villet redde den fra
Forglemmelse.
I min Fauna Grönlandica Spec. 214. er den vel kortelig bedreven,

men her skal det skee mere udforlig, eg Beskrivelsen faae mere Tydelighed^
formedelst hosfoiede Figurer.
Jeg kaldede den der Cancer Phalangium o:
Mejer - Krabben, fordi den ved sine lange Been havde nogen Lighed med
Phalangium Opilio (Mark'Svindelen, som ellers kaldes Meieren), lige
som Linneus tilforn af samme Anledning havde kaldet en anden Art Cancer

3 3

'
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Araneus 3: Spindel-Krabben; thi jeg vidste ikke da, at allerede en anden
Krabbe, som dog er forstiellig fra min, havde faael dette Navn i Hr. Prof.
Fabricii Syftema Entomologiæ p. 408.
At derfor ikke disse 2 forstiellige
Krabber stulle formedelst Navnet tages en for anden, saa er det vel fornødent,
at give den Grønlandske er.nyt Navn Cancer Opilio.
At jeg her kalder
den: den store Grsnlandste Krabbe, steer for at ffille den fra den mindre
Krabbe, som falder i Grönland, og er Cancer Araneus.
Dersom min Krabbe tilforn har varet Naturkyndige bekiendt, da er den
uden Tvivl bleven formangct med Trold - Krabben (Cancer Maja)/?), Spin
del-Krabben (Cancer Araneus), eller nogen anden, fra hvilke den dog er

' ganske forstiellig.
Hverken i Ridder finnet eller Prof. Fabricii System,
finder jeg nogen 011 ført, som jeg tilforladelig kunde henføre den til.
De Fran
skes Cancre Sqvinade, ell. Regekrabbe, har vel, naar man skal domme
efter den korte Beskrivelfe i Bomareö Natur - Dietionaire. oversat ved von
Aphelen Tom. VI. p. 455, meget overeenstemmende, hvorfor jeg ogsaa
lod mig forlede til, at anfore den som et Synonym i min Fauna Grönlandica,
men ved ncermere Eftersyn sinder jeg den mere lig Trold-Krabben, frafalder
altsaa min forste Mening.
Derimod staaer jeg endnu sikkert i den Tanke, at den er IislanderneS
Margfcrtla , hvorom meldes i den Iiölandste Reise -Bestridelse p. 71.609
og 996. ski out man ikke lettelig skal komme til Vished, ved at efterlåse disse
Steder, thi Skribenten er ligesom ueens med sig selv, hvad han fikal giore
den til, da han paa iste Sted siger ligefrem, at den er de Danstes TasteKrabbe (Cancer Pagurus), paa 2det Sted, at den er i noget forstiellig,
og paa Zdie Sted gier den til Cancer Araneus, Besynderligt er det, at
denne Modfigelse ikke ved 2de Citationer er bleven market.
Vare dog nogle
Trak af dens Udseende leveerte, saa havde man bedre kunnet selv domme her
om, thi Cruftæ margines æqvati, som navnes p. 609. er langt fra ikke
nok hertil, helst da man ei let af Stedet kan siutte, enten dette Marke stal hen
egnes paa Margfcetla eller paa Taste-Krabben.
Martenö Spitsbergiste
Krabbe,

a) Jonflons Cancer Maja Exfangv. p. 26. Tab, V. f. 5, og Tab. VI. f. 2. syneS
virkrlig ar have noget,ligt efter den.
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Krabbe, som han kalder Meerspinne (fee Adelungs Nordoftl. Gesch. der
Schiffahrt p. 378.) og Lappernes Suobbo (Leems Lappernes Bestr. p. 32g)«.
hore vist nok ogsaa hid.
Vissers er det, at den Krabbe, som Crantz i sin
gronlandste Beskrivelse p. 130. melder om, er den samme som min, cnddog han
og kalder sin Taschen-Krebse (Pagurus).
Men vi ville forlade denne Navne-Forvirring, og underholde os nogle
Hieblikke med Dyrets Betragtning.
Billig maae den regnes blaut de store
Krabber, thi ofte holder Kroppen eene 4I Tomme i Lamgden, og 4’ Tomme
i Breven , men Fodderne, naar de ere udstrakte, udgiore n Tommer, og Ar
mene 9 Tommer, hver fra Roden til Spidsen at regne; Naar de da regnes
fra begge Sider, indtage de tillige med Kroppen et anseeligt Rum.
Figuren
viser den i naturlig Storrelse, men de venstre Fodder har jeg forestillet som afkappede, for et at faae Kobberpladen alt for stor, hvilket fees Fig. 1. litr. q q.
Hannen er gemeenlig storre end Hunnen.
Da Hoved, Rygstiold og den ovrige Overdeel paa Krabberne lobe i eet,
kunne de ikke vel stilles ad i en Bestrivelse.
Hos denne giver den hele Om
rids ncesten en Figur af et Hierte, dog faa,at det bredeste vender bag ud, hvor
ogfaa Tvermaalet overstiger Krabbens Lcnigde; Bag til er den afrundet, dog
har den midt over Halen en Inbbugning, der hielper 'til Hierteligningens
Dannelse; For til mod Hinene afknibes dentil en meget smålers For-Ende,
hvor Hovedets Dele have sit Sted.
Ryggen er meget plattrykt, dog bulket og ujevn vcd adstillige Fordyb
ninger, og dersom man seer noie til, stal man sinde midt paa Ryggen et Af
tryk efter en Pokal staaende paa sin Fod (Fig. 1. s), foruden andre mindre

mcerkelige Figurer paa langs og tvero, der ei lade sig bestemme, men bedre
sees af Tegningen.
Mod Bagdelen erden hcrld ned ad, men ved Hovedet
og Siderne mere ophoiet.
Desuden fees mangfoldige storre og mindre Knorter paa Ryggeni mange Streg, som jeg nogenlunde i Figuren har sogt at
udtrykke.
Disse Knorter ere her langt kiendeligere,end paa .Spindel-Krab
ben (Cancer Araneus), meti langt fra ikke som paa Tro!d-Krabben (Can
cer Maja), hos hvilken sidste ve egentlig ere hvasse Torne.

Imidlertid have ogsaa denne Krabbes Side-Rande sine korte Braadde,
der ere hvassere end Knortene paa Ryggen, og disse Side-Rande ere egent
lig 4, nemlig:
.
L.
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i. Den overste Nand, som er mindre regelret, begynder lige ud for Aiuene, hvor disses Omrand flipper i en stark og skarp Vinkel (Fig. i. f) og sky

der noget bag ud med en krum skarp Kant, neppe braaddet, men smaaknortet;
hvor denne flipper, begynde Ryggens storste Knorter i en skraa Linie hen imod
Bag-Siderne, og forenes fra begge Sider ved et storknorter Tverstrog paa det
bredeste Sted, lige paa Hceldingens Kant.
r
Den anden Side-Rand (Fig. i. g) er neden under forrige, buglet
og besat med smaa Braadde, uaaer neppe til Hovedets Ende, jeg mener, lige
' ud for Mundflttnglcrnes Rod.
3. Den Zdie Side - Rand gaaer neden fra Munden i en Runding op
mod Ryggen indtil sammes bageste hcelde Deel, og er befat med de storstc og
egentligste Braadde (litr. h), hvoraf de 6 sidste isair udmarks sig.
4. Den nederste Omrand begynder fra Roden af Mundstaktglerne, faaer
strax en Indbugning og siden flere, da den folger Kroppen heel omkring reet
oven for Benene, og flatter den overste Beklædning paa Krabben; Foran er
denne Rand uden Braadde, men bag ud, hvor den bliver dobbelt med en mellemlobcnde Fure, erden fmaat savtakket; Den overste af disse Buer (litr. i)
flipper noget fra Midten, men den nederste (litr. k.) gaaer ganske omkring.
Nebbet (litr. a og Fig. 7. a) er oven til mere fladt, end det ovrige af
Hovedet, og foran splitter i 2 vandrette, flade, butte Hisrner, der gabe fra
hinanden med Enderne.
Midt imellem samme nedlober en lodret spids og
stcerk Braad (Fig. 7. d), fom bag til har en skarp Kant, og sees ikke oven
fra, men kun i Panden, da den just deler imellem nederste Par Famlestangler.
Ørnene (Fig. 1. d d) ere store, aflange, fremstaae sideverts, og sidde
Hvert paa en fmalere trind Stilk, som dog et ved noget Lecd er skilt fra Aiet,
men inde i en dyb Huling under Nebbet har en bevægelig Rod tcet over de ne
derste Famlestangler.
Det egentlige Aie er graa-agtigt, men sammes Ryg og
Stilk af Farve med Kroppen.
ØiegNlbm (e e) er dyb, buglehuul og omffreven af forffiellige smaa
Buer, nemlig: omkring Roden ncrst ved Nebbet gaaer en trind og flet Bue,
der for til har en liden spids Braad (c og Fig. 7. c) og neden til fortsattes med
en mod nederste Famlesicengler indboiet kcervct Rand.
Uden sor Aiet skyder
fra den store Braad (Fig. i. f.) oven og neden en indboiet skarp Kam, der iserr

neden
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neben til er fnmat savtakket.

izz

Under Hiet er er frvcbf Skillerum ell. Gab, hvis

Midte allene optages af en stad, savtakket, vandret Knort (Fig. ^ h.) ; over
Hiet et mindre Skillerum med en mindre Knort.

Famlestamglerne ere 2de Par og meget korte:
r. Det overste Par (Fig. 1. 09 7. bb) kortest, trindt, tilspidset, sidder
ved Siden af NebbetS Ende-Kloft.
2. Det nederste Par storre, mere sammensat, sidder under Nebbet paa en
bulket Rod (Fig. 7. e) og er meget brynet med lange Haar.
Tæt un
der dem sidder en flad Knort paa hver Side (Fig. 7. i) af Beskaffenhed
med den under Hiet, men mindre.

Noget nedrigere til Siden sees i Pandefiaden en indad freiet skarp kan
tet Knort, der neppe fremtager af en Fordybning, er derfor omringet med en
fiin Skramme (Fig 7. ff).
Dette maae være et besynderligt Redstab, der
for Krabben har sit visse Brug, og skulde vel efter Stedet, hvor der findes,
komme overeens med Dyrenes Næseboer, men snarere erdet densHore-Nedstab, da Skrammen gaaer lige ind til Hiernen, og man med en Naal, efter
en Hindes Giennemstikning, kan uden nogen videre Modstand trænge dybt
ind i Hovedet; Storrelsen af denne Hregang kan og være tilstrækkelig nok, da
man hos adskillige meget storre Dyr, f. Ex. Sælhundene, finder den ei me
get rummeligere.
Det er ogsaa just her, Hr. Prof. Fabricius vil have opda
get Krabbernes Hore-Redstab, saavidt jeg kan domme efter hans i Selska
bets Skrivters 2den Deel indrykte Afhandling p. 375. og derhos forede Teg
ning ; thi at han siger, det er vanskeligt hos Krabberne at opdage paa den ud
vendige Side, der gielder kun om den almindelige Krabbe, om TroldKrabben og andre faadanne, hvis Hoved-Redstaber sidde faa tæt pakkede
paa hinanden, at der bliver kun lidetRum til hvert, men hos SpindebKrab?
ben, hos denne store Gronlandste Krabbe og andre flere, kan man uden
Moie finde det.
Jeg har derfor aftegnet den midterste Deel af Pandepladen
Fig. 7. hvor disse Hore-Redstaber litr. f f sidde kiendelige nok.
'Under Hovedet fees Munden, hvor Mund -Redskaberne (Fig. 3-6.)
ligge i eu fiirkautet Fordybning, hvis Rand til Siderne er lidt buglet, men
for til besat med 6starprandede Flibbe, der ligne Teender (Fig. 7. g g) og med
Nye Saml. III. s.
A a
deres
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dereö Redder lebe i eet med Skallen, de 2 mellemste tort foiede til hinanden,
de 2 naste mere srastaaende, og de 2 yderste boiede ind fra Siden med deres
Kant.

Mundstcrnglerne 1?} ere 3de Par:
1. Det sverste Par (Fig. 4.) er sterst, fladtrykt, og bestaaer af 4 Hoved,
leed, nemlig: et aflangt vinklet Grundleed (Fig. 4. 3) som styder hen
over Armenes Rod, og endnu har en aflang flad brynet Tilsatning (b),
der igien er forlanget med en tilspidset Ende, som gaaer dybt ind bag
Armenes Rod.
Det 2det Hovedleed (c) er det storste af alle, ligger
fladt over de ovrige Mundstangler, er aflangt, langs Midten rendehuult,
og paa inderste Rand lidt brynet, men ved yderste Rand Har en smal,
lcengere, bevagelig Tilsatning (d) med en Spids i Enden, der boiersig
bag Zdie Leed.
Det zdie Hovedleed (e) er et kort, mangekantet, og
mod Panden plattrykt Stykke, hvis Midte er noget buglehuul og Om
randen savtakket.
Det 4de Hovedleed (f-h) er trindt, tilspidset, bestaaende af 3 mindre Le ed (f g og h) og paa inderste Side brynet med
lange Borster (i).
Denne Deel ligger altid boiet ned mod Munden og
Bugen med sine Spidse.
Saaledeö kan man regne paa denne Mund
flange! 8 fra hinanden bevcegelige Stykker.
Hvortil dog denne starke
Sammenfatning? og hvortil flere Mundstangler? maatte man sperge;
men vist nok dannede den viife Skaber intet uden Hensigt, ffiont vi
ei formaae altid at bestemme den.
2. Det andet Par Mundstangler (Fig. 5.) ligger stiult under det forste, beflaaende af 5 Lecd, og er meget smalere; de 2 nedersteLeed (a b) flad
trykte, men ve 3 overste (c d e), som altid sidde krumboiede mod Mundaabningen, ere mere buglede. Det adet Leed (b) er eene ligesaa langt,
som de ovrige tilsammen, der ere smaa og nasten lige store.
Det yderfle (c) er tilrundet i Enden, og alle hane Borster om Randen, men
isar ere diste Borster starke og stive paa de 3 sidste Leed (c d e).
Z. Det Zdie Par (Fig 6,) ligger under det 2det Par, og er kun et aflangt
tyndt Blad paa hver Side, hvis Inder - Rand er stark brynet.

TanJeg maae her rette en Trykfeil i min Fauna GronL, p. 236. hvor
~ ftaaer Papilli isteden for Palpi.
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Tanderne (Fig^ Z. a) ere store, faste, buglede, hvide, 2de i Tallet,
fem sidde test foiede til hinanden, aflange og runde i Enden, hvor de erestarpe
og lidt savtakkede. De ligge stiult under Mundstanglerne, og have oven tit
mob Nebbct en krum tilspidset Tilsoetning (Fig. Z. b), som hviler paa en stor
Knort, hvilken udstaaer fra Mundens Midte, og endnu har en mindre Knort
paa hver Side.
I Roden er hver Tand paa yderste Side feiet til 4 lange,
smale, flossede Blade (Fig. 3. c 1—4.), hvoraf det inderste (c 4.) er nasten
blot Borster.
Dugen er nasten flad, mod Hovedet straaer den op ad, hvor Brystet
ender bag Munden med et trekantet Stykke.
Bag Armenes Grundleed er en
liden Braad, ellers er hele Underfladen siet og jevn, men deles fra Midten
mod Omranden til hver Side ved 5 Tverfurer, som svare mod de 5 Par Been
og Arme.
Paa det Sted, hvor Stierten ligger boiet under Bugen, seer
man en dyb Rende af Stiertens Brede.
Det er her, Hunnen har sin talrige
Rogn fastklabet.
Stierten (Fig. 2.) er fort, og holdes altid boiet under Bugen, i hvilket
Leie den kan kun naae til zdie Tverfure bag fra regnet.
Den har 7 Jndstaringer eller Leed, hvoraf de 2 Grundleed (Fig. 2. a b) ere fumlere end det zdie
(c), og meget knortede paa Kanterne, begge ere kun korte, men kunne fees
oven fra Ryggen (Fig. 1. r), da det rdet Leed er just Stedet, hvor Stierten
beier sig.
De ovrige 5 Leed ( Fig. 2. c-g ) ligne en stump Kile, ere flette
fom Bugen, og tage af i Brede mod Stiertens Ende; men tiltage derimod i
Lcengde, undtagen det sidste (g), der er lidet og afrundet.
Hele Stiertens
Omrids er noget brynet.
Armene (Fig. 1.1) ere meget kortere og tykkere end Benene. Armleedet(1 2.), som er langst, og i Roden foiet til et lidet Skraastykke (11.), er
ncesten tre-ekkigt og smaaknudret i Kanterne iscer de udvendte.
Det ender
foran mod Haandleedet med en Bremme og 2 Side-Bulker, som svare imod
2 Tander i Haandleedets Rod (1 3.).
Dette Haandleed er meget kort, ogsaa
noget tre-ekkigt, men mere buglet og smaaknudret, ender fortil ligesom Armleedet, da Haanden ogsaa har 2 Tander i Roden, hvor den samles med Haand
leedet.
Haanden (1 4.) er aflang, buglet, trind, dog nasten fiir-ekkigt for
medelst endeel hvasse Knorter i 4 Streg, isar et ben paa udvendte Side be-
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sat med en Rad store Braadde.
Den ender med en lang krum Knibesa^
(1 §.), hvoraf den yderste Kloe (1 6.) er bevægelig, og lidt längere enb den
ubevcegelige (1 §.), men begge have paa inderste Rand endeel ffarpe Knuder,
ligesom Tander, hvorved de blive savtakkede, og ret beqvemme til at tage fat
paa Byttet.
I Enden ere de but tilspidsede.
Haanden eene er af Kroppens
Lcrugde.
De 4 Par Been ere meget längere end Armene, og alle hinanden lige,
uden i Lcengde; da det 2det Par for fra regnet (Fig. r. n) synes langst ; derricrst der iste Par (Fig. i. m) hvorefter folger det gdie (Fig. i. o) og endelig det
4de eller sidste Par (Fig. 1. p), som er det korteste.
Ellers kan og Langden
meget reise sig af deres Udsprings Sted, da de, som sidde paa Kroppens bre
deste Sted, nodvendig maatte lade langst, om de end i sig selv vare af Lcengde
med de andre.
De ere alle noget sammentrykte og glatte paa d? stade Sider.
Laareue (m 2. n 2. &c.) ere langst og bredest, og ligesom Armleedene, foicde til
Kroppen ved et lidet Skraastykke (m 1. n 1. &c.); paa den sikarpe Side ere de
smaaknudrede. Skinnebenene (m g. n g. 0. s. v.) ere kortest, og neden til
smalest; bageste Side er smaaknudrct, og har en Rende efter Langben, ellers
ere de flette overalt.
Anklerne (m 4. n 4. 0. s. v.) ere längere end Skinne
benene, men ei saa lange, som Laarene, og mere sammentrykte, smalere mod
yderste Ende; langs ad de flade Sider have de tvende lave Furer, men de
sikarpc Sider ere, ligesom paa Laarene, smaaknudrede.
I Enden af samme
er en kort bevcrgelig Kloe (m 5. n 5. 0. s. v.), som vel er tilspidset,dog noget
but i sit ydcrste, hvor den og er glat, og seer ud som en Negl, men detovrige
af Kloen er aftegnet med 4 Lcengde-Furer, der giere ligesaa mange Kanter.
Sammenlcenkningen er ligesom ved Armene.
Foruden de ommeldte Beenleed
er endnu et kort tykt Rodstykke mod Bugen, fan at man i alt kan regne 6 Leed
til hvert Been.
Ved Kroppens Sammenfsininger findes endeel Bryner ell. Borster,
som dog meest ligge ffiulte.
Indvendig harden, som andre Krabber, sine
Gieller.
I fuld Maane er den meget kiodfuld.
Farven er noget soegron, men naar den doer, bliver den blegguul.
Bugen og de inderste MundrcdMber, saavelsom alle Brynerne, ere morke og
nnsten sorte.
Men Tcrnderne og Kloe, Enderne hvide.
Denne
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Denne Krabbe forekommer jevnlig i Grönland i de dybe Fiorde.

Om

Foraarer kommer den Strandbredden ncermere, vel meest for at afscette sin
Pngel, dog ogsaa for selv at sinde mere Luunhed, naar den Mal stifte Skal,
rhi under de klippige Strandbredde falderen stærkere Sole-Varme.
Gronlcenderne kalde den Arkfegiarfuk d : den sieldnere Krabbe, fordi
den almindeligste Krabbe der i Landet, Spindel-Krabben c), har det Navn
Arkfegiak, fom det synes af Arklak, en Finger, formedelst dens mange
fingre-lignende Veen.
De kalde den og Arkfégiarfoak d : den store
Krabbe, fordi den er storre end Spindel-Krabben.
Hannen kalde nogle
Satuak o: den stunkne, ventelig fordi den ikke er rognsuld, som Hunnen;
ogsaa Sardlyoak, maastee af samme Aarsag, da begge disse Ord stamme fra

Hunnen heder derimod Teffiok o: den som ledes ved
at Hannen i Parreridcn ligesom forer hende ved
Man seer da, at Grsnlcenderne ere sindrige nok med deres Navn

Sapok, er tynd.

Haanden, af den Skik,

Haanden.
givelser.
Den ncerer sig baade af levende og dede Fiske; De forste veed den be
händig ar lure sig paa, naar den sidder stiulr i Tangen, hvor den gierne hol
der ril under de store Tarre-Blade.
Ogsaa kan den fortcere de brust-stallede
Dyr.
Vel er den seen til Fods, men naar den seer noget Bytte, kan den for
underlig giere Spring med sine lange Been, ja vel indhente og omsider over
raske en ung Mk.
I Parreriden anftiller den et artigt Optog med sin Mage,
da begge knibe deres Saxe sannuen, og Hannen ferer sin Hun ved Siden og
noget for sig, ligefaa heiridelig, som en Cavalier sin Dame.
Saaledcs sees
de spadsere i Soelstin langs Strandbredden.
Den spises kogt baade af Gronlcenderne og de danske Colonister.
Jeg
har selv ofte nydt den, som en velsmagende Spise, der havde den samme
Smag som Taste-Krabben.
Derfor feer jeg ikke, hvorfor den gode Cmnsi
paa anforre Sted udraabcr den for ildesmagende; maastee, fordi han med
fiere stod i den Tanke, ar den levede af dode Seelhunde og Fugle, hvoraf den
tog vist har sin mindste Fede.
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Grsnlcenderne fange den med nogle smaa Fistestikkere eller Lystre, gierte
af hagede Som eller udstrakte Fiste-Kroge, bundne fast til en lang Stang, hvor
med de igieunemstinge den , naar de i klart Veir og stille Hav, enten afdereS
fmaa Baade eller fra Strandkanten , fee den paa Hav - Bunden, og dette kan
stee uden stor Moie, da de let kunne indhente og oplede den i Tangen, om den
end der stulde forstikke sig.
Den har sine Fiender i de store Fiste og Scelhundene, i hvis Maver
den ofte findes.
Steenbideren (Anarrhichas Lupus), antaster den og med
sine grumme Tander, der knuse alk.

Krol-

Krol-Nereiden
(Nereis cincinnata)
Be ffreven

og afbildet
ved

O. Fabricius.
Nereide-Slcegteu, font er en af de smukkeste og talrigste blank Ormene,

vil sikkert endnu lange frembyde Naturforfferne nye og sielbne Arter. Hvor
vidt endog kun een Mands Efterfogning i eet Hav har kunnet bringe det heri,
feer man deels as Hr. Conference-.Raad Müllers Prodromo Zool. Dan.
p- 217. hvor han har 8 nye Arter as det nordiffe Hav, og siden har tillagt
endnu tvende i Zool. Dan. tab. LII., deels as min Fauna Grönlandica
p. 295—307. hvor jeg har 9 nye fra det grenlandffe Hav.
Alle Beffrivelfer og Aftegninger vidne om Nereidernes kunstige og prcrgtige Lemme- Byg
ning, og dog krybe disse Pragtstykker for det meeste ubemccrkte paa Havets
Bund.
Skulde man ikke gribe Lejligheden ar bekiendtgiore dem , man er faa
lykkelig at faae fremdragen af sit Merke? Visselig er man Skaberen det plig
tig , da de hore blank de Skabninger, der meget mcrrkelig pege for os til hans
Viisdom og Evne, og opfordre os til hans Tilbedelse efter den meest hcnrykkende Beundring.
Thi Lemmie ikke i Sneefe-, men Hundrede-, ja vel Tu
sinde-
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sinde-Tal, fom Nettiderne ere begavede med, og disse kmistigst til deres Aiemed indrettede, vidne om en Skaber, der var riig paa Skabe-Evner.
Den Nereide, jeg nu har at skrive om, bliver et talende Beviis her
for , da den har faa meget besynderligt, som udmerrker den fra sine Lige. Den
er vist af de anseeligste, og tillige mindst bekiendre, om ikke aldeles tilforn
ubekiendt, og dette har iseer bevceger mig ril, ar levere denö Beskrivelse.
Alle«
rede for 5 Aar siden, da jeg var Prcrst i Norge, kom den i mir Eie ved en
af mine beste Venner, Hr. Postmester Barth i Krageroe, en Mand, jeg ikke
kan holde mig fra at giore Selskabet bekiendt som besynderlig agtvarrdig, da
han, foruden andre virkelige Forrienester, ogsaa har giert sig fortienr ved at udmcerke sig fra sine Lige i gode Skrivters Lcrsning og anden Flid at forskaffe sig
nyttige Indsigter, ister som Elsker af Naturalier at samle saavel jnden- som
uden-landske, hvoraf han allerede har mere, end man paa et saa afsides Sted
skulde formode.
Han havde nyelig faaet denne Nereide af en Chirurgus, som
paa sin Hiemreise fra Vestindien havde medbragt den i Spiritus til Krageroe,
og foregav, at den findes i Havet omkring de Danskener i Vestindien.
Disse Vestindiske Strande og Havbugter maae vi derfor holde for dens rette
Opholds-Sted.
Da jeg forst foresatte mig, omstændelig at beskrive denne Orm, troede
jeg virkelig at have en ganske ubekiendt Art for mig, saasom jeg i ingen af de
Nereide - Beskrivelser, mig vare bekiendte, fandt nogen Overeenstemmelse med
min; og mindst skulde det falde mig ind, at soge den blantAphroditerne. Men
da allerede Udkastet var giert, finder jeg »ventelig i Hr. Patlas's Mifcell.
Zool. p. io<5. en Aphrodit beskreven under det Navn Aphrodita roftrata
og afbildet tab. VIII. f. 14-18., der har faa meget tilftelles med min Nereide,
at den uden al Tvivl bliver den samme.
Dog forudsat, at det har sig faa,
vil alligevel en igientagen Beskrivelse ikke kunne kaldes overflodig, efterdi den.
Hr. Pallas har leveret efter 2de i Spiritus seete Exemplarer, ingenlunde kan
kaldes fuldstændig, ei heller hans givne Figurer faa nsiagtige, at jo noget
fuldstcendigere i begge Henseender maatte onskes, hvilket jeg her vil strcrbe at
opfylde.
Naar dette er skeer, vil jeg til Slutning anstille en kort Undersog,
ning over det, hvori Hr. Pallas's Aphrodit og min Nereide skulde synes at
stinlne fra hinanden, for at kunne desbedre bestemme Artens Nyhed eller det
mod
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modsatte, og ikke uden Grund betage en anden Wren for Opdagelsen.
Kun
dette maae jeg forud erindre, at jeg ikke kan overtale mig til, at regne den Orm,
jeg har for mig, blank Aphroditerne, da den i sin hele Statur og Lemme-Byg
ning har meget mere tilfcrlles med Nereiderne; Thi om den end har fimr rin
gede Folerraade, som Hr. Conf. Muller i jitt Prodromo p. XXVIII. an
satter til et gencriff Marke for Aphroditerne, saa feiler den dog det plat
trykte Legeme, der ellers pleier at udmcerke Aphroditerne fra Nereiderne, at
jeg ikke ffal tale om Mangelen af Aphroditernes Ryg-Skins.
Ei heller seer
jeg nogen tilstrnkkelig Grund at kalde den Roftrata, da endog Hr. Patlas's
Aphrodit forekommer mig ikke at have storre Snude end de, han ved Siden
deraf har ladet aftegne.
Med mere Foie troer jeg derfor at have kaldet den
ell. Krol-Nereiden, af de mangfoldige krollede eller kringleboiede Spirer, font sindes paa dens Krop fra Ende til anden, hvilket vel ikke
faa lettelig vil findes paa nogen anden Art i det Antal og Storrelfe.
Krol - Nereiden er en af de storste, fom hidtil er bleven bekiendt, da den
holder 9 Tommer i Lcengden, 7 Linier i Vreden og 6 Linier i Hsiden; Levende
kan den ventelig udstroekke og udvide sig endnu mere.
Da Hr. Confer. Müller
siger i sin danstke Dyrhisiorie p. no. at de storste af vore strcekke sig ci lnngcre,
end til lidet over et Korreer, faa kan han vel og have kiendt dem til 9 Tom.
lange, men faa tyk, fom denne, er vel ingen forekommet ham? End ikke
hans tykke Nereide von Würmern p. 166. overstiger 5 Linier i Vrede, og er
tillige meget kortere end min.
Mig er aldrig nogen forekommet, der havde
den Foerlighed og Lcengde foreenede, thi om jeg end har fundet een Art ligesaa
lang, hvilken jeg derfor har kaldet Nereis longa Fn. gr. Spec. 283. faa
holdt samme dog kun 2 Linier i Vreden.
Linuei Nereis gigantea, som
ogsaa Hr. Pallas Mifcel. Zool. p. IO2. har sat iblant Aphroditerne og kal
det Aphrodita carunculata , skulde vel endnu synes at bare Prisen og for
tiene sit Navn gigantea, da Hr. Pallas har feet den fra 9 til 14 Tommer
lang, og den sidste ncesten saa tyk, som en god Mands-Finger, men uden der
for at ville giore den sit Navn stridig, maae jeg dog erindre, at dersom min
Krol-Nereide bliver den samme, som Hr. Pallas's Aphrodita roflrata,
font det folgende vil 'asgiere, faa har''Hr. Pallas og feet den over en Fod
lang, og samme nnsten af en Mands Fingers Tykkelse, som berettes paa oven-
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anførte Sted i hans Mife. Zool., faa at den ikke giver N. gigantea faa me
get efter i Størrelse.
Skikke lsetl er langstrakt, tyk og næsten trind, som sees af Fig. I. Dog
er Bugen meest buglet, hvor man seer en Fure langs efter Midten (Fig.2.1),
og paa hver Side af samme nærmere mod Fødderne en anden, som neppe er
kiendelig (Fig. 2. m m).
Disse Bug-Furer ere ellers ikke i Farve forffiellige

fra det øvrige.
Ryggen (Fig.^. og 3. i) er mere fladtrind uden Furer. Si
derne (Fig. 1.2. 3. k) ere imellem Haar-Penflerne indtrykte. Ikke allevegne
er den lige tyk, men tykkest midt paa , og bliver fmalere mod Hoved og Hale,

fa a at dens Tykkelse næst ved Hovedet neppe overstiger 24 Lin., og Halens
neppe i Lin. Mt foran Gatboret.
Denne Afftnaling forud begynder omtrent
fra det 7de Leed ret kiendelig, da de paafølgende Leed vise sig næsten lige tykke
indtil omtrent det 30te, hvorfra den bageste Assmaling kiendelig begynder, og
Leedene tillige blive baade mindre og tættere pakket paa hinanden.
Den har saalcdes et stærkt , ffiont blødt, Legeme, der er sammensat
af mange tæt paa hinanden følgende Lecd, som sædvanlig hos alle Nereider;
og et beklædt med cn temmelig tyk Hud, som overalt er rynket, dog paa den
levende Orm kan have været glattere.
Jeg talde 60 Leed, foruden Hoved og
Hals, dog ere de bageste Leed faa fmaa, <*t de vanskelig lade sig tælle, og jeg
Derfor ikke kan love for Antallets nøjagtigste Angivelse.
Under disse bageste
Leed viser Bugen sig noget rendehuul.
Hvert Le ed aftegnes ved enTverfure,
fom omgiver hele Kroppen oven, neden og til Siderne,og den er forsynet med
2de Rader faa kaldte Fodder paa hver Side, den eene mod Ryggen, den an
den mod Bugen. Herefter faa er da denne Orm 4 flige Rader, og.i det mindste
240 faadanne Lemmer, paa hele Kroppens Længde.
Men de, fom findes ved
Bugen, forttene egentlig kun at kaldes Fodder, da derimod de mod Ryggen
ril Forffiel kunne kaldes Rygpenfler, over hvilke atter findes en Rad krolkbe Spirer , fom buskeviis paa hvert Leeds Side ere kriuglebøiede i hinanden; og endnu ved hver Fod og Rygpensel en Sidetraad.
Her have vi
Lemme-Bygningen overhovedet, som giver os 120 egentlige Fødder, ligösaa
mange Ryg-Pensler og Krøl - Spirer, og dobbelt faa mange Sidetraade.
Dertil kommer endnu Hoved, Huls, Mund, Foltraade, Oine og Gat
hor, som hver paa sin Maade fremvise noget besynderligt^
Hove-
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Hovedet er lidet, plattrykt, meget finalere end Halsen, og kan, oven
fra betragtet, deles i Forhoved og Baghoved.
Det ferste ffillcs fra det sidste
ved en Tversure, og sees for til som en afrundet Pande (Fig.i. 4- c c). Men
Baghovedet er et smalt trekantet Stykke, der ffyder med en forlcenget spids
Vinkel ind paa det forreste Halsleed (Fig. i. d), men i forreste Vinkler har en
bevcegelig Hud, som kan oplettes fra Hinene, eller nedboies til at ffiule dem,
ligesom der giercs forneden (Fig. 4. d), kan derfor egentlig kaldes en IssePlade.
Neden til er alt delle paa Hovedet samlet i eet, og fra Hovedets
Side - Runding skyder med en Skraa-Fure ind under begge Halsleedene, ril
ar danne en fpidö Vinkel ved Munden, og fra denne Spids.leber igien en
Midter-Fure hen ril forreste Pande-Runding, saaledcö delende Hovedet i 2de

Sidedele (som det sees Fig. 5. c).
Fvltraadene ere A i Tallet, thi paa Forhovcdet sidde 4 korte, blsde,
trinde, syldannede, temmelig tykke Traade (Fig. 1. 4. 5. b b).
Af disse
ere de 2 mellemste kortest og sidde hinanden ncermere, noget op paa Panden,
have en neppe kiendelig Bulk ved Roden ;
men de tvende til Siderne synes
' noget lorngere, og sidde i en storre Frastand ret paa Hovedets Udpynt med en
kiendeligere Bulk ved Roden.
Desuden opstaaer fra forreste Ende af IssePladen en lcengere og smalere Foltraad (Fig. i. 4« §. n), lom et Horn, der
kan stile saavcl forud, fom opad, og har ingen kiendelig Bulk ved Roden, ellers
af de andres Egenskab.
Alle disse Feltraade synes ar vcere stint ringede, men

dette maae opdages med eu Lupe.
Oinene ere kun tvende (Fig. 4. d d), og disse sidde faa skiulte, ar jeg

r

i Begyndelsen troede, den havde ingen, indtil jeg uformodentlig kom til ar lette
Isse-Pladens forreste Vinkler, og fik dem at fee, som 2 smaa Kloder, af
Farve med Hovedet, siddende just i Udkanten mellem Forhovedet og Halsens
Side-Flsie, dog saaledes, at de virkelig have deres Scede paa Baghovedets
Hierner.
Da denne Ornt har sine Hine faa vel forvaret med et Dcekke, stutter
jeg, den maäe jevnlig bore sig i Grunden paa Havbunden, ligesom Aphroditerne, der jevnlig bore i Jorden, have den Evne, cit kunne rrcrkke deres Hine
tilbage under Halestykket, uaar de ere i denne Forretning.
Herved falder
det mig ind, at jeg i min Fauna Grönlandica p. 304. har beskrevet en
Nereide, under Navn af Nereis cæca, som i det evrige har mange Ting tilBb 2
fcelles
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scelleö med Krol - Nereiden, og siebse opholdt sig i Grunden.
Der kunde verre
mueligt, at den og havde sine Hine ffiulte paa samme Maade, som denne,
og altsaa ved en ncermere Opdagelse maatte tabe det Navn af blind; dog viisdes ikke saadan Isse-Plade hos den, som kunde tiene i denne Henseende til
Dcrkke.
Vi ere saa lidet Mestere i at efterspore Naturens Hemmeligheder,
at en stor Deel af vore Opdagelser maae komme an paa et Lykketref, og derfor
haveAarsag, ved hvert et Skridt, vi giere, at vcrre i en vis Grad mistænkelige
over vore Erklcrringer, da en anden mere bekiendt med Naturen let kan komme
efter og giere dem til intet.
Derfor har jeg og villet giere denne Erindring

om den blinde Nereide.

Men det, vi fee med Paalidclighed, kunne vi dog
og med Vished tale om, og i denne Forvisning er jeg om ncervcerende Nereides
Hine, da de 2de Kloder paa det ansatte Sted, saa vel forvarede, ikke med
nogen Rimelighed kan vcrre andet end Hine.
Og man seer tillige deraf, hvor
nole den vise Skaber harmed det kunstige Dcrkke sorger for, at disse emmeste
Lemmer ikke skulde lide Skade i GruuS og anden skurende Grund, naar den
efter sineFornodenheder maatte bore sig deri med Hovedet.
Halsen bestaaer aftvende Leed: Det forste, som andre maaskee hellere
vilde regne til Hovedet, men jeg har skilt derfra formedelst dets Side-Borster,
hvilke syntes mig ikke vel at kunne passe for Hovedet i Ligning efter andre Nepeider, er bredere end Hovedet, og ligger med sin Midte under Hovedets IssePlade, faa at det neden til skiuler samme (Fig. 5. e), men oven til rcekkcr no
get lcengere bag Isse.Pladen og faaer et Jndskaar deraf (Fig. r. 4. e e). Det
seer omtrent ud som et Hierte, da det til Siderne skyder ffions forud med 2de
siere tilrundedc Floie, som ere forsynede med endeel korte Perster, der synes vel
at sidde j eet Knippe, men seer man ret tik, da ere her virkelig 2 Knipper,
saavelsom paa de andre Leed, og lebe kun sammen i eet, fordi de sidde hinanden
saa ncer (Fig. 4. 5. q q).
Tcrt oven for Borsteknippet findes en blod Slde-

traad

(Fig. 4. o), som er sylspids , meget flint ringet, ligesaa lang som Bor
sierne, og morkerc end det ovrige.
Tat neden under Borsteknippet findes en
kortere, men lidt tykkere Traad, som en liden tilspidset Kegle (Fig. 5. s) ,
denne er kun i Spidsen ringet, og sidder paa et knollet Rodstykke.
Det andet
Halsstykke (Fig. 1. 4. 5. f f) er endnu bredere end det forste, men derimod smaxere end de paafolgende Kroppens Leed, hvilke det ogsaa ligner meget, skiont
virkelig
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virkelig forskelligt derfra i andre Henseender; thi det er mere fladtrykt, og fat
tes aldeles de krellede Ryg-Spirer, som findes paa de andre Leed; derimod
Har del ligedanne Borste- Fedder, Ryg- Penfler og Sidetraade oven og neden.
Hvilke jeg derfor her forbigaaer at tale om, da de desuden kunne sees Fig. 4.
n o og Fig. 5. n s. Oven paa er dette Halslecd meest fladt i Midten, og
tnan seer der aftrykt en bred stump Trekant, Hvis Sider aaae fra BorsteFodderne hen til bageste Rands Midte; disse Sider cre indskaarne med smaa
aflange Fliger, der dog meget lidet lade sig oplette fra den evrige Overflade.
Dette alt synes at have nogen Lighed med det Corpulculum ovale deprcffum , ab utroqve latere obliqve lamellofum, lamellis fubfcptenis
crifpulis, som Hr. Pallas Mife. Zoo], p. 104. siger ar findes omtrent paa
samme Sted Hos hans Aphrodita carunculata, og tillige der angiver atfkulle
findes Hos Aphrodita roftrata, skiont jeg ikke finder'Ham melde noget der
om.
Ta't bag denne platrrykre Vinkel seer man, just paa det Sted, Hvor
Halsen stilles fra de felgende Leed, et lidet aflangt Indtryk (gig. 4. g), som
dog ingen Aabning har.
Men lige derunder paa Bug-Siden Har Mllnd-Aabniligen sit Sted
(Fig. 5. h), som er ncesten kredsrund.
Af samme kan den fremstyde et tyk
hudet rynket Sva-lg, som dog ingen Knibrcrnder er forsynet med, dem man
ellers hos adskillige Nereider pleier at finde; thi at jeg kunde forvisses herom,
opstar jeg Svcelget, men fandt intet.
Den horer altfaa til den sidste Afde
ling af Nerciderne ore probofeideo, som Hr. Confer. Müller har giort i
sin Prodromo p. 217.
De egentlige Fodder paa Kroppens Leed sidde tret ved Bugen, flaae ud
til Siderne, dog boie sig noget ued ad (Fig. 1. q).
Hver Fod bestaaer af en
stark kegledannet, for og bag lidt sammentrykt, og i Enden stump Vorte (Fig.
2. 3. r r), ueppe lceugere end 1 Linie.
Denne Vortes Ende'har en Aabning,
hvorfra udstaaer et Borste Knippe af omtrent 9 starke Borster (Fig. 2. 3.11),
der ligne en Pensel.
Borsterne cre rodbrune, men i Enden hvidgule, de
längste neppe ij Linie lauge, og de underste lidt kortere end de andre.
Ved eit
neie Undcrsogning finder man endnu en kortere og stivere Borste paa underste
Pynt af Vorten, hvilken er Hvid overalt, og synes ikke at kunne indtrakkes;
da derimod de andre, fordi de fremrage af en Aabning, efter al Rimelighed
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kunne indtrcekkeS og udskydes efter Behag, ligesom det skeer hos andre Nereider.
Saadanne Gang-Redskaber ere just ogsaa fornedne for disse Dyr, der
maae skubbe og vrigge sig frem imellem Coral-Venter, Tang-Rodder og an
dre saadanne trange Steder; thi der gieldcr det at kunne giere sig smal og bred
efter Behag, hvilket skeer ved de ommeldte Borster, der kunne giorcs saa
lange og korte, som Passens Viide eller Sneverhed udfordrer, og da de style
baade frem og ril Siderne, kunne de beqvemt tiene Ormen,paa de ujevne Ste
der at befordre dens Fart.
Neden for disse Verster sidder ved hver Fod en
korr Srdetraad (Fig. 2. 3. s) af samme Dannelse, som den nederste Traad
paa Halsen, hvilken jeg har allerede beskrevet under det ferste Haloleed.
Ryg-Penslerne (Fig. 1. 2. 3. n) ere meget lcengere Berste-Knipper,
og meget lysere,- hvide rued en guulagtig Rod. De sidde fcerffilt fra Fedderne
paa hvert Leeds Side rat ved Ryggen.
Om disse Borster kunne udskydes og
indtrcekkes, bliver mere uvist ar bestemme, da de have ingen egentlig Vorte til
Rodstykke, tuen komme ud fra Kroppen selv, omgivne med en lidt ophoiet
Ring, og stile skiens opad, hvilken Stilling synes at tilkiendegive, at Ormen
bruger dem, til at gribe an i de Soe Vexters Grene, blant hvilke den kryber.
Jeg talde i hver af disse Ryg - Pensier 40 Verster og derover, lange og korte
blandede om hinanden, tuen alle finere end Fodborsterne, derfor lode fig van
skeligere tcelle.
De längste vare fuldkommen 2| Lin. lange. ' Tc?t oven for
samme, og ncesten imellem dem, sidder en lang blod Sidetraad (Fig. 2.3. o)
af lige Lcrugde, og dannet som den overfte Traad paa Halöleedene.
Vag og oven for Ryg-Pensierne sidde paa Ryggen felv de krottedS
blode og i Hinanden knngleboicde Spirer (Fig. r. 2. 3. p p), fom ere meget
merke og fiint ringede.
Man skulde ncesten tvivle om at kunne finde rede i disse
Spirebusker, da den ene Spire eller Lok er saa indvunden i den anden, at der
vises hverken Ende eller Begyndelse, men dersom man letter Lokkerne op fra
Ryggen, faaer man dog at erfare, at de alle ere forenede i Roden paa en no
get ophoiet Kuol, hvilken jeg vil kalde Slammen; denne Stamme deler sig
grax i omtrent 6 Hovedgrene, der ere ulige i S terre! se, men sidde i en Rad
langs oven for og noget hen bag Rygpenflerne.
Hver Green deler fig igien
i tvende mindre, og hver af disse igien i andre mindre, og saa fremdeles videre
opad, hvorved Toppen bliver overmaade teet buffet as utallige fine Trevler.

Dette
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Delte sees best Fig. 6. hvor a viser Stammen, b b Hovedgrenene, og c c den
forviklede Top, men n og o Rygpensel og Sidetraad, som i forrige Figurer.
I diste Figurer har jeg derimod ikke villet forestilleKrol-Spirerne saa ordentlige
og buskede, for ikke at giore derved de andre Dele ukiendclige.
Men virkelig
ere disse Buffer saa store og udbredte over Ryggen, at ister bag ud ikke meget
as den kommer tilsyne, cg tillige en stor Deel af Nygpenflerne bcdcekkes.
Halen er butrund for Enden, og bsier sig der opad, maaffee for atbedcekke Gatboret ($. I. u), fom imod al Sttdvane viser sig hos denne Orm,
ikke paa Bugen, men oven til paa det yderste af Halens Ryg, og er en tem
melig stor cigformig Aabning, dog staacr den vist nok ikke altid faa aaben og
rummelig hos de levende, som den fandtes her hos det dode Exemplar. Haletraade fandtes ingen, og jeg stod derfor i Begyndelsen i den Tanke, at et
Stykke var revet fra Ormens Bagdeel, fom havde foraarfaget den store Aabning, men da ingen Feil i det ovrige mærkedes, og saavel Nygpenflerne som
Krol-Spirerne bleve ordentlig fortsatte paa begge Sider af Aabningen indtil
det allersidste Leed,, hvor de unsren samledes fra begge Sider, saa har man ikke
rimelig Aarsag at troe andet, end jo Ormen hax vceret heel. 'Hr. Patlas
anforcr ogfaa just det samme om Bag - Enden paa fin Aphrodita roflrata
Mife. Zool. p. 108. og havde feet tvende store Exemplarer, men det ffulde
vcere underligt, om de begge paa eet og samme Sted vare lemlcrstede.
Farvetl paa hele Ormen, som den viiede sig i Spiritus, var graa-agtig
6tumi; alle Traadene og Spirerne merkere, og alle Borsterne lysere, fom
ovenmeldt.
Men Farven kan have forandrer sig meget, faa ar herefter ikke
saa ganffe kan dommes.
Hvor meget var der ar sige om en fa a ringe anseet Orm? Hvor megetmere, om man havde seer den levende og kunnet bemcerke densOeconomie? Men
dette er blevet en anden forbeholdet.
Imidlertid rrocr jeg at have sagt nok,
til ar stvtte enhver Agtsom i Forundring; thi naar maw forestiller sig, hvor
mange Nerver og indvortes Nervegange der udfordres , ril at fee tte fa a mange
Traade og Borster i Bevcegclfe ,
hvo maae da ikke henrykkes af det Heles oz
hver Deels Beundring, og tamke med TEreftygt paa den store Skaber?
Det staaer nu tilbage, efter mit Lovte at giere Sammenligning mellem Hr.
Pallas's Aphrodita roftrata og min Krol - Nereide.
Der er visselig meget,
som
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font skulde overtale mig til at troe, de vare een og samme Art, thi Fodder,
Rygpenster, Sidetraade, Krol-Spirer, Hale, Gatbor, Mund, Foltraade

og Hovedets Beskaffenhed neden ril, blive af ham, skient under andre Beucevnelfer., saaledes beskrevne, at ingen betydelig Forskiel mcerkes.
Hans
ommeldte Segmenta accefforia i For-Enden kunne ikke heller vcere andet, end
de af mig kaldte Halsleed.
Foltraadene har han vel givet faadan Plads, at
tvende af dem skulde sidde neden til, men dette maae vcere at forsi aae om dem,
der sidde paa Hovedets Udpynt, der ogfaa kunne bedre end de andre fees neden
fra., skisnt de virkelig ere rodfæstede oven til.
At han gier den eenlige Traad
i Panden tykkere og kortere end de til Siderne, modsiger vel min Beskrivelse,
men enten kan den have lagt sig dobbelt for hans Hine, eller han ikke noie nok
har bemcerkel dens Udspring, og folgelig maatte see den kortere.
Det betyde
ligste, som gi or hans forskiellig fra min, bliver derfor dette, at han gior sin
ligesaa bred i For-Enden fom i Midten, hvilket man faavel maae stutte sig
tit af hans Figurer, som og afBeskrivelsen selv, thi han kalder dens Corpus
antice obtu Turn, ante medium longitudinis primo lentius, fenfimque
magis attenuatum, og siger siden om Segmenta Corporis:
Horum
majora, qvæ medium Corporis & anteriora efficiunt, reliqva cum
craffitie corporis retrorfum fenfim minuuntur; og dette veed jeg ncesten
ikke at foreene med min Nereide, da baade Figur og Original vifer, at den er
bredest i Midten, men bliver fmalere forud.
Imidlertid kan jeg ei heller letteligtroe, at en Orm med en but og bred For-Ende skulde ellers i alt det
ovrige saa noie ligne en anden med affmalet For-Ende.
Derfor , da Hr.
Pallas ikke egentlig melder om noget Hoved eller Aine, forestiller jeg mig
hans Exemplarer at have i Deden sammentrukket sig saa stcerkt fortil, at Ho
vedet tildeels er blevet ukiendeligt, og Kroppens Fordeel tillige tykkere.
Han
siger vel og, at ani apertura er bilabiata og exigua, da dog samme hos
min Nereide er rummelig nok, og ikke egentlig bilabiata, men han kan have
taget begge Side - Randerne af Aabningen for labia, og jeg har selv oven
for erindret, at Aabningen vel ikke altid fandtes faa stor; nu kan-Hr.
Pallas have feet den halv lukt, og deraf Forskiellen have reist sig. Ar i
Hr. Pallas's Figur Krol- Spirerne sees ogfaa bag Hovedet i en Tver - Rad,
kan vcere en Mislighed af Tegneten eller Kobberstikkeren, faafom han ikke mel

der
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Saaledes taler mere for, end imod, at hans Aphrodit er min Nereide, men sikkert kan det ikke afgiores, fkiont min For
modning er meget stcerk herom.
Han havde vel sine fra Amboyna t det
estlige Hav, da min derimod er kommen fra det vestlige Hav; men dette
gier ikke stort li! Sagen, da Clima derfor kan varre paffende, ifoev efterdi
begge Steder ere i de varmeste Egne.
dev derom i Beskrivelsen.

Forklaring paa Figurerne.
Fig. i.
Fig.
Fig.
Fig.
Fig.

2.
Z.
4.
5.

Viser Ormen i naturlig Storrelse fra Ryggen, dog bugtende sig,
faa at noget af Siden og Fodderne tillige kan sees.
Tvende af de storste Leed med Bugen opvendt.
Tvende ditto med Ryggen opvendt.
Hoved °g Halo oven fta feet 1
>
©amme neden fra feet
J ,|c*

En Buff af de krollede Spirer med underliggende Rygpensel, for
storret og ud spredt, ardens Dannelse kan fees.
Bogstavernes Henviisning er forklaret i Beffrivelfen selv.

Fig. 6.

Nye Saml. III. B.
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Om

Maaden eg Midlerne
at undersege,

prove og vurdere alle i Handelen forekommende

Brændevine,
i Hensigt saavel til deres Beffaffenhed,
som Maal, med videre.

Af

Frantz Henrich Müller.

-

«jDet er bekiendt, at den saa længe gængse og vedtagne Omgangs-Maade med
Brændevines Probering, saavel hos os, som hos adskillige andre Nationer,
har langt fra ikke været den paalideligste, og dog er det altid en Sag af Vig
tighed i Handel og Vandel, neiagtig at knnne bestemme Styrken af al Slags
Brændeviin, ligesom og den regelmæssige Storrelse as alle dertil brugelige
Foustagier; Thi uden at vide Brændevinens rette Maal og Beffaffenhed, kan
man umuclig giere nogen rigtig Vurderings-Forretning over hvad som deraf
angives, enten til Ind- eller Udsorsel.
For
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For saavidt Maalet angaaer, være sig enten i sterre eller mindre Foustagier, fan man vel med temmelig Vished vurdere samme ved Hielp af de der
til indrettede og faa kaldede Rudesiokke; (endskient Hr. Professor Geus ved
hans nsiagtige Undersøgelse har udfundet, at et Oxehovcd, fem holder 240
Potter efter den almindelige her brugelige Rudestok, skal ikkun holde 225^2.
Pot, na av famme er indrettet efter Dansk Maal).
Men naar det giclder om
at vurdere Beskaffenheden, eller at angive, hvor meget Spiritus og Vand en
v;s Qvanlitet Brændeviin indeholder, da moder just Vanskeligheden, og begge
Dele maae man dog tilstaae, bor rigtig bestemmes, naar faavclKiobercn fem *
Steigeren skal fee sig betrygget.
I Anledning af en Opgave fra det Kongelige General Told-Kammer,
anlangende at udfinde en Maade, hvorpaa man med Paalidelighed, og til mere
Sikkerhed for hans Majestæts Told-Intrader, kunde bestemme Beskaffenhe
den af det i Handelen forekommende forskiellige Slags Brændevim, har jeg i
afvigte Aar ansiillet nogle Forseg i dette Fag, og da mit derpaa grundede
Forfiag har sundet bemeldte Collegii Bifald, er jeg falden paa, videre at ud
fore denne Materie i nærværende Afhandling, fom jeg hermed har den 2Ere
at forelcegge det Kongelige Videnskabers Selskab til nærmere behagelig Om
domme.
Forst maae jeg da erindre, at der gives visse Slags Brændeviin, enten
faa fvage, nemlig under 4 Grader, at de af adskillige Aarfager ikke kunne be
vares; eller fa a stcerke, f. E. 40 grådig og derover, at de ikke i nogen Mængde
lade sig sere eller forhandle paa storre Foustagier, hvilke altfaa ikke vedkomme
denne min Afhandling; hvorimod alle ovrige Brændevine, fra 6 til Z<5Grader,
ere egentlig de faa kaldede Kiobmands Vahre, fem man behever at prove, for
at bestemme deres Værdie og Gehalt, efter der storre eller mindre Forhold
mellem de fpiritueufe og vandagtige Dele i et bestemt Maal, og med det Slags
Brændeviin har jeg egentlig at giere.
I Almindelighed har man hos os betient sig af en 12 grådig BrændeviinS-Prsver eller faa kaldet Gradeer - Stok, hvormed man ikke har kunnet
prove stærkere Sorter end iv til 12 grådig Brændeviin, og altfaa været nodt
til, at lade alle stærkere Sorter ind- og udpassere for dobbelt Brændeviin, som
og siden vidtloftigere skal vise.
Denne
Cc 2
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Denne Mangel har det Kongelige General Told-Kammer indseet, og

overladt til mig, om mueligt, at hæve, ved at udfinde en bedre Omgangs
Maade med Brcendeviins Proven, end hidindtil.
I Begyndelsen gik det mig, som de siefte ved siige Leiligheder, der gierne
ville udmærke sig med noget nyt og usædvanligt, at jeg fik Hovedet opfyldt med
lutter nye Ideer og Planer, som jeg dog siden ved nærmere Undersogning

lod fare.
Til Lykke faldt det mig ind, at det er Daarens Viis, at forkaste alt.
Hvad der er gammelt, skient oste ved en liden Forbedring eller Forandring al-

DeleS got og tienligt.
Saaledes beholdt jeg da den hidtil baade i Danmark og Norge indforte
gamle Gradeerstok, og sogde at giere den saa brugbar eller fuldkommen, som
mueligt, blot ved en simpel Forbedring eller Indretning, som siden skal vises.
Hvorved jeg vandt dette, at alle vedkommende, baade Toldbetientere og Hand
lende, kunne betiene sig af samme Instrument, som de have været vante til, uden
at bringes i Forlegenhed ved en nye og uvant Prove-Maade.
Og efter alt.
Hvad jeg veed om Fremmedes Prevemaade i denne Sag, troer jeg heller ikke, at
vi have tabt noget ved at beholde vor egen, helst esterat den, vi bruge, er ved
Gradernes Forogelfe bragt til den Fuldkommenhed, at man dermed er i Stand

ril, paa den mindst bekostelige og hurtigste Maade at forskaffe sig en unægte
lig Vished om alle i Handelen forekommende Brændevines fpiritueufe Gehalt i
et bestemt Maal, fornden at den i Simpelhed og Handelighed har meget forud
for alle andre til faadant Brug bekiendte Midler; Hvorfor jeg endog haaber,
cit mit Forsiag til vor Brændeviins Proves Forbedring turde maaffee finde Bi
fald hos Fdemmede.
Af diffe nodvendige Egenskaber ved en ordentlig Brændeviins - Prove

fkionnes lettelig, at andre ellers brugelige Midler lade sig ikke saa got anvende.
For Exempel: Destillationen, som, foruden at den ikke er overtydende nok, er
alt for vidtloftig, kostbar og til visse Tider umuelig; Afbrændingen, fordi den
passer sig allene paa stærke Brændevine, og kan ikke skee uden paa vindfrit
Sted;
Den hydrostatiske Vægt, fordi den lader sig vanskelig bevare i Læng
den, vil have megen Tid, og kan heller ikke bruges under aaben Himmel.
Desuden ere disse Midler ganske upaalidelige, hvor det gielder om at angive

,
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den noiagtige Gehalt af Spiritus, som behoves, for at vide, om man rigtig har
undersogt saavel Brændevinens Beskaffenhed, som Maal, hvilket i sidste Tilfcelde lader sig giere med een eneste Pot; Hvorfor det og i ferste Tilfalde bor
vare gierligt, i Henseende til Vcerdien af lige Qvantum, om begge Dele skal
stemme overeenS.
For samme NeiagtighedS Skyld bortfalde og de Slutnin
ger, man gier sig om Brandevinens Styrke, enten af dens Klarhed eller visse
vcd Rysten eller Skulpning frembragte Perler, da flige Kiendetegn, som al
lene vise Forskiellen mellem det meget svage og noget stärkere Brcendeviin, gemeenlig frembringes ved Kunst eller Bedragene.
Den sikreste Prove bliver altsaa den, der uopholdelig lader sig iverk-

satte til alleTider, paa alle Steder ogaf enhver, som Sagen vedkommer, og
hvorefter man, ved Hielp af de dertil tjenligste Midler eller Rcdffabcr, er i
Stand til, strax at bestemme saavel Beskaffenheden.som Maalct af alle i Han
delen forekommende Brandevine, for at kunne anflaae sammes virkelige Vardie, udregnet efter de spiritueuse Deeles Gehalt, i Penge.
Man veed, at visse Legemer, som svomme paa Vandet, synke i reen
Spiritus, eg have sig igicu efterhaanden, ligesom sammes Forkyndelse aftager.
Af denne sardeles Tyndhed, som Spiritusen har fremfor Vandet, er man
falden paa, at indrette et Redskab, som i Overeenstemmelse med denne Egen
skab, ved de derpaa anbragte Grader skulde betegne, hvor starke eller svage
de i Handelen forekommende Brandevine befindes at vare.
Men da vor hid
til brugte og i ovenmeldte Hensigt indrettede Brandeviins-Prover, eller saa
kaldede Gradeerstsk ikke har havt saa mange Grader, som tilborligt, og man
desuden ved dens Indretning hverken har iagttaget, at Braudeviin forholder
sig anderledes om Vinteren end om Sommeren ;
eller at dens Jnddecling
burde skee i en forholdsmassig Mangde af det reneste Vand og starkeste Spi
ritus ;
ligesom man heller ikke har paaseet, at Gradeerstokken blev fprfardiget af en Materie, hvis Tyngsel hverken blev foreget eller formindsket ved
Brugen, og endelig, at man ikke har havt den fornedne Underretning om,
hvorpaa Gradernes sardeles Afvigelse eller ForjNel egentlig grunder sig: Saa
have Folgerns deraf varet disse;
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At man med saadan Gradeerstok, som uden Forskiel sank r alle Slags
Brændevine, fra io ril 36 Grader, ikke har kunnet gradere hoiere end
10 grådigt Brændeviin.
2. ' At de, som kiobde fra 1 ril 12 grådigt Brcrndeviin om Sommeren frem
for om Vinteren, have tabt 2 Grader, fordi fligt Brcrndeviin er da vir
kelig 2 Grader svagere, end det efter saadan Prove har syntes at være.
3. Ar man , i Mangel af Gradeerstokkens kunstmæssige Inddeeling, efter
Forholdet mellem Vand og Spiritus, ikke nogensinde har været i Stand
ril, at beregne den rette Vcerdie af den i et bestemt Maal Brcrndeviin
værende Spiritus.
4. At Angivelserne med ElfenbeenS Gradeerstokke have været befundne
forffiellige, fordi disse blive tungere og lettere, ligesom de komme oftere
eller sieldnere i Vcedffen.
r.

Heraf flyder, at man blindt hen har maattet betale Liverendcuren, hvad han
har forlangt for sil Brændeviin, uden at vide, om man har faaet fuld Værd
for sine Penge.
At Sagen er af megen Vigtighed, indseeö lettelig, og kunde end ydermeere bestyrkes med General Told-Kammerets Skrivelse til mig, om samme
her fandt Sted.
Saa meget har jeg deraf erfaret, at de hidtil bekiendte BrændeviinS Underfogninger have været deels novereenstemmende, og deels utilstræk
kelige, naar det gialbt om stærkere Slags end det ro grådige, hvis Prove man
alrsaa maatte antage paa maae og faae, især hvad Brændeviin angaaer af 12
til 36 Grader.
k
'
Men al jeg ikke fkal synes at giere blind Allarm, ved at opgive Mangler,
hvor ingen er, vil jeg oplyse min Sætning med folgende Exempel:Naar man kisber Brændeviin, som burde være 30 grådigt, og betaler omtrent 30 Virtler
deraf efter Indkiobs - Prisen, indberegnet Told og Fragt rc., med den Sum
ma 124 Rdlr. burde disse 30 Virtler til 30 Grader holde 220 Potter reen Spi
ritus, hver Pot beregnet til Ay si.
Men nu er et faadanr Oxehoved Bræn
deviin ikkun 24 grådig , og holder folgelig ikkun 192 Potter reen Spiritus,
altfaa 8 Potter mindre end tilborlig.
Hvoraf flyder, at man paa et saadant
Oxehoved har betalt 8 Potter Vand næsten med 5 Rdr. i Stedet for Spiritus,
hvilket
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hvilket Tab, anflaget paa ioo Oxehoveder, bliver meest 500 Rdr. med alle paagaaende Omkostninger, som jeg dog ikke har beregnet til det hoieste.
Da man nu med de blotte Sandser, Lugt, Smag eller Syn, umuelig,
i det mindste ikke saa «eie, saa hurtig og saa overbevisende, som skee bor, kau
mcerke Forskielien af 8 til 10 Grader ved de Slags Brcendevine, som ere over
15 til 36 Grader, saa vil Nedvendigheden af en paalideligere Gradeerstok eller
BrcendeviinS Prover, end hidtil, lettelig indsecs.
Men nu er det langt fra ikke nok, med en saadan Prover noie at kunne
udfinde Gradernes Forskiel.
Man maae og lcrgge Mcerke til, hvad Beffaffenhed det har med Vrcendevinen om Sommeren frem for om Vinteren. Thi
i Mangel deraf kunne Folgerne blive aldeles ufordeelagtige, hvilket jeg vil oplyse
med nogle Exempler, tagne saavel af det stärkere som svagere i Handele« fore
kommende Bra-ndevim: Naar man kieber Brcendeviin midt Sommers, som
efter en rigtig Gradeerstok holder 30 Grader, og underseger samme midt Vin
ters, skal man befinde, at det holder ikkun 24 Grader, eller skiller 6 Grader,
hvilken Formindskelse ikke ligger i GradeerstokkenS Feil, NB naar den er nei>
agtig indrettet, men reifer sig virkelig fra Luftens Beskaffenhed, i Henfeende
til Heedens Aftagelse og sammes Indflydelse paa Vcrdfferne, som derved blive
tykke, og folgelig ikke tillade, atGradeerstokken synker saa dybt, som c ni Som
meren.
Skal nu et Oxehoved 30 grådigt Brcendeviin holde 200 Potter reett
Spiritus, som forhen viist, og det bcfindeS om Vinteren ikkun at holde 192
Potter, folgelig 8 Potter mindre end om Sommeren, som gier strap et Tab
af omtrent 5 Rdr. paa et Oxehoved; saa sees deraf, hvor nedvendigt det er, at
vide Brcendevinens foranderlige Forhold paa scerMre Tider af Aaret.
Hvad angaaer det ringere Slags Brcendeviin eller saa kaldede 6 grådige,
da falder sammes Afrigning om Vinteren vel ikke saa meget i Hinene; men
kan, i Henseende til Tabet og de deraf flydende Folger, vare betydelig nok.
Et Oxehoved afsaadant Brcendeviin holder 6 Grader cm S o.« nieren,
og skulde altsaa holde 120 Potter reen Spiritus ;
men da det holder ikkun
4 Grader om Vinteren, og stråledes neppe 103 Potter; saa bliver Forffiellen
17 Potter Spiritus, som det har mindre om Vinteren, end det har syntes at
holde om Sommeren, hvilket Tab , naar et Oxehoved 6 grådigt Brcendeviin
koster med Jndkiebs Priis, Told, Fragt rc. 76 Rdr. beleber sig paa 17 Por
ter
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ler io Rdr. 77 si, som er en reen Profit for Salgeren, men for Kioberen et
dobbelt Forliis, da han endog staaer Fare for, at faa svage Brændevine, enten
i Heden eller ved at stulpeö, skal roent forvcrrves, hvorfor det og i mine Tanker
burde reent forbydes, at ind- eller udfore ringere Sorter end faadanne Bramdevine, fom om Vinteren ere6, og om Sommeren 8 grådige, for at forekom
me , at det af Mangel paa fpiritueufe Dele skal tabe sin Krast, at modstaae Luf
tens Forandring og Hedens Indflydelse.
Foruden foranforte Mangler ved vore hidtil brugte Gradeerstokke, har
Grunden til Gradernes Inddeeling derved ikke vceret indfort, hvorfor man
med samme ikke heller har vceret i Stand til, noie nok ar udregne enten Vcerdien
af det stcerkcre Brcendeviin i behsrigt Forhold til del almindelige, eller at be
stemme, hvad Tab man leed, ved at erholde Brcendeviin af ringere Gehalt i
S'edet for det smrkere.
Denne Mangel ved vore Gradeerstokke, tilligemed
den, at man dermed ikke kunde undersoge uden de svagere Brandevine, har
forvoldet, at man endog, naar Proven sikrede midt Vinters Tid, har i Kiob
og Salg maattet handle i Blinde, og ladet Prisen ankomme paa den forste
EierS Gotbefindende.
Ligesom nu ingen ordentlig Undersogelse ved ferste Jndkieb, af Mangel
paa en rigtig Brcrndeviins Prover eller Gradeerstok, har kunnet foretages i Hen
seende til Brcendeviinö Prisernes Forhold til deres væsentlige spiritucuft Ge
halt, hvorefter Vcerdien bor udregnes;
saa har del heller ikke vceret giorligt
ved Udscelgningen, da KiobmandLn har solgt sineBrcmdevine stcerke ellersvage
til hoie etter lave Priser, ligesom han har modtaget dem af Liverendeuren.
Folgerne heraf have da for det meste vceret disse, at man i Kiob og Salg
om Sommeren har i det mindste maattet betale de svagere Broendevine 2 Gra
der, og de stcerkere 5 til 8 Grader, heiere end deres virkelige Vcerdie.
Vil man nu lcegge Mcerke til, at der paa denMaade, endog i en maadelig Handel, lettelig kan tabes 10 til 15000 Rdlr. som gaae ud til Fremmede,
aldeles omsomst, »beregnet hvad de nyde i Provision for Expeditionen, kan
man let udregne, hvor betydeligt Tabet bliver for Staten i Almindelighed og for
Kisbmanden i Sardeleshed.
Jeg har faaledes viist de skadelige Folger af en ufuldkommen Broende-

viins Prove.
Jeg vil nu ligeledes vift Fordelene af en ordentlig og vel ind
rettet Prove i Handel og Vandel.
Uncrg-
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sine Vahre og deres rette Voerdie, uden hvilken Kundskab han nodvendigmaae
handle enten sig selv eller andre til Skade, og derved tabe Publici Tillid.
Men hvorledes skal en Viinhandler eller hver anden, som handler med
Brcendevine, forskaffe sig saadan Kundskab, naar han ved Vahrenes Annammelse ifke har-det i sin Magt, paalidelig at kunne forvisse sig om, hvorvidt de
Brcendevine, han har modtaget, eie den behorige Styrke i Forhold til de ferste
Indkiebs Priser, og om hans hele Oplags naar det esterhaanden er udbragt
i Penge, svarer Regning?
Kan han derimod ved en ordentlig Prove selv undersege Styrken af
hvert Slags Vrcrndeviin, er det ham en let Sag at vide, hvorledes han skal
behandle de Brcendevine, som enten vedTElde ere blevue for stcrrke, eller ved
Bedrageris forsvage, for igien at bringe hine til sin forrige Grad, og at
give disse sin fornodne Styrke; hvorledes han skal udregne Vcrrdien af det al
mindelige Brcrndeviin, naar nogen forlanger en stärkere Sort; hvorledes
han af 2de Fade stärkt skal berede gde Fade almindeligt Brcendeviin, for i det
mindste derpaa at vinde Fragt og alle evrige Omkostninger, hvilke enhver ind. seer, kan i Moengden udgiore noget anseeligt, med faa Ord: hvorledes han
skal drive denne Handel, og derpaa vinde en tilladelig Fordeel,uden at forncrr-

me andre.
I denne Betragtning har det allerede forloengst vceret fornodent, at tcenke
paa en Slags Forbedring eller anden Indretning med Brcendeviins Proven,
baade for o§ og Fremmede, iscer hvor Tolden eller Fragten med meere er stegen
anseelig, og hvor Handelen giver Anledning til betydelige Penge-Summers
Udssrfel af Landet for desiige Vahre.
Hvorvidt vi for ncervcerende Tid have bragt det i denne Sag, kan beha
gelig erfares af denne min Afhandling, og hvad Fremmede angaaer, da ere
Engellamderne de eneste, faavidt jeg veed, der synes at ncerme sig til os, og
ligesom vi have indseer, at man med de paa Kieb gierte BrcrndeviinS Provere
langt fra ikke har kunnet undersoge alle i Handelen forekommende Brcendevine.
Men af hvad jeg hav erfarer om deres Prove - Middel i sig selv, afvige de fra
osderi:

tt,c Saml. III. ».
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1. At de med deres Prove allene undersoge Brcrndevine af 9 til 24 Gra
ders Styrke, og kunne, som det synes, ikke prove dem, der ere under eller
over disse Grader.

2. At deres Brcendeviins Prover bestaaer af 7 fmaae Glas-Kugler, imel
lem hvilke ingen indbyrdes Forhold er iagttaget, da der mellem nogle
Kugler skiller 2, mellem andre 3 Grader, hvilket forvolder, at den
ringere eller hoiere Grad mellem hver Kugle ikke tilbsrligen kan angives,
ikke at melde om, at man ved Blcesningen umuelig kan give Kuglerne
den noiagtige Tyngsel eller Huling, som udfordreS, for at synke til en
vis bestemt Grad, eller gradviis Forhold, ligesom man heller ikke paa
Mangel af saadan Noiagtighed kan falholde dem i denMcnigde, at alle,
som burde eie saadan Brcendeviins Prover, kunne dermed forsynes.

Overalt har den Engelske Brcendeviins Prover samme Mangel, som vor
Prover har havt, forend den nu er bleven forbedret, at man dermed hverken
kan udregne Tab eller Gevinst ved Brændevinens Modtagelse, eller vise disses
Afvigelse i Graderne, formedelst Luftens Forandring eller Hedens Indflydelse
paa alle flydende Legemer om Sommeren frem for om Vinteren.
Heraf seer man da, at den hos 06 brugelige, og nu af mig forbedrede
Brcendeviins Prover er beqvemmere,

baade i Henseende til

Materien *♦$

Formen.
Hvad Materien angaaer,

da er vor Prover giore af Selv, og kan
alrsaa forfcrrdiges af enhver duelig og accurat Guldsmed, naar forlanges.
Men derimod behover den mere Plads end den Engelske, Log meest i Tilftelde,
naar man ikke kan lade det beroe ved de ringere Sorter, men har alle Slags
Brændevine at undersoge.

2 Henseende til Formen, da kan sammes Model best fattes afefterstaaende Tegning, og for at giore det begribeligt, at alle Slags i Handelen
forekommende Brcendevine lade sig undersoge med den af mig forbcdrede Brcen
deviins Prover , behover jeg allene at erindre, at den bestaaer (dersom den er
vel giort) af 2de eller i det hoieste af Zde Stykker, som Tegningen derpaa anvi
ser, hvoraf Graderne fra 4 til 16 ere anbragte paa det forste, fra 16 ril 30 paa

det anden,

og fra 30 ril 44 paa det tredie, de sidste 44 Grader fornemmelig

i Hen«
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t Hensigt til Brændevine of 36 Graders Gehalt, og deres Afvigelse om Som-

nieren fremfor om Vinteren.
Hvad den Engelffe Brcendeviins Prover altsaa har havt forud for den
hos 06 brugelige, er allene dette: at man med deres har kunnet angive stcerkere Brcendevine; men endog denne Mangel er ikke allene bleven afhiulpen ved
den af mig udsundne Forbedring, som siden ncermere skal vifts; men man
kan og derefter angive langt flere Grader end med den Engelffe BreendevnnsProver
Eftcrat jeg da faaledeS har viift Beskaffenheden faavel af vor egen,
som af den Engelffe Brcendeviins - Prover, og hvad der ellers i Henseende
tis begge Prove-Maaders Mangler og Fordeel kan vcere at erindre; bor jeg
og vise, hvorledes Jnsirumentct i sig selv neiagtigst ffal indrettes, efter den
herhos vedfoiede Model, og derncest, hvorledes samme paa beste Maade kan
anvendes.
Fornemmelig har man at paafte, at et faadant Instrument- som giores
af Selv, forarbejdes forholdsmæssig tyndt og net, og at der, ligesom Reret
tiltager i Lcengden, bliver tyndere og tyndere, dog altid saa stcerkt, hvor det
er tyndest, at det under Behandlingen ikke ffal kunne boies eller sammen
trykkes.
Synker bemeldte Instrument Grad for Grad i en lige Afstand, og ikke
for ncer paa hverandre, veed man, ar det har sin behorige Dannelse;
merr
synker det ved een Grad mere end ved en anden, er det Tegn til, at Roret er
tykkere paa eet Sted, end paa et andet.
Den sikreste Prove paa Instrumentets rette Dannelse og Tyngde er
denne: at det i en Blanding af Vand og Spiritus omtrent til 4 Graders
Styrke , kan, efterat vcere fyldt med saa mange Hagel, indtil Kolben, eller den
duggede Deel af Provercn, synker under Vcedffen, staac opreist og beholde
sin Ligevorgt, og derncrst i samme Stilling kan angive 15 til 20 Graders for?
ffiellige Blandinger, efter den hosfoiede Tabel, hvorpaa Blandingernes Af
vigelser bor vift sig 5 Tomme fra hinanden, og" derncest i lige Distance.
Roret maae oven til vcere forsynet med en fiin og let bevcegelig Skrue,
som aftages og paascettes, indtil man har anbragt den forste Grad, msn vil
have paa Instrumentet, da man derefter fcester Skruen med lidt smeltet Tin;
D.d 2
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og for faavidt Instrumentet er meget subtilt, maae det tillige forvares for Stod
.og Fald med et got og forsvarligt-Futteral.
Det andet og g de Stykke dannes paa samme Maade, fom det forste,
hvorhos dog er at erindre, at, siden disse skulle tiene til, at angive flere Grader,
maae de ikke fyldes med saa mange Hagel, fom det forste, men net op med
faa mange, at Proveren synker med Kolben under den ncermeste Grad af det
Brcendeviin, man sidst har proberet.
Er'Instrumentet as den Beskaffenhed,
at der paa hvert af dets Stykker ere anbragte 20 Grader, behever man ikkun to
Prsvere, den forste fra 4 til 24, og den anden fra 24 til 46 Grader, men
naar der kun kan 14 til
Grader anbringes, maae man veere forsynet med
Zde Stykker, for at kunne angive alle Grader af hvert Slags Brcendeviin.
. Pdermere bliver at iagttage, at Gradernes Afdeeling paa ethvert Stykke
Lor fkee, enten midt Vinters etter formedelst en ved Kunsten frembragt Kulde,
fom svarer til Jis-Punkten ester Reaumurs Scala, og for at kiende Kuldens
Formindskelse i de mildere og hedeste AaretS Tider, maae man lcegge Marke
til, at Brändeviinö Provcren synker i Forhold til de paa enhver af disse Aarets Tider bekiendte Grader, som ere ligeledes efter Reaumurs Scala den
9de Grad over Jis-Punkten midt om Sommeren; men den 5te eller 6te i For
eg Esteraaret.
Vil man ved Gradernes Antegning paa Instrumentet folge Naturen, bor
Gradernes Bestemmelse jEee, efterår det dertil fornodne Vand og Spiritus
har i det mindste staaet 24 Timer i Kulden, fordi nys giorre Blandinger anta
ge gemeenlig en Varme, som forvolder 2 Graders Forskiel.
Men vil man derimod betiene sig af en ved Kunsten frembragt Kulde,
maae Karret med den forholdsmæssige BrcendeviinS Blanding sretteS i et andet
med Jis opfyldt Kar, som dog, hvor noiagtig det end foranstaltes, har sine
Mangler, hvorfor jeg heller raader enhver, ved saadan Lejlighed ar tage Natu
ren til Vejviser; Thi enten er Kulden af Jisen i en heiere Grad end den, som
formeldt, borvorre, eller den smelter lettelig om Sommeren, da Proveren i
ferste Henseende vil stige for heit, og i anden Henseende synke for dybt, og
forvolder, at Graderne blive sorskiellige, og ar altsaa Umagen med Arbeidet
og de derpaa anvendte Bekostninger ere aldeles spildte.
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Nytten eller Fordelene af Gradernes Bestemmelse paa Gradeerstokken
er fornemmelig denne: at de vise alle Proportioner af det reneste Vand og
reneste Spiritus, som de i Handelen forekommende Brændevine indeholde.
Man bor altsaa sammensatte alle de Proportioner, som formodes at kunne
indtraffe, og jo mindre mmi gior disse Proportioner, jo mere er man i Stand
til, at udregne Brcendevinenö fpiritueufe Gehalt; ligesom man med en rigtig
justeret Maalestok kan maale alle enkelte Deele indtil en eneste Tomme. '
For nu neiagtig og i sine behorige Grader at kunne giere den fornodne
Blanding af Vand og Spiritus; maae man forsyne sig med reent, og fra
alt Bundfald renset HHand, ligeledes med en fra al vandagtig Vcrdffe, saavidt
mueligt, afsondret Spiritus.
Til hvilken Ende man tager Spiritus reétificatißimus, og for saavidt samme endnu kan have noget vandagtigt hos sig,
renser den med scerdeles reent og vel torret pulveriseret Sal Tartari, hvilket i
saa Fald at Spiritusen derved er bleven befriet fra Vcedffen, viser sig som et
svommende Pulver i Spiritus. ,
Betreffende Qvantiteten, som deraf behoves til en paalidelig Brcrndeviins Prove, da bor man vare sig om er Kar, enten af Blik eller Tin omtrent
af 18 Unzere Storrelfe, eller saa stort, at Proveren kan have Rum nok, deri
ubehindret at synke ril Bunds og at staae under Vcrdstken; men for saavidt
den af alkoholiseret Brcendeviin sammensatte Blanding altid fatter et Slags
Bundfald, som ved Proverens Forfcerdigelse ikke maae medtages, maae man
forsyne sig med en saa stor Qvantitct, f. Ex. i Pot eller ZXXXll af klar
Blanding, at man med samme kan fylde Karret, uden at tage Bundfaldet med.
Naar man saaledcs har Proveren med det dertil passende Kar, samt
Vandet og den alcoholiserede Spiritus i Beredskab, bor man tillige forskaffe
sig et i Glas forvaret Thermometers som kan hcrnges etter nedsynkes i Våd
sken, uden at blive vaadt, dette Thermometer scener man nu og da ned i det,
efter bestemte Proportioner samckenblandede Vand og Spiritus, for at vcere
vis paa, at man ved Gradernes Antegnelse paa Instrumentet har een og sam
me Temperatur; thi jeg har ofte erfaret, at fpiritueufeBlandinger etter Brcen
deviin af den starkeste Sort, rage en Slags Varme til sig foruden den natur
lige, naar de handles, enten paa et Sted, hvor Luftens Hede har Indflydelse,
etter hvor mange Folk ere samlede, endog i et koldt Varelse.
Hvorfor jeg
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altid har giort min Gradering i den Grad af Kulde, naar Thermomettet staaer
paa o Punkten, efter Reaumurs Scala.
Derncrst eratmcrrke, at naar man vil giore de Blandinger, hvori
BrcrndeviinS Proveren ffal graderes, bor man forsyne sig med ligesaa mange
Glas, som man har Grader at giore, og som i det mindste mane vcrre 33 i Tal
let , ifald man behever at foretage sig alle Slags Provcr; disie Glas maae
vcrre aldeles rene og terre, samt hvert iscer betegnede med sit scerffilte Nummer
fra der ferste indtil det sidste, fem man agter at anbringe paa Proveren.
Da man nu i Handelen ikke burde have ringere end 6 grådigt, burde 6
vcrre det ferste Nummer paa Proven; med siden det, £om er 6 grådigt om
Sommeren, vil vcere 4 om Vinteren, faa bor, for at kicnde denne Afrigning,
begyndes med Nummer 4, saaledeö font Tabellen viser i den Colonne, der er
bestemt til at angive Brcendevineno indbyrdes Forhold.
Men for normere
at oplyse bemeldte Tabel, maae jeg forklare sammes Inddeeling og Anvendelse.
Man finder da paa denne Tabel eller 'Scala 5 (Solenner, hvoraf den
forste tiener allene til, at vise en vis Qvantitet, hvori forudsattes en bestemt
Gehalt af Vand og Spiritus, hvis samtlige indbyrdes Beskaffenhed angives

i den anden Colonne, og hvorledes famine bor udregnes i en bestemt Qvantitet , f. Ex. i en Pot, en Virtel, et Anker, et Oxehoved, et Stykfad o.s.v.
den anden Colonne viser Proportionen afVandet og Spiritus; den tredie Cos
lonne, sammes Forhold med Gradeerstokken om Vinteren; den fierde, For
holdet i tempereret Veirligt, og den femte, i heedt Veirligt.'
Gielder der derimod allene om at forfcrrdige en Brcrndeviins-Prøver,
hvorom her egentlig handles, har man ikkun at agte paa den anden og tredie
Colonne, og i faa Fald begynder man neden fra.
I Henseende til min hermed brugte Omgangsmaade, vil jeg oplyse sam

me med folgende Exempler, tagne, det første af Nummer 4, og det andet af
Nummer 36.
Man tager da Glasset, hvori den første Blanding No. 4* fikal giøres,
og kommer deri 8 Unzer reent Vand, og 6 Nnzer alcoholiferet Spiritus , til
sammen 14 Unzer, hvilken Blanding, vel omrørt med enPenneficer, gielder
for en Qvantitet Brcrndeviin, som i Henseende til fin Beskaffenhed er bleven

kaldet 4 grådigt, efter vor hidtil brugte Gradeerstok; men da denne Qvantitet
ikke
*

.
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ikke er tilstrcekkelig, at fylde Maalet, hvorudi Proveren ffal
man formedelst Bundfaldet bor have noget at lobe paa, maae
Proportion tages en dobbelt Qvantitet.
Vil man strax giere Prove med denne Blanding, skal
Proveren fynker langt under den 4de Grad, som vil vises,

nedsynkes, og
efter formeldte

man finde, at
naar den efter

Blandingen har staaet 24 Timer i den Grad as Kulde, som ester Reaumurs
Scala betegner Frysepunkten.
Har man endnu ingen Prover, men behover forst at forfærdige fig en,
er Omgangs-Maaden dermed saaledcs: Forst scettcr man Instrumentet, hvoraf
Proveren dannes, i den paa ovenanforte Maade afkiolede Blanding, og naar
samme synker en Linie over Kolben, regner man en Prik med god sort OlieFarve just paa det Sted afJnstrumentet, som er parallelt med Vcedffen. Syn
ker derimod Instrumentet dybere, aabner man den overst paa Roret anbragte
liden Selv-Skrue, og formindsker eller foroger Antallet af Hagelen, saa
oste, indtil Instrumentet finder og staaer opreist i Vcedsken, som for benavnt.
For siden at anbringe saa mange Grader, som behoves , tager man Gra
destokken esterhaanden af den forste Blanding, og scetter den i den anden,
' indtil man omsider naaer Enden af Roret, da man imidlertid for hver Grad,
ligesom ved den forste, tegner en sort Prik paa dot Sted, som har vceret par
allelt med Vcedsscn.
I Almindelighed ete de hos os forekommende Brcendevine i det heieste
ikkun af 8 Graders Styrke, folgelig kunde man vare tient med en Gradestok
til 12 Grader; .men i Tilfalde at der i Handelen nu og da forekomme Brcerrdcvine af langt sterre Styrke, som forhen viist, bor man og vcere i Stand ril,
ligeledes at kunne undersoge samme, og altsaa er det nodvendigt, at man Har
ligedannede Instrumenter som det ferste, hvorpaa Graderne fra 12 til 46 ere
anbragte, og hvis Gravering skeer paa samme Maade, og i de dertil passende
Blandinger, som forommeldt, efter de paa Tabellen anforre Grader afBrcendeviin.

Naar man altsaa efter den anden Colonne paa Tabellen , har forsynet
sig med er rilstrcekkeligt Middel, til at undersoge Brændevines forskiellige Gra
der, som Proven viser i Kulden efter zdie Colonne, behover man ikke videre
Anstalt,

A
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Anstalt / for at blive forvisset om Beskaffenheden af alle i Handelen forekom

mende Brandevine.
Foruden alle forommeldte Omstændigheder, deelS i Henseende til Bræn
devinens forfficllige Beff^ffenhed paa een fremfor en anden Tid af Aarer, og
deels i Henseende til Gradernes Forffiel strax efter Blandingen, og naar sam
me har ligget en vis Tid i Kulden, har man og ved Proven at agte paa, om
det Brcendeviin, som skal underssges, enten har ligget paa et varmt Sted,
eller maaffee kan vare blevet opvarmet med varmede Midler, saasom Stene
eller Metal, i hvilket Fald Proven synker dybere ligesom om Sommeren.
Til at undgaae saadant Bedragcrie, bor man give Brændevinen den
Temperatur, der passer sig tiU AaretS Tid, hvilket skeer best ved at satte en
Bouteille af saadant Brandeviin i koldt Vand; marker man da, at dette
Brandeviin forandrer sig efter en feie Tid, og at Proveren stiger deri hoiere,
end fer er ffeet, er det et sikkert Tegn, at der har varet Bedragene derunder.
Bliver det derimod uforanderligt, bchover man allene at agte paa den AaretS
Tid, i hvilken Proven giorcs ; og paa det at den af mig hosfeiede Tabel kan ret
forstaaes, maae jeg giere folgende Anmarkning: at de derpaa anbragte trende
sidste Colonner skulle tiene til, at vise Luftens Virkning eller Indsiydclse paa de
siydende Legemer paa AaretS forffiellige Tider.
SaaledeS viser den gdie Colonne, hvad Indflydelse den sig til IiSpunkten narmende Kulde har paa Bran
devinen om Vinteren i December, Januarii, Februarii og Martii Maaneder.
Den 4de, hvorledes samme forholder sig, naar Luften er mere tempereret,
nemlig i April, Mai, Junii og November, og endelig den §tc Colonne, hvad
Beffaffenhed samme haver i Julii, Augusti, September og October.
Luftens eller VeiretS Virkning paa Brandevinen kan og beregnes saale«
deS, som Kulden forholder sig, naar Thcrmometret staaer imellem 2 Grader
under o, og 2 Grader over o Middel-Temperatur, fra 3 til 8 , og heedt fra
8 til 14 Grader.
Men for at udbringe alle muelige Fordeele af en BrandeviinS-Preve,bor
man ikke lade det beroe derved, at man kan bestemme de forekommende Brandevines forffiellige Grader, eller hvad Forffiel der er paa eet Slags Brandeviin fremforet andet, i Henseende til dets flere eller farre spirituense Dele.
Men Hoved-Sagen bliver, at man kan giore nogen Anvendelse afPreven paa

storre
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eller at

anslaae dem i Penge.
Da nu Graderne paa Gradeerstokken grunde sig paa en bestemt Propor-tton af Vand og Spiritus, som alle muelige Arter af Brccndevine indeholde
meer eller mindre efter sammes forskiellige Styrke; faa kan ved Hielp af en
derover forfattet Tabel eller Scala (som jeg tit den Ende har hosfoiet) lettelig
udfindes, hvor megen reen Spiritus og Vand enhver tilfa'ldig Qvantitct in
deholder, fra i Pot til et eller mange Stykfade, og det saa meget lettere,
som man efter Beregnings-Maaden har med hele og ikke med halve Deele at
bestille, og desuden kan ommeldte Deelings-Maade, saavel paa de mindste
som storsie kvantiteter, anvendes, om det endog gialdr om ar bestemme Qvantiteren af en Qvintin Spiritus.
Denne indskrænkede Anvendelse af den af mig saaledes forbedrede Brcendeviins Prever og derved anbragte Seala, har da den Fordeel og Nytte: at
man derefter med Sikkerhed kan bestemme alle muelige i Handelen forekommende
Brandevines vcefenklige forholdsmæssige Vcrrdie, samt hvor meget man deraf
bor svare i Told og Afgivt; al man paa en ovcrtydende Maade er i Stand til,
ved Udregningen, saavelsom ved Hielp af Gradeerstokken, saaledes al blande de
stärkere Brændevine, at man deraf kan udbringe de svagere; at man forme
delst en regelmcrssig Blanding af 2, Z eller fiere Slags Br«ndevine, kan vide
deres indbyrdes Gehalt; og endelig, at man kan give Brændevinen den Grad
af Styrke, som svarer til Indkiobs-og Udftelgnings-Priserne, foruden andre
fiere Fordeele, som tfcer de Handlende kunne gisre sig, ved en rigtig Brug og
Anvendelse af denne Brcendeviinü Prever, i Henseende til Besparelsen af
Fragt, Asseurance, Vodker-Lon, Provision og Omkostninger, inden- og
udenlands, hvortil endnu kommer, at man ved en neiagtig Prove kan fore
bygge Bedragene ved Indkiobet, og strax komme efter, om noget Bedrageris
eller nogen Forfalskning ved ruroe Betientere skuldevoere begaaet, medens
Brændevinen endnu ligger paa Lageret.
Alle disse Omstcendigheder kunde lcrttelig oplyses med sårskilte Exempler;
men for ikke at blive alt for vidtloftig, helst siden Omgangs-Maaden i hvert
enkelt Tilfcelde ikke er vanskeligere, end at enhver jo kan hitte Rede deri, ved
Hielp as liden Veiviisning, vil jeg allene kortelig vise, hvorledes man bor an-
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vende min hosfoiede Tabel eller Scala , for derefter en gros at kunne udregne
Gevinst og ForliiS af alle hanfrelsmcessige Brcendevine, hvoraf ct Exempel i
ethvert Tilfcelde kan vcere nok, til at vife alle ovrige Sorters Forhold i det min
dre og storre.
Forudfcettes nu, at man af 2de kvantiteter stcerkt Brcendeviin vil ud
bringe 3de O-vantiteter fvagt eller almindeligt Brcendeviin til 7 Graders Styr
ke, maae man ferst vide, hvad indbyrdes Forhold Vand og Spiritus har, faavel
i det 28 fom 7 grådige Brcendeviin, og derncest for at kunne udregne famme
engros, paa en vis given Qvantitet, f. Ex. et Oxehoved, hvorledes der
med bor forholdes.
Naar man altfaa feer af Tabellens iste Colonne 9de Linie, at 34 «Potter
Brcendeviin, fom efter zdie Colonne kaldes 28 Gråder, holde efter anden
Colonne 28 Potter reen Spiritus, kan man let udregne, at naar 34 Potter
Brcendeviin holde 28 Potter Spiritus, faa maae et Oxehoved, som er 240
Potter, indeholde 197/7 Potter Spiritus.
Hvorimod, naar man af forste Colonne 30 Linie feer, at 13 Potter Brcen
deviin, som efter tretie Colonne kaldes 7 grådigt, indeholde efter anden Co
lonne 7 Potter reen Spiritus, kan man let vide, at naar 13 Potter deraf hol
de 7 Potter Spiritus, maae et Oxehoved af famine Brcendeviin indeholde
129/3 Potter Spiritus.
Ligesom nu 129/3 Potter Spiritus give 240 Potter Brcendeviin a 7
Grader, faa maae og 197^ Potter Spiritus give 367Potter Brcendeviin
til 7 Graders Styrke, og ligesom et Oxehoved 28 grådigt Brcendeviin inde
holder, foruden disse 197/7 Potter Spiritus, ikkun 42^ Potter Vand, t faa
maae man, for deraf at udbringe 7 grådigt Brcendeviin, endnu tilfcette faa
meget Vand, nemlig: 127^«^ Potter Vand, for at af det Oxehoved Brcendeviin a 28 Grader, kan blive som formeldt, et Ovautunr af 367,79 Potter
Brcendeviin a 7 Grader, og naar saaledes ffeer med 2de Oxehoveder 28 grå
digt Brcendeviin, faaes fret<3tie, og man sparer fra alle fre Omkostninger, som
vilde mefrgaae, naar man skulde forskrive deslige ringhaltige Brcendevine uden
lands fra, hvilket var fret, fom i forste Henseende ffulde bevises.
Angaaende Tabet, som kan mode, naar man i Handelen faaer en svagere
Sort for en jicerkere,f. Ex. 12 grådigt for 15 grådigt, fra vil fret efter Tabel
lens
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lens Zdie Colonne 25te Linie befindes, at det Breendeviin, som kaldes 12 grå
digt, bestaaer af 12 Dcele Spiritus og 6 Deele Vand, fom efter iste Colonne udgior en Qvantitet af 18 Deele.
Vil man nu fra denne Qvanliret af Spiritus , til hvad fom findes i et
heelt Oxchoved, gisreden Slutning, naar ig Potter 12 grådigt Brcrndeviin
holde 12 Potter Spiritus, maae et Oxchoved eller 240 Potter af samme Brcendeviin holde 160 Potter Spiritus; faa Ml man ligeledes finde, at en Ovantitet af 2i Potter 15 grådigt Brcrndeviin holder, efter 22de Linie 2den Colonne,
15 Potter rcen Spiritus, fslgelig et Oxehoved af faadant Brcendeviin 171 Pot
ter Spiritus, som er en Forfficl af n Potter, fom man har faaet mindre,
ved at modtage 12 isteden for 15 grådigt Brcendeviin.
For nu at udregne dette Tab, behever man allene at vide Vcrrdien eller
Prisen af det almindelige, eller saa kaldede 7 grådige Brcendeviin, hvoraf et
Oxehoved, beregnet til 129^7 Potter Spiritus, koster gemeenlig efter forste
Indkiob med Fragt, Told rc. 80 Rdlr., i Forhold hertil koster altsaa et Oxe
hoved ir grådigt Brcendeviin, som holder 160 Porrer Spiritus, 99 Rdlr., og
tt Ditto af 15 grådigt, fom holder 171 Potter Spiritus, 105 Rdlr.
Heraf
sees, at naar man faaer 12 grådigt isteden for 15 grådigt Brcendeviin, bliver
Tabet paa et Oxehoved 6 Rdlr., fom man har betalt for Vand isteden for
Spiritus.

Saaledes haaber jeg da, tilstrcekkelig at have viist, saavel Omgangs Maaden med den af mig forbedrede Brcrndeviins Prover, fom hvorledes
samme i de fleste modende Tilfalde best kan anvendes.
I ovrigt enffer jeg
hermed at have vundet mine Landsmands Bifald, fom fornemmelig har varet
Hoved-Hensigten af dette mit Arbeide.
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Afhandling
om.

en morrkelig Fejltagelse i Henseende
til

Frobisher-Stride,
fit det ikke kan have vceret i Grönland,
fom drt paa Soe-Kvarterne almindelig aflceggcö;

og tillige, at det Land,

Frobisher

kalder

Vest - Frise la nd,

maae varre den sydligste Sstre Kyst af Grönland»

Af

P. de Lowenorn.

^5

en Tidspunkt, hvor alt, hvad som angaaer den Astre Kyst af Grön
saa meget opvcrkker Opmcerksomhed, da Hans Majestcet allernaadigst
haver befalet en Expedition i Sommer at foretages til Undersogelse af denne
Kyst, hvilken mig allernaÄdigst er anbetroer, formoder jeg, ar disse Anmærk
ninger ikke ere uvcerdige, at forelcegges Selskabet, med de Grunde, hvorpaa
jeg bygger mine Slutninger.
Omendskiont denne Reises egentlige Formaal,

land,

for faavidt Undersøgelsen paa Grönland angaaer, er at strabe, at komme til
de Steder af Kysten, som efter Ve gamle Efterretninger forst ere blevne beboede

as Normend og Iislarudere, under Navn af Mer-Bygden, og

jeg ftlgelig

ikke
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ikke feger de Heider, hvor Frobisher-Strcrde formenes at have v«ret, og
staaer aftegnet i alle Hollandffe, ja endog i de nyeste Franste og andre Kaarter, nemlig imellem den 62de og 63de Grads Brede, men min Vei falder me
get nordligere; faa kunde det dog ved den almindelige Tanke, at FrobisherStrcrde har »ozret til i Grönland, maastee give Anledning, ogsaa at vente
een eller anden Efterretning derom.
Bestemt til denne vigtige Expedition, har jeg i Anledning deraf fornem
melig fogt at l«se de Reifer og Beretninger, hvor jeg formodede at sinde nogen
Oplysninger om dette Land.
Frobishers blev mig een af de vigtigste, da
jeg, eftersom det staaer paa Soc-Kaarterne, troede, han havde »«ret i Grön
land.
Men jeg blev ikke lidet forundret, ved at gienneml«se Beretningerne
om Martin Frobishers zde Reifer, som de findes i Haklvyts Samlingers
Zdie Deel, hvor der ere tvende s«rstrlte Beretninger for hver Reife, at man
er kunnet falde paa den Tanke, at det efter ham opkaldte Strcede skulde v«re
paa den Astre Kyst af Grönland, da det synes mig, intet kan v«re tydeligere,
end at dette formeente Strcede har »«ret paa Kysten af det nordligste America,
og det famme, som nu er bekiendt under Navn af HndsottS-Strcrde, hvil
ket forer ind til den vidtloftige Hudsons Bay.
Det forekommer mig ligesaa
klart, at Frobisher har kaldet den sydlige Astre Kyst af Grönland, hvilken
han paa alle tvende Reiser har feet, for Vest - Friseland.
Dette Vest-Friseland er aflagt, som at have »«ret et stort Land Senden forIsland.
Paade Hollandske Kaarter, som endnu deSv«rre dagligcn bruges, ligger det paa
noget over 57I0 Brede, og staaer faalcdes beskrevet: „ 7t verfonkenLand
„ van Bus is heeden daags all Brandjnge ~~ Mijl lang met hol wa„ ter.
Dit is veele Jaren een groot Eyland geveell en was genannt
„ Freesland en beflog vel 100 Mijl ind Rond, waar op verfchyde
„ Dorpen lagen.“
Det skulde, i Folge den Formening, at det nn ikke
mere findes, v«re igien forgaaet »ed faadanne Revolutioner i Naturen, som
dem, man haver saa mange endog nylige Exempler paa; men meget i det min
dre , og i Historierne, saa meget som er kommet til 06, sinder man dog fra.
Syndfloden ingen faa store og vidtloftige Lande forgaaet, uden at bave efter
ladt det mindste Spor.
Jeg har derfor stor Tvivl om, at dette Vest - FriselMld/ naar del ikke er det sydlige Grönland, nogensinde har varet til. Vel
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tales der meget i de gamle Beretninger om et Vest - Friseland, men af disse er
det vanskeligt at sige, hvad der egentlig har vcrret, og angive detö rigtige Be
liggenhed.
For at bevise disse anfsrte Slutninger, at Frobisher --Stride ikke har
vceret i Grönland,, og det, han kiendte under Navn af Vest-Friseland,
var det sydlige Grönland, vil jeg uddrage og igiennemgaae nogle Steder af
foromtalte Beretninger om disse Reiser, og tilfeie adffillige Anmcerkninger.
Martin Frobishers forste Reise, fom blev foretaget 1576, var egent
lig hensigter til, at foge en Nordvest Gicnncmgang oven for Nordamerica, eller
der igiennem, for at kunne gaae Norden om til China.
Af alle Opdagelsers
Formaal er der vel ingen, man har anvendt mere Fliid paa, og som oftere af
adskillige Nationer forgieveö er igientaget, end den, at finde en Vei Norden
om til de Ostindiske Lande.
Denne Reise tilveiebragde vel intet oplysende der
om, men gav stor Formodning og Haab, formedelst der betydelige lange Stri
de, de kom ind i, og som syntes rimelig ar kunne fere til en Udgang.
Men
den formeente Opdagelse, at have fundet rige Guldminer i dette Land, blev
Hovedanledningen til de tvende folgende Aars Expeditioner.
Dog, jeg maae
komme til mit Formaal. . I Beretningen om denne ferste Reise, Haklvyts
Zdie Deel, pag. 30; siges:
„ Den r i Junii /?) fik vi Sigte af det Land Friseland i V. N. V.
„ 16 Miil b)f og viisde sig som meget hoie spidse Bierge, ganffe doekket med
„ Snee; jeg fandt mig da paa 6i° Brede.
Vi stilede mod Landet og lod„ dede, men fandt ikke Grund, med
Favne; salte Baaden ud, og Kapi„ tainen roede med 4 Mand til Landet, men kunde ikke komme i Laud, for„ medelst Iis, saa de vendte om Bord igien. Vi havde megen Umage med,
„ ar klare os fra Isen, formedelst den stcerke Taage."
„ Den 28de om Morgenen var det meget raaget, men da det klarede
„ op, fik vi Sigte af Land, fom jeg fluttede at vcere Labrador.
Der var
ft Mcrngde af JiS ved Laudet."

. '

De

*) Det er at mærfe, at Datum er I her overalt miført efter gammel Stiil, som den
Tid var brugelig.

b) Mile , paa der Engelske'- Leagues, ere til 20 paa en Grad, eller 3 Minuter hver
Miil, og maae det saaledes forstaaes bestandig i det følgende.

L Ont Frobisher-Stræde.
De fslgende Dage driver han om i Isen, seer af og til Land og *Øvr,
soger Havn, men finder ingen, indtil
„ Den ii August sandt vi vor Brede 63° 8' og den samme Dag kom
„ vi ind i (Stræber/' (det, som fiden blev kaldet Frobisher-Srrcrde).
I Beretningen om den forste Reise findes intet videre heri oplysende;
men dette synes mig bevisende nok for mine Formodninger.

Beskrivelsen, som her gioreS over det af Frobisher kaldte Friseland,
ligner aldeles Kysten af Grönland.
Paa denne Brede desuden var der at
formode, om Fnselattd havde været en stor Ae, som laae Sonden for Is

land, og ikke hcengde fast med noget andet Land, at det neppe paa den Tid af
Aaret og paa den Brede skulde være omringet med Iis, saa at Landgangen
end ikke var muelig; og tillige Biergene overalt bedækkede med Snee. Dette
finder end ikke Sted i Island , som dog er nordligere.
Her er tilligemed en
skrækkelig Forfkiel i Breven; der figes udtrykkelig, at Frobisher var paa 6i°
Brede, da han saae Friseland, ogiden anden Reise igienrages ved Sigte
af Friseland ; Haklvyt 3 Deel p. 62: „ Vi saae og kiendte det fuldkommen,
„ og Heiden blev tagen her.
Vi befandt os paa 60^°, og var trujstn imod
,, den sydlige Deel af dette Land."
Det er bekiendt, arder allersydligste af
Grönland, nemlig ved Kap Farvel, ligger omtrent paa 59I0; folgelig
svarer dette dermed; men det sormeente Friseland aflægges i de hollandstke
. Kaarrer paa 57! Grad.
Den 28de faaer han Land nt see, som han med rene Ord kalder for Ky
sten af Labrador, bliver de folgende Dage ved, omdrivende mellem Isen, af
og til at see Land, og den utc August kommer ind i Strædet.
Ifald nu
dette Stræde skulde ligge paa den Gronlandske Astre Kyst, maarte han have
forladt Labrador-Kysten af Sigte, være seilet tilbage Aster ester, kommen
om Kap Farvel, og saa gaaen Nord ester igien med Grönland, for at kom
me didhen, hvor man almindelig i Kaartet aflægger ostbemeldte Stræde.
I den anden Beretning om denne forste Reise siges sammesteds pag.59.

„ Efterår han var kommen 60 Mile ind i forbemeldte Stræde, gik han i
„ Land, og fandt Tegn, at der havde været giort Ild."
Herved vil jeg
endnu tilftie denne Anmærkning, at naar Frobisher var kommen 60Leagues,
endstient det er ikkun 4Z danffeMile, ind i Strædet, da maatte han , efter

det
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det Begreb, vi endnu have om Landets Brede i Grönland under den Polherde,

vare kommen aldeles eller noget nar igiennem Landet, ogud paa den anden
Side; men fattet: jeg endog, nt han ikke var kommen heelt igiennem, og alisaa
var uvidende om, at han var Havet saa nar, paa den anden Side, faa er
det dog heel rimeligt, isar da det i det felgende, sammest. pag. 69., berettes,
„ at Strcedet var paa det fmalleste 9 Mile bredt, " at man endnu vilde finde
Spor deraf paa den Vestre Side, fom nu fra de danske Colonicr er faa vel bekiendt, og hvorfra der endog ere anstillede adskillige Reifer, for at finde dette
Strade, men disse ere blevne i den Henfeende ganske frugteslsfe, r) og Lan
dets egne Indbyggere have ikke den allermindste Kundskab, at der nogensinde
har varet Strade eller Giennemfart fra den Vestre til den Astre Side af Lan
det.
Man har villet giore den Slutning, at dette Strade kunde ved den til
tagende Iis i faa lang Tid vare blevet tillnkt, og overgroet med Jis; men
dette er neppe troligt, naar det havde varet faa bredt, fom af Frobisher an
gives , fom og ikke heller er skeet med Hudforls Strcrde, hvilket jeg formener
er det samme, fom Frobishers.
Frobishers forste Reife havde vel ikke opfyldt det Haab, man til den
Tid var faa indtagen af, at finde en Vei Norden om til China, dog var det
ikke uasgiort; tvertimod, det synes endog rimeligt; han var kommen ind i et
dybt Strade, fom meget rimelig kunde fere ud til Havet paa den anden Side.
Jis og mange Befvarligheder havde hindret, at komme til Enden deraf. Det
vpvakde da nye Drivt, til at giere Udrustninger det naste Aar; men det, fom
gav dct sterste Liv i denne Sag, var, at man troede, at have fundet Guld.
Nogle Stene og glindfende Mineralier vare handelstviis blevne hiembragte, og
troedes at indeholde Guld.
Kapitain Frobisher blev altsaa naste Aar beor
dret, med zde Farteier videre at fege Gienncmgangen til China, men nu dog
fornemmeligst at famle mere af dette Guld indeholdende Mineral, ar finde Mi
nerne, og tage dem i Besiddelse for Engelland.

2
-) See Hr. £atis Egedes Relation, angaaende den Grsnlandffe Mission, samt Satt«
dets Rekognoscering rc. Kisbh. 1738. pag. 104. ff. — Ligeledes har Handels-As,
sistent Wallte i Aarene 1750. 51. bereist hele Vest-Kusten, og varet inde i det
Inderste as de dybeste Fiorder, men ikke fundet Tegn til noget Strade.
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I denne anden af Frobishers Reiser siges med endnu tydeligere Ord,
at Strcedet ligger i America, thi esterat have seet Friseland den 4de Julii,
og beskrevet det, som i foregaaende, siges videre Haklvyt 3 Deel pag. 33.:
„ Den 16de samme Maaned saae vi Land, som vor General Aaret tilforn
„ havde kaldet O-Ueens Foreland, som efter vort Omdomme er en Ae, og
„ ligger ncer ved det formeenke faste Land af America.
Over for den paa
„ den anden Side er en anden Ae, kaldet Halles -Ae, som ligger tæt ved
„ det formeenke fasie Land med Asien.
Imellem disse tvende Aer er en bred
„ Indgang etter Stræde, kaldes Frobishers Strcede, efter vor General,
„ som fersi fandt det.
Dette Stræde formeencs at have en Udgang til Syd„ soen, hvilket dog endnu er ubekiendt."

Denne liden Forklaring over dette Stræde passer meget vel med Hud
sons Strcede, som det nu er bekiendt, forend man kommer ind i den store
Bugt, som kaldes Hudsons Bay.
Det ligger paa samme Polhoide i Ame
rica , som det formeente Frobishers Strcrde i Grönland.
Dette Stræde
er bredt, har mange store og smaae Aer paa begge Sider, og det maatte sy
nes dem meget rimeligt, at der kunde være Udgang ril Havet paa den anden
Side; thi de tale i Folgen af Beretningerne om Ebbe og Flod og Stromme,
som der vare i Strædet, ligesom andre Soemænd efter dem have befundet.
Naar videre det Stræde, som Frobisher har været inde i, er paa den Ames
ricanske Kyst, da kan man vel ikke heller tage i Tvivl, ar der jo ogsaa er det
samme, som det nu kaldede Hudsons-Strcrde, da der ellers ikke findes no
get andet saadanr Stræde paa denne Kyst.
I den anden Beretning om Frobishers anden Reise, Haklvyts 3 D.
pag. 62. siges videre: „ Dette Friseland er et heir Land, hvor Biergene ere
„ næsten aldeles dækkede med Snee; langs Kysten er der megen Driviis, og
„ synes næsten utilgængelig.
Man troer, der er cnAe, ikke mindre iSter„ relse end Engelland, og er kaldet af somme Autores Vest-Friselattd; jeg
„ mener, fordi det ligger mere vestlig, end nogen Deel af Europa.
Det
„ strækker sig, som det synes for os, meget langt Nord paa i Breven. Der
„ er en Beskrivelse derover af de tvende Brodre, Nicolaus og Antonio
XTye Saml- III. B.
F f
Zeni
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geni, font bleve drevne med en Storm fra Irland«/), og lede Skibbrud
„ her; devare de forste bekieudte Christne, som opdagede dette Land, for
„ omtrent 200 Aar siden; de have i deres Soekaart lagt Landet af, og be„ skrevet Indbyggerne som et Folk, der vare ligesaa civiliserede og religieux,
„ som vi.
—
—
—
—
—
„ Vor General forsogde tvende Gange, at gaae her i Land, men for„ modelsiden hastig faldende Taage var ncer ved at tabe af Syne, og ikke
„ sinde sit Skib, og var i stor Fare med Drivisen langs Kysten, blev tvun,, gen til, at gaae om Bord igien, og opscelte sit Forsat til bedre Leilighed.
„ Da han havde tilbragt 4 Dage og Ncetter, at seile langs med Landet, be„ fluttede han, ikke at spilde mere Tid her, da han befandt denne Kyst un„ derkastet saa megen bitter Kulde og vedholdende Taage, men satte sin Cours
„ til Frobisher Strcrde, som var kaldet efter Generalens Navn, der var
„ den forste, fom nogensinde kom nordligere end 580, for saavidt noget med
„ Vished er bekiendt om Nev Foundland, anderledes kaldet det faste Land
n nf America, og opdagede det omtalte Stride forgangen Aar 1Z76."

Haklvyt 3 D. pag. 63.
,,, North Foreland er troet at vcere adskilt
„ fra det Nordlige faste Land ved et lille Sund, kaldet Halles-Sund,hvil„ ket danner Halles -Äen, fom er troet lidet mindre end Hen Wight.
Den
„ er ret ved Indgangen af Strcedet paa den nordre Side, og ligger paa 62°
„ §0' Brede."
—
—
—
—
Sammest. pag. 69.
„ Mellem Jackmallds Sutld og Countesse
„ Warwicks Snnd, fra Land til Land, som er troet det smalleste Sted af
„ Strcedet, domde vi, at det var 9 Mile over i det mindste.
Jackmands

ff Sund er paa Sonderlandet, og ligger ncesten lige over for C. Warwicks
„ Sund; det er regnet at vcere knapt 30 Mile inde i Strcedet fra Dronnin,, gens Huk af, som er Indgangen af Strcedet paa Senderlaudet.
Denne
// Huk
Det var Hr. tlicoUuø Zeni, som vilde gaae fra Middelhavet til Engesland og
Flandern, og strandede paa Friseland 1382. Han ffrev efter sin Broder 2(ntos
nto, som siden kom der til ham. De kom begge i meget stor Anseelse i det Land;
see Haklvyt 3 D. pag» i2l. ff. Megaferi feptentrio Novantiquus. Leipz. 1613.
pag. 121. feqq.
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„ Huk blev kaldet Queen Elisabeths Cape, ligger paa 62} Grads Brede
„ Nordlig af Nev Foundland , og paa det samme faste Land, for saavidt
„ nogen Ting endnu er bekiendt, til al kunne stgeö derimod."Saa meget indeholder den anden Reise til Oplysning for mine Savnin
ger , som jeg igien stykkeviis vil tage under.Betragtning.
Forst siges, at Friseland var en He, som formeentes ikke at vare min
dre i Storrelse end Engclland, og for dem selv syntes det at strcrkke sig meget
langt Nord paa.
Naar dette Land (enten He eller fast Land, gier her in
tet til Sagen) sikulde ikke vcere meget mindre end Engelland, og det laae paa
det Sted, ja omdel var baade meget Hstligere eller Vestligere, end det leegges i Kaartet, kort sagt, naar det ikke hcengde fast med og var Grönland,
da, saasnart det var faa stort, maatte det naae op imod Island, og der
maatte blive et Strcede eller Sund, bredt eller smalt, imellem Island og
dette, hvilket erklärt; thi Frobisher var den Reise paa 6o|°, da han saae

Friseland, og ferste Gang havde han feet det paa 6i°, og saa sikulde det
str«kke sig meget langt Nord, og det er bekiendt, at det Sydlige af Island
ligger ikkun paa 631 Grad.
Men Farten paaIsland var paa den Tid baade
bekiendt og almindelig fra Engelland og mange flere Lande; der tales om den,
baade i denne og flere Reifer, men saadant ncevneS ikke, eller sindes Spor til.

Nicolaus og Antonio Zeni anforcs i denne anden Rejfe, Haklvyt
3 D. pag. 62., som de forste Christne, der for 200 Aar siden vare strandede
paa dette Friseland, og havde fundet det beboet med civiliserede Folkeflag ;
Men Beretningerne om diste Brodres Reisetoge og Heltebedrifter, saaledes
som det er beskrevet i oftncevnte Haklvyt 3 Deel pag. 121. ff. og i Me gafer i
Septentrio novantiquus Leipz. 1613. pag. 121. feqq. ere blandede med
mangfoldige Fabler og Eventyrer.
Jeg tvivler meget, at, om de vare stran
dede paa det nu vcerende Sydlige Grönland eller Friseland, hvad man end
vil kalde det, de der havde fundet saa mange Fyrster, Riddere, befastede
Slotte, Floder og Armeer, som de prale med, uden Tvivl for at udbasuns
deres ridderlige Bedrifter blant deres om de nordiske Lande uvidende Landsmcend, saa jeg neppe troer, deraf kan tages nogen fuldstcendig Efterretning
om dette Lands Beskaffenhed og Beliggenhed; imidlertid ncrvne de bestandig

den He Friseland, men hvad de derunder have sorstaaet, eller hvad Land de
F f 2
gave
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gave dette Navn , er nok meget' vanskeligt at forklare.
Ifald man ffulde an
tage ligefrem for Sandhed alt, hvad de berette om en Mcrngde Lande og $et,
som den Tid vare bekiendte, da synes det, som det nordlige Ocean, det, som
vi nu almindelig kalde Spansse Soen, maatte have havt en stor Mcrngde
Her og Lande, som nu ikke ere til, og der vcere ffeet forffrcekkelige Jordry
stelser siden den Tid, hvilket vi dog ikke have mindste Kundffab om.
Jeg
gior mig den Slutning, for at faae nogen rimelig Forklaring hertil, at det
rnueligen kan vare Levis- og Orcades-Laerne, som ligge Vesten og Norden
for, skien t meget ncer ved Skotland , og ere i et stort Antal, hvor disse vcnetianffe Bredre ere landede.
Maaffee een af de fornemste af disse kan til den
Tid have baaret Navn af Friseland.
Det er bekiendt af de Tiders Krenikec
eller Historier, al disse, samt Farverne , Hitland og Island, havde mange
smaae Fyrster, som serve indbyrdes Krige, og at de tildeels vare Vasaller
af de Norske Konger, som disse Beretninger ogsaa bekrcefte, samt tillige, at
de vare bekiendte med den christelige Religion, og vare efter de Tider civilise- rede.
Imidlertid have -de fra disse Her giort adffillige store og vidtloftige
Soereiser, og det er temmelig sandsynligt, at de og have veeret paa de Nordamericanffe Kyster, og paa det nu bekiendte Nev Foundland (Terre neuve)*

Hr. Nicolaus Zeni giorde og en Reise til det virkelige Grönland, som, efter
den Beffrivelse, han gior derover e), meget passer til Oster - Bygden, som
var den Deel as dette store Land, man egentlig til den Tid kaldede Grönland;
han NKvner St. Thomce Kloster, taler om Munkene o. s. v.
Efterår jeg var falden paa disse anforte Tanker, at det af Brodrene Zeni
saa kaldede Friseland maatte vcere paa Levis- eller Orcades-Oerne, famt
de ovrige ncrstfolgende Slutninger, har jeg fundet i Forsters/) Geschichte
der Entdeckungen und Schiffahrten im Norden, Frankfurt an der Oder 1784»
pag. 220. ff. en meget sindrig Forklaring herover, som giver denne Hypothese
al muelig Sandsynlighed.
Den hele Afhandling i benccvnte Verk af Forster

om BrodreneZ Zeni Beretninger er et Mesterstykke, og pag. 240. ff. drager
han

,) See Hcrklvyt 3 D. pag. 123. og

Megaferi Septentrio novantiquus. pag.

137.

Denne S 2L Forster er den samme, som har giort. en Reise med Kapitain Eocck
omkring Verden,
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at Friseland og disse evrige Lande ikke

have v ceret saadanne Lande, som ved Iordffielv ffulde vcere forgaaede, og
igienkalder, at de findes mcerkede paa det med denne Bog folgende Kaart, ved
det at han havde udkastet og lader det stikke, forend han havde gienncmarbeidet denne Sag.
Frobisher Havde paa fine tvende forste Reiser forgieves bcstrcebt sig, at
lande paa det, han kalder Friseland, da han ingen Havne forefandt, og iscer
Kysten saa meget belagt med IiS og idelig Taage.
Han beffriver det aldeles,
som vivide, at den sydlige Øjlre Kyst af Grönland nu til vore Tider er beffaffeu g).
Kunde det da vcere rimeligt, at det til Zeni's Tider ffulde vcere
saa let at komme til, og tillige vcere beboet af civiliserede Folk, som havde Fyr
ster, Armeer, Floder rc. ? Idet mindste gior jeg deraf den faste Slutning,
at det ikke er det samme Land, som Brodreye Zeni kaldede Friseland, hvil
ket Frobisher gav dette Navn til.
Det kan ikke siges med mere tydelige Ord, at Frobisher troede, det af
ham fundne Strcede at ligge i America, end som paa adffillige Steder i anforte Beretninger er navner.
Vilde man end gaae vidt, og sige, at Fro
bisher kunde have tager feil, og antaget Grönland for America; naar Han
forst var inde i et Strcede, da kunde han ikke egentlig vide, hvor han var: saa
kan dette dog ikke vare; thi der siges , Haklvyt 3 Deel pag.62., at han var
den forste, som, saavidt endnu var bekiendt, nogensinde var kommen oye-e
5S° Brede paa Kysten af Nev Fomidland , kaldet det faste Land af Ame
rica; og vi vide med Vished, at den gronlandffe Kyst ikke strcekkcr sig saa
sydlig, men ender, om jeg saa kan sige, paa omtrent 593 Grad.
Frobisher kom lykkelig hiem fra denne anden Reise med sine trende
Skibe, og i deres Tanker meget rigelig ladet med Guld-Mineralier.
Ind
bildningen om disse store Rigdomme, der saa let kunde erhverves, blev saa
F s 3
stärkt
g) I Aaret 1752. har en ved den gronlandffe Handel, Assistent wallpe, reift efter
Ordre i en gronlandff saa kaldet Konebaad omkring Syd, Hukken op paa den ostre
Side; han kom-noget over en Snees Mile frem, og fandt Landet belagt med Iis,
tilligemed ffrcekkelig Driviis paa Kysten, fandt dog nogle, men faa. Beboere;
de sagde, at der vare siere Folk Norden for; de vare af samme Folkeflag, som
Gronlcenderne, og levede aldeles paa deres Alande»
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stærkt ophidset, at man næ fte Aar udrustede 15 Skibe, og tillige gjorde Anstal
ter for en Colonie at forblive i Landet.
Men denne Reife gik ikke faa lykkelig
af.
Floden udstod meget Haardt Veir, havde megen Besværlighed at komme
ind i Strædet for Iis; nogle af Skibene satte til, og med dem Husene og
en Deel af de fornodne Materialier for dem, som fTiilDe efterblive i Landet,
saa at de bleve nodte til, at afstaae fra dette Forsæt.
Imidlertid ladede den
storste Deel af Skibene en betydelig Deel af dette, i deres Indbildning Guld
indeholdende Mineral; men videre Opdagelsens Stræde og for Gieunemfarten
blev ikke foretaget.
Dog kom nogle af Skibene meget langt ind i Strædet,
og næsten ud i Hudsons Bayen, og fik derved mange meget grundede For
modninger, ar der virkelig var en Giennemfart /r). Men disse store Udsigter,
man havde giert sig, at have fundet saa rige Miner, forsvandt, da man
fandt, at man aldeles ikke mere kunde udtrække Guld af alle disse mange hiemb.-agte Ladninger.
Forunderligt er det, at man saa længe havde staaet i denne
Formening.
Vinteren imellem den anden og tredie Expedition i Særdeleshed
synes en lang Tid, og der var hiemkommen overfiodig Materie nok med de 3De
Skibe, til at laborere paa, for ar undersoge og være vis paa Sagens Rigtig
hed; Gierrigheden synes ikke heller at skulle kunne have ventet saa længe, for
end den havde frembragt det Guld, som det allerede hjembragte maatte inde
holde; Men nu endelig efter den tredie Reise blev det reent erfaret, at skulle
være intet, og derved ophorde denne Sogning efter Guld.
Dog, Undersogelserne for Giennemfarten Norden om til China bleve faa Aar efter igientagne, og have vedblevet af og til at foranledige Udrustninger, indtil i vore Ti
der, Vadet nu er afgiort, at der ingen er.
Men dette er ikke her mit Emne
at ashandle.
Paa den sidste Reise kom dog Frobisher i Land, paa det'af ham be
nævnte Land Vest - Friseland, som han for Nationens Skyld gav et nyt Navn,
oz kaldede Vest -Engelland.
Her siges nu, Haklvyt 3 D. pag. 77. „ at
„ de vare de ferste Christne, som der haves sikker Efterretning om, at have
„ nogensinde sat Fod paa dette Land," hvorvel jeg har anmærket, at i Be
retningen om den anden Reise er anfort, at Bredrene Zeni havde landet.der

2Q0
b) See Haklvyt z D. pag. go og gi.
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200 Aar tilforn; men, mon nu ikke Frobisher eller Autor drager allerede L
Tvivl, at det var der, de nysncevnte Brodre vare komne ril? Indbyggerne
beskriver Frobisher at ligne aldeles og i alle Ting dem i Meta Incognita.
Saaledes havde Dronning Elisabeth kaldet det Land, som af Frobisher var
opdaget; og vi vide, at Gronlænderne paa denne sydlige Ostre Kyst, hvor jeg
mener, at Frobisher har været, ere og endnu ganske liig Esquimaux eller
America's Beboere.
Han fandt^ at de havde Som og andre Ting, hvoraf
han fluttede, at de dog maatte have nogen Handel eller Omgang med nogen
civiliserede Folk.
Det lader sig let forklare; thi Oster-Bygden var til den
Tid, eller havde i det mindste kort tilforn været beboet af Normænd og Is
lændere, og som dreve en Slags Handel, og havde endog udbrcdet sig her
forbi, indtil det, de kaldede Vester-Bygden, da der endnu sindes saa
mange betydelige kiendelige Rudera af deres Bygninger sydligst paa Grön
land, og end noget op paa den Vestre Side.
Strax efter sammest. pag. 77. siges: „ at mange vare allerede af den
„ Tanke, at dette Vest-Engelland (Friseland) var fast Land med den nord„ ostlige Deel af Meta Incognita, og ellers og med Grönland, og deres

„ Aarfag er , at disse Folk vare hinanden faa lige, baade i sig selv, som og
„ i deres Redskaber og Eiendomme.
En Aarfag endnu er den Mængde af
„ Driviis, som ligger imellem dette og Meta Incognita, hvilket giver An,, ledning at flutte, at der maae være en Bay eller Bugt paa den Nordre
„ Side, saa at Landene maae være forenede."
Disse Slutningers Rigtig
hed er ril nærværende Tider stadfæstet.
At der siges, man troede, at Friseland hængde ogsaa fast med Grönland, og ikke kalder det selv Grönland,
er meget ligefrem at forklare; thi, som jeg alt har anmærket, man kiendte til
den Tid ikke uden den Deel af dette store Land, som vi nu egentlig kalde OsterBygden, under der Navn af Grönland.
Jeg treer saaledes, at have temmelig klart fremlagt Grunde for de tvende
Slutninger, som jeg vilde bevise.
Til endnu mere Bestyrkelse har jeg eftcrsegt Engelske Kaart, for at see, hvad man rænkde derom i Engelland; men
jeg har her ikke kunnet sinde noget particulair Engelsk Kaart over Hudsons
Bay (det er et Farvand, hvor vi ikke komme).
Der findes et General Kaart i North American. Pilot part the 2d, hvor Frobishers Stride
er
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erudela-ti Grönland; men jeg har atter feet et

andet Engelff, hvor det

sindes der navngivet, altsaa bevises lidet eller intet.
Vel staae der paa disse
Kaart i Hudsons - Strcede de Navne C. Elisabeth og C- Warwick f som
Frobisher havde givet i det Strcede, han var i; men C. Elisabeth var efter
ham udtrykkelig paa det sondre Land ved Indgangen, og paa de omtalte Kaart
er det den nordre Huk.
Paa disse Kaart staaer C. Warwicks Navn til en
He ved Jndlobet, men efter Frobishers Bencevnelse ffulde det vare langt
inde i Strcedet.
Disse Navne ere da givne der afHudson og de feenere Soeinand.
En mcrrkelig Forffiel er der i Angivelsen af Breven for Oueen
Elisabeths Cap.
I et Tiling til Beretningerne om Frobishers Reiser,
Haklvyt 3 D. pag. 93. siges: „ Det er nu fundet p'aa den sidste Reise,, at
O,. Elisabeths C. ligger paa 61^ Grads Brede," og i Beffrivelfen af
den anden Reise, som jeg har anfort, siges, „ den var paa 625 Grad, og
„ at Halles - Oe, som var paa den uordre Side af Indgangen, var paa
„ 62° 50'. "
Dette haver en Slags indbyrdes Ovcreenstemmelfe; men her
er, i Henseende til
Elisabeths C., en heel Grads Forffiel.
Skulde det
vare en Feil i Observation, eller en Trykfeil paa eet af Stederne? Jeg har ,
som meldt, manglet et nogenledes rigtigt og udfsrligt Kaart, til at giere
Sammenligninger, for at drage noget klarere herudaf.
Henrich Ellis i hans Beretning om en Reise til Hudsons Bay i Aa
rene 1746. 47. med Skibene Dobbs Galley og California, ligeledes fore
rågen, for at ssge en Nordvest-Gieunemgang, giennemgaaer summariff de
Reiser, fom forhen vare giorte til samme Hensigt, og anfører Frobishers
trende Reiser, men antager dog paa den lese Grund, at det staaer i mange
Kaarter, at Frobishers Strcede har varet i Grönland.
Men det, som
endnu mere forundrer mig, er, at den allerede anførte meget sindrige Autor
Forster, som med saa megen Flid har giennemarbeidet saa mange af de gamle
Beretninger, for at oplyse Opdagelserne og Skibsfarten i Norden, saa meget
loseligen taler Side 319-323. om Frobishers Reiser, og antager ligesom aste,
cit hans Strcede havde vceret i Grönland, og undersøger ikke, hvad han,
nemlig Frobisher, havde forstaaet ved Friseland.
Hvad der forsi har gi
vet Anledning til denne Tanke, at

Frobishers Strcede

har varet i Grön

land,
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Uttb/ og at det fact ofte fra den ene til den anden, somenten Hav ssrevet om
ellev gjort Kaavtev over disse Lande, er blevet fulgt, kan jeg ikke indsee.
Forend jeg stutter, kan jeg ikke forbigaae, at anfore den Opdagelse, fom
eet af Frobishers Skibe, kaldet the Busse of Bridgewater, giorde paa
Hicmveien af den sidste Reife, og som er anfort ved Slutningen afBeretningerne om den tredie Reise, Haklvyt 3 Deel pag. 44.
„ Den 12 Sept, omn krent Kl. ir. om Formiddagen faae de et Land, som de gissede sig 5 Mile
n
M
H
„
„
„
„
„
„
f,

fra.
Det Sydligste deraf havde de i S O t O og det nordligste i N N O
eller
O.
Styrmanden regnede, at han havde den sydostlige Huk as
Friseland i der Aieblik,, han opdagede denne Nye Øe, c N W t N 50
Mile.
De regnede denne Ae at kunne vcere 25 Mile lang, og at den straks
kede sig 8 0 o.g N W.
Det Sydligste af Landet laae paa 57V Brede;
de faae den endnu til den 13 om Eftermiddagen Kl. 3., da detabde den
af Sigte.
Det syntes for dem, at der vare tvende Havne paa denne
Kyst, den storste af dem 7 Mile fra den sydligste Huk, og den anden
ikkun fire.
Der var megen Iis nav ved dette Land, og indtil 20 til 30
Mile fra det; thi de vare ikke frie afIfen, sorend den 15 om Eftermidda-

ft gen; de fortsatte Reisen hiem ad."

Naar vi vedblive at antage, at disse Soemcend kalde Grönland forFri--

selarld,

saa har dette Land, ifald den Opdagelse har sin Rigtighed, nogen
Lighed med det, som jeg i Begyndelsen af dette har anfort at staae i de hol
landske Kaartev, untrer fTZeton uf* verfonken Land van Bus, eller Frees
land.
Det var just paa samme Brede, vel dobbelt faa langt i Afstand fra

Grönland;

men det kan man ikke regne saa noie i disse Kaartev. Men de
kalde det pag. 93. „ en Nye Ae, som aldrig var funden tilforn." Det vae
besynderligt nok, baade atingen flere af Frobishers store Flode,og faa mange
andre Skibe, fom seilede i de Farvande, stulde have seer et saa stort Land til
forn, og der siden ikke er blevet talt om i Overeenstemmclse med denne Beret
Man kunde falde paa den Tanke, at de ikke
have vceret saa langt fra den gronlandsse Kyst, som de gissede sig, og at det,

ning, faavidt mig er bekiendt.
irlye Saml. ui. Ä.
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de saae, Har vceret en stor Strcrkning af Jiö og Jisbierge, der Har forekom
met dem som Land.
Det var ikke forste Gang, at man i Soen har taget
Jis an for Land, og Jiebierge for Klipper, faa meget mere, som de endnu
i nogle Dage derefter vare omringede med Iis, ferend de kunde klare sig
fra famme.
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Om

en Slegt
af

saadanne mangeffallede Lonchylier,
som hos Sinne' hede

Chitons,
og ere forsynede med synlige Lemmer og Leed.

Uf

I. H. Chemnitz.

er mig altid en besynderlig 2Ere og Gloede, naar jeg kan tale i dette
loerde Selskab, og forelcegge det mine Tanker om nogle endnu kun lidet giennemssgre Gienstoender af Naturhistorien: men den narvoerende heitidelige Ti
me , i hvilken vor talrige Forsamling seer sig becrret med den Durchlauchtigste
regierende Hertugs til Würtenberg, denne Konsters og Videnskabers storeKienders og Eljkers, Ncervorrelse, holder jeg for en af de lykkeligste og forneieligste
Timer af mit Liv.
Nogle Iagttagelser, som jeg paa nogen Tid har havt Leilighed at giere
og at samle over en temmelig ubekiendt, og endnu alt for lidet undersogt Slegt
Gg 2
af

2Z6

C. Om en Slegt Conchylier, Chitons kaldet.

af mangessallede Conchylier, tcenker jeg i Dag at forelcrgge dette heianfeelige
Selskab ril Bcdommelse.
Der gives efter det Linneisse Natursystem ikkun
tre Slegter af mangeskallede Conchylier.
De, som tilligemed deres Skalhuse
ere forsynede med synlige Lecd, og have en te ftam articulatam ex pluritms
valvulis compoHtam, hede mangeleedebe, eller leedrige Conchylier, og
af Sinne' kaldes de Chitons.
Order %itcov betyder hos Gråkerne snart saa-dan en Art af Mel, Skaalorme og Skrukketrolde, hvis Ryg synes indkcrrvet
og afdeelt ved allesiaqs Ringe, snart saadant et Slags af en lorica, af en
Pantser, som bestaaer af sårskilte Afdeelinger.
De mangeleedede Conchylier,
hvis Skalhuus er sammensat af mange Ringe, Skiolde og synlige Leed , have
nu den storste Lighed og Overeensstemmclse med hine Mol, Skaalorme og
Skrukketrolde, og med hine Pankscre, som hos Grcrkerne hede Chitons. Der
for har da ogsaa Linne' giver disse besynderlige mangeskallede Conchylier det
Navn Chirons.
, '
"

De crldste Skribenters, vi have at opvise i Naturhistorien, Aristoteles,
Teophrastus, Plinius, Plutarchus, Chrysippus, Athenceus, Mlianus, og
andre, tale i deres Skrivter ikke eet eneste Ord om denne ellers faa markvcerdige Dyrstegt.
De havs uncegtelig sier ikke kiendt den.
I Forsteningernes
hele vidtlofrige Rige savner man ligeledes Chitons.
Intet Namralie-Cabinet
vil kunne rose sig af, .at besidde forstenede Chitons, ja ikke engang af disse
Creakurers enkelte Lemmer, Leed, Skiolde og Skatter, har man hidindtil kun
net forevise forstenede Stykker.
I de fleste af de nyere og nyeste conchyliologisse Skrivter hersser ctT
dyb sorgelig Tauöhed, saasnart man vtl vide og undersoge noget ncrrmere og
omstændeligere om Chitons.
Endog i de beromteste Conchylie-Cabinctter ere
Chitons de storfte Sieldenheder.
Ja endog i den heistfalige Enkedronnings af
Sverrig Kongelige Cabinet fandtes der ikkun een eneste Chiron til den Tid, da
Linne's Mesterhaand bessrev det, og i det Keiserlige Conchylie- Cabinet i Wien
ligge efter den Index, som den berømte Hr. Hofraad V. Born har udgiver
de Teftaceis Mufei Cæfarei Vind., ikkun to Arter af Chitons, hvoraf
desuden den sidste ikkun bessrives som halv tredie Linie lang.
I 40 Aar har
allerede Conchyliologien vcrret mit Pndlingsstudium, fom har skaffet mig mange
af de forneieligste Timer i mit Liv, og som oftest henrevet og henrykket mig ind
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til den orrbodigste Beundring af min guddommelige Skaber, hvis usynlige'
Vcesen ogsaa er synligt i Conchylierne. * Men Haabet om, at besidde mange
Arter af Chitons i min Samling, havde jeg allerede ««sten opgivet, da jeg
ved Enden af forrige Aar uformodentlig oplevede den store conchyliologisike
Lykke, af en Ven paa Sr. Croix i Vestindien ganske overordentlig at gl«des
ved en Forcering af en hee! Kiste fuld af Chirons , hvori der fandtes over halv
syvende hundrede Stykker.
Min Rigdom vilde have vcerct ulige storre og
misundelsevcsrdigere, dersom min Ven ved sin saa velkomne Foråring havde
betankt mig med fiere forssiellige Arter af Chitons.
Men hans Neger - Sla
ver havde uden alt Valg og Orden , opsamlet gode og stelle, friske og fordervede, saadanne, hvis Farve var bevaret eller falmet; hvorfor jeg ikkun kunde
brugeden io Deel af denne store Hob til min Samling, og med megen Moie
udsoge 5 forskiellige Akter.
Men jeg har for lange siden giort bedre Aftale
med min Correspondent i Vestindien, og feiet saa god Anstalt, at jeg i fore
stå aende Sommer kan vente en rug Velsignelse af saadanne Conchylier, som
have synlige Leed, og hede Chitons.
Da haaber jeg, at kunne melde noget
grundigere og mere bestemt, over mange mig hidtil endnu dunkle og tvivlsom
me Egenskaber hos denne Dyrstegt.
Imidlertid beder jeg, at mine narver
rende forelobende Anmcerkninger, som jeg fremlcegger om denne Dyrstegt, maae
optages med Godhed, Nedladelse og Eftergivenhed , og denne skannende
Naade og Eftergivenhed udbeder jeg mig i far af den Durchlauchtigste Hertug,
som jeg i Dag har den Lykke at cere som en Tilhorer ved denne Forelceöning.
Mange Naturformere kunne ikke blive enige om den Plads,-man i Nalursystemet maatre anvise Chitons.
Den ellers hsit beromte Adanson gier sig
i sil, Hiftoire naturelle du Senegal ingen Betænkning o nt, at stikke disse
mangeffallcde Conchylier ind imellem deeenskallcde Patellers Slegt. Andre, faasom
Mendes chi Co ft a 3 ville overtale os til at troe, at man maatte henstille dem
ikke saa meget mellem Teftacea, fom snarere mellem animalia cru/tacea.
Men Da communis doctor naturæ curioforum, den store 5ini:e/, hvis
uforglemmelige Navn jeg aldrig skal navne uden Beundring og TErefrygt, hol
der det for det sikreste og beste, at ftie Chitons til Teitacea, og at erkläre dem
forden ferste Slegt af animalia teltacea; saa vilde det vcere uforsvarligt,

et Kieblik langer at giore dem Rangen og Pladsen mellem Skaldyrene stridig.
G g 3
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Hos Engellanderne bar forst den bekiendte Petiver i sin gazophylacio
naturæ & artis brugt og indfort det Oton Ofcabrion om denne Dyrart, fordi
han formodentlig havde hort noget om det Insect, som hos Islanderne heder
Ofkabiorn , vel ogsåa kiendt det, og i dets Slructur mcerket n-egen Lighed
med vore Chitons.
De franske Conchyliologer have almindelig adopteret dette Navn for alle
Chitons, og kaldet dem alle tilsammen Ofcabrions, vel ogsaa Ofkabiorns.

Da de nu hos vor Iacobceus, hos Wormius, og iscer i hans Udtog af den
crrlige Islanders Hannas Thorlevius’s Skrivter have truffet mangeEfterretninger om Ofkabiorn , fa a ere de faldne ril den latterlige Indbildning, at den
Islandske Kafer Ofkabiorn (Onifcus psora Linnei) og deres steenfkallede
Ofcabrion var eet og det samme Creatur. De Efterretninger, som hine for
omtalte Mcend give oS om Ofkabiorn, eller Önfkebiörn, at den satter sig

fast paa Valfiske, at den har mange Aine og flere Fodder, have de derfor
hentydet paa deres Ofcabrion etter Chiton, og derved anrettet saadan en For
virring hos deres Landsmand i denne Dyrsiegts Naturhistorie, at man virkelig
heilig behover Ariadnes Ledctraad, for igien at sinde ud af disse labyrinthiske
Irgange.
Det vilde vare mig let, omstcendeligere at bevise alt det sorhensagte
af D’Argenvilles Conchyliologie, som og af hans Zoom orpho fe des
Coquillages, af Bomares Diétionaire raifonné univerfel, og af Fa
vart d’Herbigny Diétionaire d’hiftoire naturelle &c., dersom jeg ikke
maatte frygte for, derved at tratte Selskabets Taalmodighed.
De franske Conchyliologer synes ikke at kiende andre Arter af Pateller
med synlige Lced, eller af Chitons, end saadanne som have 8 Skiolde, Skal
ler og Leed.
De paastaae eenstemmig i deres Skrivter: Le caradere generique & diftinétif de ce coquillage eft d’etre compofé de huit ecailles.
Enhver Chiton kaldes derfor hos dem Lepas multi valve a huit cotes.
Men da mange bestaae af 7 Leed, og der hos andre endog kun findes sex Skiol
de, saa ror man ikke längere angive det som et vasentligt Forskielstegn paa
Chirons, at de altid skulde have 8 Leed og Skiolde.
De ere for Resten Conchæ multivalves parafiticæ, der overalt,
hvor der er Plads, og de kunne komme til, satte sig fast paa Stene, Klip
per, Conchylier, Soelegemer, Coralvexter.
De have ingen synlige Fole

horn;
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horn; men af deres Mundaabning udgaaer et lidet Rer, om hvilket D'Argenvllle melder felgende i hans Zoomorphofe des Coquillages: Sa tete
eft percée d’un trou ovale, par lequel fort un tube* Il fait agir cette
efpéce de tube comme par respiration,
il paroit & disparoit presque au méme terns.
Ce mouvement pectoral a cté obfervé å la
loupe plus d’une demi beure.
Min Correspondent paa St. Croix, fom ferst har sendt mig nogle Ar
ter af denne Dyrsiegt fra Vestindien, har ledsaget sine Breve og Forceringer
med nogle lcererige Anmcerkninger, fom fortiene at blive mere bekiendte.
„ De faa Chitons, sikriver han, som jeg denne Gang sender, har
„ jeg med Fare og Besværlighed samlet paa en Klippe, der gaaer temmelig
„ langt ud i Seen, i det Havets Belger nogle Gange ved stark Branding
„ have siaaet over mig, og giert mig vaad fra Hoved til Fod, endsikiont jeg
„ har staaet paa saadant et Sted af denne Klippe, som var nogle Favne over
„ Vandets Overflade.
Mange Chitons sidde nasten aldrig under Vandet,
„ men over Vandet, dog paa saadanne Steder, hvor de altid kunne naaes af
„ Floden, eller ved Brandingen overstankes af Belgerue. Soevandet maae
,, altsaa vcere uundværligt til deres Naring ogVedligeholdelse.
Den Klippe,
„ af hvilken jeg har taget disse Chitons, indeholder Kobber.
Formodentlig
„ kommer den gronne Farve paa deres Skal tildeels ogfaa deraf.
Mange af
„ vore Negere pleie ellers meget gierne at spise Chitons, (thi de ere spiselige
„ og ligesaa velsmagende som Kiodet af hiin Musling, der hos Sinne' heder
„ Mytilus edulis) ja endog mange af de Blanke finde Smag deri.
Men
„ for disse gronne Chitons, fom sidde fast paa foromtalte kobberholdige Klippe,
har enhver Afffye, fordi ingen kan fpife dcm uden den storste Fare for sin
„ Sundhed og sit Liv.
Endog Nydelsen af nogle Fisike og Krabs, fem ere
„ fangne i Narheden af denne Klippe, har ofte foraarfaget mange Mennesiker
„ en nasten dsdelig Brakning.
„ Chitons sidde i Mangde hos hinanden paa Klipper og Stene.
Vil
„ man faae far paa dem, saa maae det sVee ved en Handelst.
Man maae
„ liste sig paa dem, og stode dem los fra deres Sted, ferend de formode det.
„ Thi nepve marke de nogen Fare og Eftersatrelse, ferend de vide, ved Hielp
„ af deres klabrige Safter, ved de mange Fryndser og Lappe paa deres Kisd,

'240

r7. Om en Stegt Cottchylier, Chitons kaldet.

og fornemmelig ved deres forunderlige kiodrige lederagrige Krands og Melfulde Skalkant, at suge sig saafast, at al Umage og Konst, forat bringe
dem fuldstændige og ubeskadigede af deres Plads, almindelig er forgieves.
De lade sig fer bryde i smaae Stykker, og alle deres Leed og Lemmer siide
fra hinanden, ferend de ved vold.somme Angreb skulde godvillig give ester
og flippe/'
Naar man har losnet Chirons fra deres Plads, og fort dem fra NcerHeden af deres kiereste Element, Ssevandet, faa kunne de vel endnu nogen
Tid leve, bevcege sig og krybe omkring.
Men da beholde de sielden deres ud
strakte Stilling og Dannelse, men faae convulsivifke Trcekninger, de krumme
sig eengstelig, de trcrkke alle deres Leed sammen, og oste faa tat sammen, ar de
res Form ncesten ligner en Kugle.
De kiedagtige Dele af den indtorrede Beboer i disse leedfulde Skaldyr
har jeg ofte udblodr i varmt Vand, losnet dem fra deres Skaller, og paa det
noieste undersogt dem med et Forsterrelseöglas.
Men jeg kan ikke rose mig af,
ar have fundet videre af deres Lemmer, end allene Mundaabningen og tubuIum respiratorium i Munden, fremdeles deres Gatbor, og endelig mange
Lappe og Fryndser, hvormed deres Legem er omgivet og besat.
Alle mineEfterforffninger, for maafkee at opdage en Forskellighed af Kien hos dem, have
vnret forgieves.
Nogle Skaller ere vel ved een og samme Art fladere og
ligere, andre derimod mere rundagtige og ophoiede; nogle ere tungere og mere
tykskallede, men andre lettere og mere tyndskallede; men denne Forskiel kan
ogsaa udledes af deres heiere eller ringere Alder, af den siett^re eller bedre og
sundere Neering, de have havt, og af andre meget tilfceldige Aarsager, uden at
deraf nogen Forskiellighed i Kien med Sikkerhed kunde siutteS.
Maaden,
hvorledes de parre sig og fortplante deres Slegt, er mig ganske ubekiendt.
Nogle Chitons har jeg vel truffet siddende fast paa andre;
men om dette er
skeet afen Parredrivt, eller kommer alene af den Vane, overalt at ferne sig
fast, veed jeg ikke med Vished at bestemme.
Hvori deres Narings- og Underholdningsmidler egentlig kunne bestaae,
om denne Dyrart lever af de Soeplanter og Moosarter, som voxe paa Klippee
og Stene, eller af smaae Seeorme og Insecter, har jeg heller ikke kunnet
erfare.

„
„
„
,,
„
„

Hvordan

'
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Hvordan saadan en med synlige Leed begavetConchylie, som er saa keum
dringsvcrrdig i sit hele Anlcrg og Bygningsmaade,og aflcegger et talende Vidne
om dens guddommelige Skabers viisdomsfulde uendelige Opfindelseskraft —
kan voxe, voxe i alle dens Leed, Skiolde, Skiel og ovrige Dele tillige; og
hvordan den ved Beboerens tiltagende Alder og Størrelse ligeledes kan til Be
boerens Beqvemmellghed udvide og forstørre sit hele steenskallede Hnus; dette
horer, ligesom alle steenskallede Conchylierö heleVext, ril de ubegribeligste Naturhemmeligheder, som hidindtil ingen menneskelig Forstand har vceret i Stand
til, fuldkommen at udvikle og udgrunde.
Skaberens egentlige Hensigter, hvorfor han har frembragt denne Dyr
stegt, hvad for scrrskilte Hiemeder han derved har havt, om han maaskee ogsaa herved har villet forøge Nceringömidlerneö Mangfoldighed for Mennesker
og Dyr, eller som er sandsynligere, har villet opnaae andre ulige hoiere og
eedlere Hensigter, ved at foranstalte deres forunderlige Bolig, veed man ligesaa lider ar giette.
Jeg finder mig nodt til, under en levende Overbeviisning
om min Uvidenhed og om mine hoist indskrænkede Kundskaber, ogsaa herved
at bekunde med Syrachs Ord Cap. 43, 36.
Vi see Vet mindste af hans
Gierninger, vi giette almindelig kun de mindste og ringeste af hans Hensigter,
de langt sterre og de storste ere skjulte for os. • Hvor mange Opklarelfer have
vi ikke at haabe af det Tilkommende, naar Stykkeverket, ogsaa i Kundskaben,
skal ophore, og det fuldkomne skal komme? naar vi ikke mere skulle see mange
Ting ligesom igiennem et mør ft Glas, men see og igiennemskue for Ansigtet.
ginne' maae formodentlig ved de ferste Udgaver af sit Natursystem endnu
ikke have kiendt denne forunderlige Slegt af mangcskallede Patcller med syn
lige Leed, da han ikke taler om samme.
Men i den 10de Udgave af hans Natursystcm finder man allerede 4 Arter af Chirons, og i den 12te Udgave
staae 9 Arter.
Flere maae der indtil Enden af hans Liv ikke veere forekomne
ham, ellers vilde han upaatvivlelig have anfort dem i sin Mantifla, fom inde
holder i sig ikke allene Supplementerne til Plante-, men ogsaa ril Dyrriget.
2 det 4de Bind of Pennants Z00L Britannica p. 60. 6r. beskrives endnu
3 Arter af Chitons, som ere ganske forskiellige fra de Linneiske, og boe paa
Stene og Klipper ved den Engelske Kyst.
Disse Engelske Arter soger man
sorgieveü i de hervcerende Copchyeliesamlinger.
Ogsaa af de 9 Linneiffe Arter
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kiende vi her ikkun 4 Arter.
Men derimod besidde vi mange andre, fom
hverken ßitnie' eller Pennant have kiendt.
I den Kongl. Hr. Konstforvalrer
Spenglers store og rige Conchyliesamling ligge 13 Arter af Chitons, og deriblant nogle af fad fortrinlig en Storrelfe, at man kunde kalde dem Kcemper i
denne Slegt.
Jeg eier 10 Arter, og deriblant nogle fra det gode Haabs
Forbierg, andre fra det Magellansike Strcede, fom cre famlede ved de Cookifke Soereifer, atter andre fra det rode Hav, fom og fra de Vestindiffe Her,
hernæst fra Grönland, Island, Norge og Faroe.
Jeg vover at overlevers
disse in naturet til notere Verragtning.
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De quibusdam Teftaceis & Cruftaceis deperditis»
eller

em

nogle

Forsteninger,
hvis Originaler man hidindtil ikke har opdaget,
hvoraf man kun kiender Eétypa i Steenriget,

men ikke Archetypa eller Protypa i Naturriget.
Af

I. H. Chemnitz.
om Forsteninger udraabes og beskrives af mange, som ingen Smag
eller Fornoielse finde deri, for unyttig og ufrugtbar, og at samle dem, for
Narrene og Borneverk.
Men det har sin store og mangfoldige Nytte i Na
turhistorien.
Allerede den besynderlige Omstændighed, ak dyriffe Legemer og
Havets Planter, iscer mange teftacea og cruftacea have i hele Aarhundrede
og Aartusinde lige indtil vore Tider kunnet vedligeholde sig i Jord- og Sand
lag og Steenbrud, fortiener vor alvorligste Eftertanke, og opfordrer billig vor
hele Opmærksomhed.
Snart bliver man allene deres Skyggeridsninger og
Aftryk vaer, deres Afbildninger, dermed uefterlignelig Billedhuggerkonst ere
dannede, ikke alene ihlsdtLeer og les Kalksteen, og Skifersteen, men ogfaa
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idet haardeste Marmor, Flintesteen og Chalcedon.
Snart'finder man Lag
af det fineste Sand, hvori utallige Soe-Legemer og Conchylier have fra utæn
kelige Tider af bevaret sig ncesten uforandrede, og alene mistet deres yndige
Farve og Glassuren paa deres farvede Skaller (disse kalder man i den egent
ligste Forstand Foffilier).
Ofte seer man ogsaa faadanne, hvis Indvendige,
hvis Gange, Huler, Stokverk, Omtøb (anfraétus) ere opfyldte med en
Steenmasse, og hvis forrige Figur alene forestilles ved en Steenkierne.
En
delig tiender man ogfaa faadanne — og disse ere Samlerne de kiereste og velkomneste — ved hvilke mange Soelegemer, ifcer mange Teftacea og Cruftacea, have erfaret faadan en Steenforvandling, at der med dem unægtelig
er foregaaet en Transfubftantiation.
Mange hundrede Dyrarter og Legemer i Havet vilde man indtil denne
Dag have overseer, og langt fra ikke have opfogt med den tilborlige Forskebegierlighed og Nysgierrighed, dersom man ikke lcrnge tilforn var ved deres for
stenede Afbildninger opmuntret lit, at erkyndige fig derom.
Nogle ere faa
begierlige efter, at opfoge gamle Mynter, Mindesmcerker og Indfkrivter, og
troe stadig, at mange Steder i Historien, der ere indhyllede i et tykt Morke,
»ville allerfnarest kunne opklares ved en rigtissForklaring og Udtydning af deres
vfte meget ulceselige Characterer.
For Naturhistorien ere gode Forsteninger
det samme, som Mynter og vigtige Jndssrivter ere for StatS- og Folkehistorien.
Derfor burde man voere mere opmcerksom paa Forsteninger, thi de ere
cervoerdige og agtvcerdige Mindesmærker og Levninger af Forverdenen. — De
ere Veftigia om ni nummo, omni moneta & omni hiftoria antiqviora, der tiene til BeviiS for, at vor Iordkugle fordum har undergaaet de storste
Forandringer, der allerbest oplyft mange, Stenes Oprindelseömaade, og
udfylde mangen Aabning i Dyrhistorien.
Uncegtelig har der paa faadanne Steder, hvor man nu omstunder træf
fer de stsrste Lag, ja hele Bierge og Landstrcekninger fulde af Forsteninger, for
dum vceret rum Soe og den dybeste Havbund <?).
Linne's Mening synes at

vcere
«) Samme Tanke har Virgil havt, naar han formoder
Qun nunt graciles carpunt nova gramina caprae,
Deformes pofuifle olim fua corpora phocas,
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vcrre meget vel grundet, naar han paa mange Steder af sit nye Natursystem,
isar Tom, 3* pag. 9 & 154. med megen Tillid paastaaer: petrificata
montium calcariorum & marmoreorum non filii & nati, fed paren
tes fu nt, cum omnis calx oriatur ab animalibus; item pag. 40. Calx
omnis e tertis & coraliis vermium prodiit , etiam illa, in qua nulla
Vertigia animalium.
” Ganske unægtelig maae altsaa Jorden fordum have erfaret en saa skrækkelig
Revolution, som i Bibelen kaldes Syndfloden; ida det ellers vilde være alde
les uforklarligt og ubegribeligt, hvorledes forstenede Conchylier kunde ligge paa
faadanne Bierge, der ere hundrede og flere Mile borte fra Havet; og hvorle
des Forsteninger af faadanne Snekker og Conchylier, der ikkun have hicmme i
Sydhavet og i de Ostindiske Vande, kunde findes i vore og andre Kalkgruber
vg Kridebierge.
Thi at Jordrystelser, der desuden fordum have været langt
sieldnere, ffulde have kastet dem herhid, vil dog vel ikke noget fornuftigt Men
neske for Alvor paastaae og indbilde os.
Ved min liden Samling af Forsteninger har jeg paa nogen Tid især
været opmærksom paa Teftacea & Crurtacea deperdita, det er paa saadanne Forsteninger, hvis Originaler ingen hidindtil endnu har opdaget, paa
hvis virkelige Tilværelse der all faa kun findes nogle Spor og Rudera i Forste
ningernes Rige.
Ogfaa Lir.ne'opfordrer os, ifær at efterspore disse.
Han
ffriver i Syrt. Nat. Edit. 12. Tom. 3. p. 154. Juvat deperdita tertacea & lithophyta dirtinete proponere, quæ vel illuftrant natura cog
nitionem , vel terra genefin.
Han udlader sig og med det Anffe.' Utinam hæc tertacea deperdita fedulo quærerent, qui mare pacificum
fuco natante obtertum adeunt.
Jeg vover denne Gang, for det af mig holt agtede Selffab at fremlægge
en liden Hob af faadanne Forsteninger af min Samling ,som man maae holde
for Tertacea deperdita, da deres Originaler endnu ikke findesi noget Raturalie-Cabinet, og endnu ikke ere opdagede ved nogen Havbred.
Ett Natu-ralie- og Conchylie-Samlings Værd og Anseelse vilde overmande forheies, om
Eierne ffulde være faa lykkelige, ved den mere og mere tiltagende Skibsfart,
ar faae de sande Originaler til faadanne Forsteninger, der hidindtil «f de«
Htz S
hel,
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hele conchyliologiffe og naturforffeude Verden ere anscete for teftacea & cru*

ftacea deperdita, .

I. Teflacea deperdita af

eller toffallede Conchylier.

1) Raflellum, Rive-Muffel, fra det gode Haabs Forbierg.
Den
har noget Slegtffab med Hanekam-Muskelen, men man finder ulige flere
Üdsnit og Folder hos den; hos Franffmcrndene heder den Rateau.

r) Concha nodofa, latere antico obtufiflimo , coftata cortis
nodulofis in fuperficie teftæ, den knudrede Muskel, fra Gundershasen, der ligger t Ncerheden af Straßburg i Elsaß.
Dens Slegt tiltroet jeg
mig ikke ar bestemme, da man udvendig finder hos den habitum Donacis,
og indvendig i Hcengflerne en Middelgrube, som hos Asters, og Kcerver som
hos Muffler, med mangefarvede Hcengfler.
3) Oftrea diluviana Linnei, fra Skaane.
Tertæ cymbiformes
latere altero angurtiore — plicis retrorfum imbricatis.
4) Oflrea gryphus, roRro valde adunco, dorfo valde ru go fo,
altera valvula plana.
Den heder gryphus, quoniam ungves falcatos
gryphi repræfentat.
Linne^ holder den for en Anomie.
Men deter,faafnart man noie betragter dens Hcrngfler, en sand Asters.
Men da den paa
den ene Skal har fuldkommen Formen afen Mytilus, saa vilde jeg, sgafremt
den endnu intet Navn havde, kalde dem Oftream mytiloidem,
Den finder
ofte i Engelffe og Schweiherffe Kalkgruber.
5) Oflrea dubia, fra Rochefort i Frankerig.
Den er mig tilsendt

fra Paris af den beromte Conchyliolog,
as ham for overmaade sielden; i Hans

Mr. de Favanne.
Den udgive
conchyliologiffe Verk Tab. 65. har
Han ogsaa ladet den forestille fra fem forffiellige Sider. Jeg kalder indubiam,
fordi jeg er meget i Tvivl, om det og er en sand Asters.
6) Oflrea crifla Rhezii, fra Skaane.
7) Lapis hyflericusy figuram hyfteroideam repræfentans, Ano-*
mia hyrterita Linnei.
Det synes at vcere den blotte Kierne af en Anomie.
Men hvilken? det maaejeg lade ubesvaret.
Nogle troe, det er Steenkiernen af Anomia ftriata.
Men da jeg ved de Cookiffe Reiser har faaet denOriginal fra det Magellanffe Sttcrde, og noie sammenlignet den med henne

Steen-
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Steenkinne, saa synes denne Formodning mig at vare ugrundet.
Hysteri«
terne finder man i de Hessen - Casselffe Lande, dog kun sielden.
8) An ami a maxima, fra Nederlandene.
9) Endnu 10 Arter af besynderlige Anomier.
It. Anomia craniolaris Egn abergenfis.
Thi as den glatte Dodningehovedmuffel har jeg nye-

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

IL Tefiacea deperdita af eenffallede Conchylier.
1) Orthoceratiter, i Gothlandff Marmor, Deels af det Slags, som
har Syphonem eller Hceverten i Midlen, deels af det Slags, ved hvilke Harverten narmer fig mere til den ene Side.
Linnets Mening, at Originalerne
maatte boe paa Bunden af Østerssen, fordi man fandt disse Forsteninger ved
Bredden af Østerssen , fornemmelig paa Øen Øland og Gothland, er vel
ugrundet.
Man har faadanne, der ere over to Fod lange.
2) Orthoceras apice curvato.
3) Nautilites anfradtibus concentricis, der er meget forffiellig fra
ben afinint)c(i3e Nautilus crajfius^ hvilken man har naturlig.
4) Cornua Hammonis.
I det Grevelige Moltkiffe Cabinet findes

et Exemplar, som er ncesten saa stort, som et lille Vognhiul.

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

om Verden, endnu (let ikke opdagede.
5) Murex antiquus cum fpira contraria ; Bnednum heterollrophum Lilteri.

Den findes i nogle Steenbrud i Engelland.

Originalen

til
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til de rekvundne af delle Slags ligger i de Have, der grandfe til os, oz er
Meget bekiendr.
6) Tubulus concameratus, tefta turrita , anfractibus carinis con

centricis diftantibus circumcingis.
. y) Skru este nen, som bestaaer af lutter runde SkiilerumsvKgge. Hos
Sinne* heder den Epitonium , i der zdie Bind af hans Natur-Syst. pag. 170.
No. 24.
Man kan siet ikke begribe, hvorledes Beboeren nf dette underlige
Huns kan komme af eet Kammer i det andet.
8) Strombites angulatus.
Den har lutter Hisrner.
Stcenarten
ligner en Jernerts.
Denne Art Forsteninger findes i Overpfalz.

III. Nogle Cruflacea og Lithopbyta deperdita.
1) Echiniter af sielden Sterrelfe, fom ere fundne ved Mastricht; som
og Dele af Echiniter, kolledannede og takkede saa kaldte Jodestene.
2) Velemniter (Pilestene) fire Arrer, nemlig valfeformige, keglefor-mige, spindelförmige, og rendeagrige, som paa den ene Side have en dyb
Rende.
3) Encriniter, Liliestene, tilligemed nogle runde Leed af deres Stilk,
eller saa kaldte Hiulstene.
Saasnart Stilkene have 5 Hisrner, og en Stierne
paa deres Leed, kaldes de Pentacriniter.
4) Entomolithus paradoxus, Keefer - Muskel, saavel i sort Skifer«»

(leen fra Norge, fom i Kalksteen fra Böhmen.
5) Hippuriter, Hesterumpestene.
Man er endnu ikke enig i, om
man skal henfore dem til Fungiterne, eller til de eorallinske Madreporiter.
6) Heliciter, Lindsestene.
Man finder, naar man adskiller deres
Skaller, lutter concentriske Cirkelstriber i Midten, dog seer man ingen Ind

gang.

IV» Fosstlier.
Calcineerte Skaller af saadanne Conchylier, hvis Ori
ginaler endnu ingen har opdaget.
De fieste af disse Arter ere fundne i Cham
pagne, ved Crignon og Comragnon,
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Tilsidst onffer jeg meget, at andre, som besidde en sterre Momgde For-

steninger, ville af deres store Forraad forege dette ufuldstoendige otti teftaceis

& cruilaceis deperditis handlende Register, og giere det fuldstændigere, og
tillige forklare og oplose os felgende Hemmeligheder:
1) Hvorfor der endnu hidindtil ingen Originaler ere fundne til saa man
ge paa det beste og tydeligste forstenede Legemer? Om det er troligt, at mange
Slegter og Arter ganske have tabt sig af den vidtløftige Skabning? eller om de
ligge begravne paa saadanne dybe Havets Grunde, somere ganffe milgorngelige for Mennesker?
2) Hvorfor mange Conchylier,
der overalt sees naturlige i utallig
Mcrngde, f. E. Lepades, Pateller, Soeorer,. Skinkemuskler,ere destorste

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

Nye Saml, in, B.

2ZO

En

omkring et Snegle - Huns
omsnoet

Gople eller S oe - N lde,
hvori en B U e h U M tit C V indlogerer sig ,

Me dufa palliata cum cochlea £/ cancro Bernhardo.
Beskreven

af
H. S t r o

pj

min Beskriv, over Senmor I. S. 164. har jeg meldet om en Buehum
mer, der havde logeret sig ind i et Soe-Dyr, som jeg den gang henregnede
ril Tethya, og hvori jeg tillige havde fundet et Snegle-Huns eller fa a kaldet
Nerita med videre.
Alt dette behever en neiere Forklaring, end jeg den gang
var i Stand at give, og da jeg forestiller mig, at samme vil blive for Elskere
af Natnr-Historien behagelig; saa er det og en faadan, jeg her agter at med
dele.
Jeg har dertil havt en faa meget storre Anledning, som dette NaturSyn aarl.g forekommer ved Soe- Kysten Nordensields i Norge, og rrcekkes i
Land med Vod blank andre Fiske om Hesten.
Det er da ret fornoieligt ar fee
Buehummeren trnkkende dette Vedhceng ester sig, altsaa hele 3 Creature fore

nede
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tt ed e i eet, af hvilke det største og kiendeligste er VttehUMMekktt (Cancer
Bcrnhardus]/7) ), det andet: et Slags Gople eller IVledula, og egentlig
Bohadfchs Medufa palliata /-), endelig er det 3de en Snegl, som enten
er Nerita marina c) eller littorea (7).
Ved Buehummeren har jeg intet at erindre, uden dette, at den inden
i denne Gople og Snegle - Huus giemmer sin nøgne Stiert, som i det ydersie
har 2de Hager eller Ficere, som den siaaer ud for at horste sig saft inden i
Sneglehuset, og gemeenlig paa Siderne er beharngt med en Hoben Rogn,besiaaende af mangfoldige rede Rogu-Korn , hvoraf Vand-Pytterne ved Stran
den endog kan faae en rod Farve, jom OMfsen i hans Islandske Reise be
vidner Tom. 2. S. 997.
Goplen er derimod mere morrkvcerdig, og forestilleher baade som den seer ud, medens Buehummeren har sit Tilhold deri, og
det saavel paa øvre Side Fig. i. aa. som paa nedre Fig. 2. endelig ogsaa
som den seer ud , naar den har skilt sig fra sit indsiuttede Snegle-Huus, og
udbredet sig, som sees Fig. 3.
I alle disse Skikkelser maae den nu nøiere
beskrives.
I sine 2 første Skikkelser er den neesten rund, og afSterrelse om
trent som en Valnød.
Dens Voesen er vel saa fast som de sædvanlige Medufer, ellers uden paa opheiet og stribet med en Ridse eller Søm paa den øvre
Side, som sees Fig. 1. b. og paa nedre Side forsynet med 2de Aabninger
Fig. 2. a. b.
Den ferste af disse Aabninger dannes af Goplens omsnoede Le
geme og Side-Kanker, der ei siutte ncermere tilsammen, end at Buehumme
rens Stiert kan faae Rum deri; den anden, som kan kaldes den yderste Mund,
er omgierdet af mangfoldige aflange Kiod-Trevler (Fig. 2. e. 3. a.), som den
kan fremvise, saa ofte den breder Munden ud, men trcrkke til sig igien, naar
den lukker den til.
I første Fald viser sig atter en Aabning inden for hin,
som er den indre eller egentlige Mund; men idet andet fremstikker den en stor
2i 2
Mcengde
e) Mül. Prcclr. Zool. Dan. 2343.

Å) Ibid. 2825.

c) N. littoralis 295 z.
4) For denne sidste holder Prof. Fabricius den i sin Reise nach 9?erro. p. 328* bvo
han kalder den Turbo littoreus efter Åinnei System, som just er N. Littorea
Mül. Prodr. 2954.
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Mangde fine, og 2 til 3 Tommer lange, samt Coeciuellfarvede Traade Fig. 2. c.,
hvilke dog ikke komme tilsyne, saalcenge den holder forbcmcldte Kiod-Trevler
udbredte, endskiont Tegningen forestiller det saaledes; Men naar man gri
ber den hastigt, og den trakker Aabningen med Trevlerne til sig, da er det den
fremkommer med sine lange Traade, for ligesom at vcerge sig dermed, endskwnt det ei er at tvivle paa, de jo tiene den som Fiskesnore, at fange smaa
Soedyr med.
Af disse Traade sidde ellers ogsaa nogle hist og her uden pan
Goplens Legeme (Fig. 1. cc.), og disse kan den deels fnoe i en spiral Form ,
deels trakke ganske tilsammen, at de sidde nar ved Legemet eller Huden, som
sammenkrollede Knuder.
Naar man med Forsat aabner den indre Mund,
fremviser den en Hoben Trevler af anden Beskaffenhed, end de forommeldte,
da de ikke see anderledes ud, end som bugtede og krollede Tarme.
De samme
sees og i Mangde inden i Legemet, naar det opffares, hvorimod jeg ikke
har fundet Tegn til Hierte, Mave eller noget saadant.
Legemet eller Kiodet
selv bestaaer af mangfoldige Muskler, gaaende fra Peripherien af den store Aabning Fig. 2. a., og derfra omkring det hele Legeme, hvor de uden paa give
sig ved mange Striber tilkiende, som Tegningen viser.
Disse Muskler er det,
hvormed det hele Legeme sammentrakker og udvider sig , efter andre Goplers
Art.
Af den Aabning, jeg har kaldet Munden Fig. 2. b., sees ofte visse Excrementer at forekomme som et tyndt Sliim, blandet med Steen-Partikler og
Stykker af Cochiller, hvoriblant ogsaa fandtes den lille Marflue, halv fortaret, som her sees aftegnet Fig. 5. Undertiden igien kom nogle ovale og blanke
Legemer ud deraf, som uden Tvivl var dens Pngel, og dette giver stor Formod
ning om, at det, jeg har kaldet Munden, er en fcelles Aabning forOs, Anus
Lg Matrix.
Af Farve er Legemet hvidt, samt besprcengt med adskillige Cocnnelrode Pletter, som givej det en smuk Anseende.
I Henseende til dets
Bevagelse er at marke, at det ved Hielp af sine Muskler kan velte sig om i
Vandet, naar man lagger det paa Ryggen, saaledes at Aabningen med sine
Trevler vender ned og den hin Side i Veiret, hvoraf sees, al dette er dens
naturlige Stilling, og at den Side, hvor Aabningen med sine Trevler sidder,
cr den underste, ligesom paa andre Gopler.

Hidindtil har jeg kun meldet om det, der horer dette Soe - Dyr væsent
lig til, nu ffulde jeg og tilftie z hvad jeg tilfaldig har sundet ved det, som er
sorst

S. Om en Gople eller Soe-N«lde.

2;zl

forst en indstutket Nerita marina etter littorea, der sidder saaledes sirstek ti

det inden til, at Goplen ikke ganske bedcrkker den, men at en Deel afSnegleHuset viser sig uden til paa den ene Side Fig« 2. d., derncrst at den store Aabuing Fig. 2. a, hvor Buehummeren stikker sin Stiert ind, er inden til foret
med et brunt Pergamentligt Skind Fig. 4. a., der tillige er ganste fastgroet
til Snegle-Huset Fig. 4. b, faa man ikke uden Moie kan stille det derfra.
Ved dette Pergament er det altfaa Goplen og Sneglen forenes, hvor Goplens
Legeme ikke umiddelbar kan berore og omfatte Snegle-Huset.
Vil man vide,
hvorledes det gaaer til, at disse faa ulige Dyr kan forenes, da kan dette udetr
Tvivl best siuttes deraf, at uaar Goplen med" Snegle-Huset nogen Tid har

ligget i Seevand, stille de sig ad just ved den Ridse eller Som , som sees bag
paa Goplen Fig. 1. b. da Goplens Legeme bliver ganste plat, font fees Fig. 3.
men Sneglehuset med sit vedhængende Pergament, liggende for sig felv til
bage Fig. 4.
Derfor synes det, at den ikke indsiuger Sneglehuset, som man
ellers ler kunde tamfe; men svober sig em det, og just forener sit Legems Kan
ter der, hvor denne Som etter Strime er.
Hvorledes det ellers gaaer til, at
forommcldte Pergamenr.kan dannes, og saaledes fastes, saavel til Sneglehu
set, som til Goplen indvendig, som det udgiorde en Part af begge, da er
dette noget, jeg ei er i Stand at forklare; Ligesom jeg ikke heller veed, euren
Buehummeren flytter ind i dette Sneglehuus, esierat Goplen har sat sig der
uden om, etter og at Goplen snoer sig derom, efrerai Buehummeren har giort
det til sin Beelig.
Maastee begge Dele kan have Sled, dog holder jeg det
sorste rimeligst, siden Goplen uden Tvivl just derfor fnoer sig om Snegle-Huser,
at den dermed kan berynge sig, og holde sig fast ril Bunden, som ikke faa vel
kunde stee, uaar Buehummeren ftrst havde stukker sin Stiert deri, og begyndt
at age omkring dermed.
Til Slutning tiiaae jeg endnu rillcegge dette, at faa
oste jeg betragtede dette Dyr noget ncrr, eller og star det op, fandt jeg alrid
en Svie i mine Hine og Ansigt, ligesom jeg kunde vcere brcrndt af Ncrlde, og
dette viser, at det ikke uden Grund kan henregnes til de faa kaldte Urticas
marinas, eller Medufas, Soe-Nslde, Gople.
Dette er og steet af
Bohadsch, der har fundet dem i det Middellandste Hav, og bestrevet dem
under det Navn Medtifa palliata, uden Tvivl af Aarsag, at den inden til
er foret etter bekladt med en Pergament-Hund, som sagt er.
See hans udI i 3
givne
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givne Tractat De animalibus qvibusdam marinis, fra Pag.
De
.Sneglehuse, han sandt indsluttede i dem, kalder han Cochlea umbilicata
fubalbida, pundtis coccineis notata, hvorimod den her tager til Takke
med andre Sorter, faafom Nerita marina eller littorea, hvilke sidste her
kaldte BuehttNde, Fior- Knuger, ogsaa her forestilles Fig. 4. b.
Bue
hummere melder dog ikke Bohadsch, at han har fundet med disse Dyr forenede,
saaledeö som jeg har viist; Men al noget saadant dog har ve-ret Jonstolt eller
Aldrovandus oq andre gamle Naturformere bekiendt, maae siutteo af den
forstes ei vel lruffede Figurer. Hift. Exfangv. Tab. 20. fig. 2. 7.

Figurernes Forklaring.
Fig. i. Buehummeren trcekkende Goplen efter sig.

>

2. Goplen paa undre Side.
3. Den samme, skilt fra Sneglehuset og udbredt.

4. Det indsiuttede Sneglehuus med sin Pergament-Huud.

5. En liden Marsiue, som kom ud.

Tom. III/pcuj. 2,5 4.

i
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filtet er vigtigere, end at forebygge et Onde;

og ingen Pligt helligere

forLcegen, end at forekomme de Uhcrld, som true det menneskelige Legeme.
Vifer man endog storre Kunst, ved at bestride og forjage dets Smerter; man
gier dog Menneskesittgten en betydeligere Tieneste, naar man ophcevec deres
Aarfager, og ttlintetgier.disse, ved at borttage Anledningen dertil.
Men
hvor ere disse oftere end i den forste Alder, da den Nyfodtes fpoede Legeme,
for svagt til at taale den mindste Voldsomhed, er udsat for utallige Farer? En
ligesaa almindelig, som bedrovelig Erfarcnhed, laer er oS daglig, at i Ammer
nes Hcender, 'ved deres baade Skiedesleshed og Sovnagtighcd , have mange
Vorn lidt Skade paa deres Helbred, og flere givet Livet til Offer for hines
Efterladenhed.
Den farlige Misbrug, som de ffeste Ammer begaae, ved at
lcegge det diende Varn hos dem i Sengen, har været ofte Aarsag til, at disse,
overraskede af Sevnen, have kastet deres tunge Legeme paa Barnet, og dette
uffyldig under denne alt for fvcere Vcegt har opgivet Aanden.
Ingen
Formaninger, ingen Advarseler have vceret i Stand til, at forekomme denne
Misbrug; men de vrangvillige Ammer have, tvertimod Forceldres og Lagernes
Raad,
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Raad, vedblevet denne skadelige Sadvane.
Man har derfor varet betankt
paa mechanEe Tvangsmidler, hvorved den visse Fare kunde undgaaes, fom
altid truer de Spade, naar den fevnagtige Amme forglemmer at lagge Barnet
frasig, ferent) hun selv falder i Sovn.
De i denne Hensigt opfundne Ma
skiner kaldes under et almindeligt Navn Bornevogtcre; hvori spade Pat
teborn kan ncdlagqeg og bevogtes derved, for at ligges ihiel af Ammerne, eller
ombringes under deres Bryste.
Over de forskiellige Arter af disse, og isar overen her i Staden forbe
dret Maffine af dette Slags, vil jeg anstille nogle faa Betragtninger, fuld
kommen forsikret om, at SstMbet finder ingen Mishag i en Gienstand, som
har vore Medskabningers Frelse og Sikkerhed til Htemed.
I Frankerig og i endeel andre Lande har man med stor Nytte betient sig
af et Slags astange Kurve, hvori Bornene ere blevne nedlagte, og oven til
med Slmftr saaledes tilbundne, at de deraf et kumte udfalde.
I disse Kurve
maae Ammerne daglig bare Bsrnene, og deri rakke dent Brystet, uden at
tage dem ud af samme, og derved har denne Kurv eller Maskine ofte bevaret
Bornene for at blive ihieltrykte, under Vagten af en tungsovnig Ammes Le
geme; men den har derimod ikke varet aldeles sikker nok, til at forhindre, ak
om Ammen i Sevne lagde sig over Barnet, hendes Bryst under Patningen
jo kunde tilstoppe Nasen og Munden saaledes paa Barner, at Vciret blev der
betagen, og derover gvaltes.
I Florenh er der opfunden, og til almindelig Brug anbefalet, en Tras
Maskine, kaldet Arcuccio, hvorom Marken Tnevald i det Kongl. Viden
skabers Akademie i Sverrig har handlet udi Julio 1740, og hvis Aftegning
findes anfert i den forste Deel af bemeldte Akademies Skrivter, hvilken Maskine
udgior I Cylinder med aflange Aabninger, og et Hul paa Siden, hvorigiennem Ammen kan rakke Barnet Brystet.
Denne bliver sat over Barnet i Sen
gen, og under Dynen, for at forhindre, ar det ei skal trykkes eller ligges ihiek
af Ammen.
Man kan et nagte denne Opfindelse sin store Nytte, men den haver dog
den Mangel , at egensindige Ammer, som have den Vane, at lade Bornene

ideligen Hauge ved Bryster, for ikke at here dem grade, have imod Foraldre
ne-
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«es Villi- paa egen Haand taget Bornene ud af disse Maskiner, og derved

tlt>fat dem

far samme Fare, som om disse Hielpemidler aldrig havde varet til.
Denne Mangel have vore Landsmand, til Nationens sande 2Ere, sogt
at afhielpe.
De have forbedret denne Opfindelse dertil, at Bornene under
Laas og Lukke ligge sikre, far al -de ikke om Natten Hemmeligen skulle udtages
deraf, naar de behovede Die.
Af denne i Odense forbedrede Maskine hvor
om er meldet udi No. 153. af de Kisbenhavnske Adresse -Contoirs Efterretnin
ger, og i. No. 35. af den Viborgffe Samler far Aaret 1777, har jeg denALre
at overlevere Selskabet en Model; see Fig. 1.
Jeg har ladet dens Beqvemmelighed ved Ammerne paa det Kongel. Accouchement-Huns prove, og i Al
mindelighed befundet, at den svarer til sit Aiemed, som er, at kunne give
Bornene Patte deri, uden at udtage dem deraf imod Foraldrenes Villie.

Dog alligevel have nogle Mangler ved samme givet Anledning til en
Forandring, og til en nyere Bvrncvogter , som jeg indtil videre vil kalde
'den Eiobenhavnfae; see Fig. 2.
Denne har jeg tillige den 2Ere ar forevise
Selskabet.
Vejledet af mine Erindringer, er den forfcerdiget af den nu aft
dode Sal. Madame Grundt/), fam har sogt at giorc denne nyeBornevogter faa beqvem og magelig, at man uden Modsigelse har vceret i Stand til,
at gaae Ammernes Fordomme i Mode, og tilintetgiore deres ubetydelige Ind
vendinger imod faa nyttig en Opfindelse. Man kan let forestille sig Ammernes
ubillige og forskrækkelige Klagemaal over en Maffine, som ved at bevogte
Barnet, betager dem den sode Lyst, de fleste have, til at lade det ligge storndig
ved Brystet, og faa at sige, skiotte sig selv, imedens Ammen sover rolig,
og ubekymret far Barnets Skiebne. Herudover have de sircebt at giere denne
Mafkine forhadt; ikke at tale om, at enhver saadan Opfindelse, naar den
strider mod Almuens Fordomme, ved sin Nyehed bliver dadlet, faa have de
fra dens Figur af, lige indtil dens vigtigste Brug,' fogt at finde Feil i samme.
Nogle af dem ansee Dornevogteren for en uhandelig Maskine, og beskylde
den for at ligne en gyselig Liigkiste, hvori de synets at Leiet er uanstændigt for
Barnet, og alt far ffrcrksomt et Syn far Ammen. Andre paastaae, at det
maae

/) Aurvcmagerinde, boende paa Hisrntt af Boldhuusgaden og Stranden, hvor Derncvogteren haves.
..
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maae vcrre umueligt, at behandle og regiere et Barn i saadan en tillukt, svcrr
og uhyre Massine. Nogle spsrge: hvorledes de kan vcere iStand til, at give
dornene rert under dem om Natten, naar de ei maae aabne Massinen, og
tage Bornene ud?
Andre sige: hvorledes ssal nogen kunne styre et nregierligt Barn, font altid vil ligge ved Brystet? eller hvo har Krcester nok, til at
tumle med det urolige Barn udi denne Massine?
Disse Indvendinger, som jeg med Misfornoielse har hert af mange,
fortiene at besvares; dog vil jeg ei giere det efter blotte Fornuftstukninger,
men efterven sande Erfaring, og efter Prover, jeg har havt Leilighed til at
modtage paa Accouchement-Huset, ved Brugen af de Odenseisse og Kiobenhavnsse Bornevogrere; og ved disse ssai det ei vcere vansseligt, at tilintetgiore
de saa ubilligen fremsatte Klagemaal.
Jeg vil ei engang beraabe mig paa, at fmaae Vanskeligheder eller Ubeqvemmeligheder af den Fornuftige aldrig kan føttteS i Ligning mod den Sik
kerhed, som Barnet nyder i denne Maskine, imod Ammernes eller Modre
nes Uforsigtighed, og uvidende Voldsomhed.
Men jeg vil besvare og aldeles
ophcrve de fremførte Besværinger.
1) Endffiont Figuren afBornevogteren, enten den ligner" en Liig?

kiste eller Thronfeng , intet vedkommer dens Fordcel eller Mangel; saa for at
have deres Indvendinger, som bedomme venne efter dens udvortes Dannelse,
holder jeg før , at det er best, om samme bliver givet Skikkelse af vore sædvan
lige Vugger; derfor er den Kiobenhavnske faaledes indrettet, at naar man ta
ger Laaget
af den, saa har man en ordentlig Vugge, og om Natten, da
Laaget paalceggeS, og ssal giere Nytten, smuler jo dennes Merke dens mindre
behagelige Figur, font paa saadan Tid dog ikke bliver fremsat til Beskuelse.
2) At Barnet i denne Maskine kan tumles og behandles, som der
ker sig, derom kan ei vcrre nogen Tvivl.
Intet har jeg med mere Omhue la
det sorsoge, men intet har jeg fundet, som med Billighed kunde indvendes,
ifør mod den Kiobenhavnske BornevogterS Brug i denne Hensigt. De mange
Aabninger,som her og der ere anbragte paa den Odenseisse, ei alene den store
for Enden (jig. III.); og den paa Siden (gig. I. A), hvor Brystet skal fø
res igienrrem, men endog de mange aflange paa Laaget (gig. I. B B), give
Hrenderne Letlighed nok til, paa mange Steder at kunne lette, vende og trcrkke
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Barnet hen til sig.
Dog, for aldeles at afhielpe al Vanskelighed i denne
Henseende, har jeg ladet forandre den runde Aabning ved den everste Ende
paa den Odenfeiske Maskine (Fig. IH. ), hvor igiennem Ammen skal fore
Haanden ind, for at bringe Barnet imod Brystet, og i fammes Sted lader
scette tvende andre store Aabninger paa Siderne, teet ved dem, som ere dannede
for Brystets Skyld; (see Fig. II. B.) efterdi Ammerne klagede med Feie over,
at Armen, naar den faa langt fra deres Legeme fkulde udbeies, for at holde
Barnet, snart vilde lroetteS, ifald Barnet holdt lcenge ved ar patte.
Nu derimod, da Aabningen er teet ved Brysthullet, kan Ammens Arm indferes derigiennem, uden ar Albuen fores ud fra Kroppen; og Barnets Hoved, uden
at treette den indbragte Arm, hvile derpaa; thi Armen finder herved den sam
me Underststtelse og Hvile i denne Stilling, fom den pleier at have, naar Bar
net hviler uden for Maskinen, i Armen paa Ammens Skied; hvorved al
Klage i denne Henseende opheeveö.
g) Den Klage, som fores over Maskinen af den Aarfag, at den
forhindrer Ammerne fra, at kunne give Bornene oste nok tort under dem,
er aldeles ugrundet.
Naar et Barn for stdste Gang Klokken n ril 12 om
Natten faaer tort under sig, saa fordrer det i Almindelighed ingen Recnlighed
forend imod Morgenen; men naar vi endog scette det Fald, ut een eller anden
Gang Barnet af denne eller en anden Aarftrg skulde udtages, saa blev jo
Ammen nodt til at staae op, for at hente Neglen, og besorge denne Nedveudighed, og da hun ved samme Lejlighed blev fuldkommen vaagen, var ingen
Fare for Barnet at befrygte, saasnart det strap igien blev lagt i Maskinen,
og Noglen til Vedkommende afleveret.

4) Bornevogteren^er ligesaa bcqvcm som Vuggen, til at tysse og
stille et uroligt Barn; thi den samme Beveegelse, som haves i en Vugge,
kan og gives ved Bornevogtercn.
Vil man endog hviste, at jeg maae bruge
dette Ord, og beere det paa Armen, saa er Bernevogteren, efter den sidste
Forbedring , saa let og magelig, at Ammen uden Moie kan beere og fere den;
og ifald dens Storrelse og Tyngde forhindrede Ammerne i at hviste eller rumle
dem for meget, saa var selv denne dadlede Mangel en nye Fortieneste vcdMaskinen; thi alle saadanne Sving og Bevcegelser, naar de skee for hastige, ere
for voldsomme foret Barn, og altid farlige.
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Vil man bringe et Barn til Rolighed ved at vugge det, da steer denne
Bevægelse i Bornevogteren langt sikrere og bedre end i Vuggen selv.
Ved
him har man ri ar befrygte, at Barnet under en heftig Vugning stal svinges
ud af Lciet, sideli den overalt er tillnkk; ei heller siodes Barner saa meget ved
sammes Bevægelse, som ved Vuggens; thi da den bor hænge uden for Sen
gen i Strikker (see Fig. I. II. C C), saa svinger den jevnere frem og tilbage,
saa Hiernen ei forstumplcs, eller Barnet opvækkes ved dens pludselige Stands
ning; rhi Svingene rage efterhaanden langsomt af, og uformcerkt ophorer Bevægelsen, som ei engang steer saa lemfældig ved Vugning.
5) Hvad andet Middel har vel en Amme, til at dysse et uroligt diende
Barn med, end Bevægelsen og Patten, naar jeg undtager de smaae Gioglerier, som egentlig passe sig til mere voxne Bom.
Patten kan Barnet faae
uden Hindring af Masttnen, og var den endog hinderlig i, ar Barnet ei
idelig kunde hænge ved Brystet, steede Barnet dermed en Velgierning, siden
Born alene forvænnes, ved at ligge jævnlig med Ansigtet i Ammens Barm,
og en bestandig Patning forvolder desuden en svag Fordoielse.
6) En meget stor Nytte finder jeg endnu deri, at naar denne Mastine
er indrette: saaledes som den Kiobenhavnste, at Laaget kan aftages om
Dagen, saa kan den endog ticne til, at bære Barnet derndi, paa samme MaaLe, som i de franste Kurve; thi ved Hielp af et Baand hænges den Ammen
over Axlen; og kan Barnet ved Sloifer saaledes indbindes i Mastinen, ar
det ei kan falde ud.
Herved forekommes de farlige Drejninger, som ellers
Kroppen af Barnet er underkastet; enten naar Barnet bæres bestandig paa en
Arm, eller flaaer sig tilbage, eller uformodentlig dreier Kroppen med alt for
stor Hastighed til een eller anden Side, hvorved de brustaglige Rygrade for
drejes og komme til Skade.
7) Det eeneste, som med Billighed stal kunne indvendes mod BoNie-

vogteren, og især den Kiobenhavnste, er, at den er for bekostelig, og
altsaa ei kan haves af de Uformuende og Fattige; hvorudover dens Nytte bli
ver mindre almindelig, end den burde; men foruden ar Forstiellen af Prisen
mellem den Kiobenhavnste og Odenseiste vil blive meget ringe, saa finde Mo
drene af den ringere Stand, naar de selv opamme dereö Born, den fimpleste

Bernevogter i en simpel Hangefyis, som Hanges uden for Sengen.
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Barnet deri indbindes saaledes,at det ei kan falde ud, faa kan det gives Die /
og behoves aldeles ikke at lages i Sengen.
Disse Modre, hvis Hensigt er er
at bedrage dem selv, opnaaer derved den samme Sikkerhed, som de Fornem
me ved den egentlige Bornevogtcr; thi hænger Keien ved Siden af Mode
rens Seng, lidt hoiere end Sengen, saa nodes Moderen ril, naar hun vil
give Barnet Brystet, at træffe Keren ind ril sig, hver Gang Barnet græder,
og naar den er indtrnkken, maae hun reise sig over Ende i Sengen, paa det
ar hendes Bryst kan svare i lige Horde til Barnets Mund. Under disse Be
stræbelser, og ved denne opreiste Stilling, muntres den Halvsovnige, og fore
tager sig vaagen og med Eftertanke den Handling, som de steste oftest forrette
i Sovne, naar Barnet ligger hos dem i Sengen.
SkuldeSevnen eudogsaa
betage hende i denne Stilling, saa skader det ikke Barnet, siden der aldrig ta
ges ud af Keien; ja Mlde hun enten med Kroppen eller Brystet falde over
Barnet, saa blev Faren dog ei stor, thi hun steder Keien fra sig , og i der den
svinger sig bort, befries Barnet fra at ligges ihiel, eller paa anden Maade at
blive beskadiget.
8) Ved Brugen af denne Maskine Uttdgaaer man ogfaa den Fare,
som alrid maae befrygtes, naar Barnet optages i et koldt Værelse, forat patte;
da det derved ofte ved Forkiolelfe tildrager sig Sune, Hoste og andre Sygdom
me; ligesom og den forhindrer det fra at nedputtes og begraves under Dynerne,
som i den Florentinske Maskine, hvilket er ligesaa farligt, hvor det let kunde
qvæles af Ammens ovcrflodige og skadelige Uddampninger.
9) Denne Maskine er alrsaa et ypperligt Middel kil, at tvinge Ammerne
fra, ar forvænne Bornene til, stedse at hænge ved dcres Bryst, naar de sove;
en Vane, som ei aleene i sig selv er skadelig, men endog i paakommende Syg
doms Tilfælde harmeger ubehagelige Folger; thi Bornene, endskieut vante
til Mad og Drikke, c ve saa paahængende efter Ammerne, at de ved at savne
Lem, ere i Stand til, ved deres idelige Graad og Skrig ar paadrage dem nye

Sygdomme.
10) Og hvad Lettelse sinder
naar hiln af Mistillid til sig selv
men afForsigtighed maae tvinge sig
gen, og at holde sig oven Senge,

ikke en sovnagtig Amme ved den Maskine,
tor ikke overlade sig til nogen rolig Sovn,
ril, at staae ep, for at tage Barnet afVngindtil det.igien er kommen til Rolighed;
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ar hun nu ved MaffinenS Hielp kan hvile roligere, og med Sikkerhed give
-det Patte i Sengen, uden at forkieles , ved at staae op om Natten, og rakke
det Brystet i en kold Stue.
Skulde da de fmaae Uleiligheder, fom kunne folge med Bornevogteren,
scettes i Ligning med den store Fordeel, at Foraldre herefter med Sikkerhed kan
anbetroe Ammerne deres Bern?
Burde ei den Opfindelse finde Bifald , fom
forekommer de Ulykker, for hvilke de Sprede i uforsigtige og dorske Ammers
Arme ere udsatte, som kan afvcerge Legemets farlige Trykning, ja lefrie mange
uskyldige fra Doven?
Hvor meget var det at onske, at dens Brug maatte
blive almindelig, og at dens erkiendtc Nytte maatte triumphere over Fordom- z
mes og Egensindigheds opkastede Hindringer; og fornoiet skulde jeg have an
vendt min Flid paa, at lade den prove og forbedre, naar det maatte bidrage
til, ar giore tu Maskine bekiendt og almindelig antaget, som altid ved sine
Fordele vil erstatte sin Bekostning.

Forklaring over Kobberet.
Fig. I. • Dm Odenseiffe Bornevogter.
A A. Den underste Deel eller Lciet, giort af tynde Breeder, med LcrrredS Bund, indskaaren i Randen af Sidestykkerne ved Hovedet,
for dcrigiennem at give Brystet.
a. Hovedstykke: med et udffaaret rundt Hul eller Aabning (see mere
Fig. III.), for derigiennem at kunne fore Armen ind, til at lette
og vende Barnet.
BB. Det aflange hvælvede Laag med Hangfler, heftet til Foden af Leiet,
forsynet med tvende aflange Aabninger (bb) paa hver Side, og
en Bsile (c), fom flutter til ved Randen af Leiet, naar det lukkes.
Enden af Laaget, som vender mod Hovedet, er forsynet med en
Krampe (d), hvorover Hasplen (e) kan kastes, og med en Hoen-

gelaas tillukkes.
€CC. Fire Snore i de fire Hisrner, heftede ved Ringe, til at hange
Muffinen udi.

Fig.
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Fig. II.

Forestiller Hovedstykket af Vogteren, med sin runde Aabning (a), og
derfor uden paa hangende bevægelige Klappe (b), og Hasplen (c) lagt

over Laaget.

Fig. III. Den Kicbenhavnsse BernevoZter.
AA. Den underste Deel eller Leiet , flettet af tynde Vidier som en
Kurv, hoiere mod Enderne end paa Siderne. Den overste Ende
ved Hovedet er overdcekket af tvende Boiler, hvis Mellemflets
ning er mere aaben end paa Hoveddakket af de scrdvanlig-e Vugger,
aaa. Trende Vidie- Kramper ved den forreste Voile, paa hvilke
Hasplevne (bbb) af Laager kan hefte«.
BB.
En Aabning paa hver Side ved Randen mod Leiet imellem Vej
lerne, hvorigicnnem Armen kan indfores, til at vende og lofte
CC.

O.

Barnet.
Del Sted foran den forreste Bsile, hvor Laaget ikke flutter ti.l
Randen af Leiet, men lader en Aabning, flutter imellem den for
reste Boile afHoveddcekket og de trende fmaaeVidie«Boiler (cc) ,
paa hver Side af Laaget, igienncm hvilken Aabning Brystet gi
ves til Barnet.
Paa hver Ende afKurven eller Leiet ere trende
Kramper for oven, og tvende for neden (ddddd), med Snorer

til at hcengc den i.
Laaget, hvslvet saaledes, at detS forreste Boile (bbd) svarer til
den forreste Boile af Hoveddcekket, og er forsynet med forbenNvnte trende HaSpler,

og en LaaS paa den midterste, til at

lukke for Barnet.
Den bageste Boile af Laaget mod Foden er forsynet
med trende Ringe, hvorved det heftes som med Hourgsel til Leiet.

Beffri-

Beskrivelse
over

Norske Insecter,
femte Stykke.
Af

*

Hans Strom.

sidste Stykke, tilligemed de foregaOende trykte i ^iebenhavnffe og
Norffe Videnskabers Selffabs Skrivter, udgier et Antal of 47Q Insecter ,
alle Sendmerffe eller i det mindste Nordensieldffe, hvortil kommer en anseelig
Deel i Sondmors Beskrivelse, som i delte Tal ikke ere indbegrebne.
Det ene
med Let andet kan da anseeü for en tilstrækkelig Prsve, der tillige vil ttene til
gode Materialier forden, som engang mac.tte faae i Sinde, at udgive en
Faunam Norvegfcam , bedre end den, vi have.
Vilde nogen sige, at de
fleste, som forhen bekiendte, kunde med det blotte trivielle Navn hos Linne^
vcrrct anfsrte, da er jeg just ikke deri enig med ham, saasom jeg ikke kunde
formode, at enhver vilde troe wig paa mine blotte Ord, og man desuden ofte
tresser en og anden Afvigelse eller Forandring, som fortiener at anmcerkeS.

Demgiorde efter mine Tanker er Slags Beffrivelse forneden; dog har jeg
der udi

/
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derud! scflittet mig paa mueligfte Korthed, og ikkun anfort det hetydeligste.
Hvor jeg mener, at have fundet noget Nyt, har jeg sar et f hos, dog uden
at nagte, at mange af disse kunne allerede findes benævnede isår i Hr. Prof.
Fabricii Entomologie, som den fuld fice ndig ste Samling -og Fortegnelfe, vi
for narvarende Tid have.
Saaledes har jeg selv market, at min Phalæna
Tortrix zde Stykke No. 7, er Phalæna geometra falcataria Linnei, og
min Ph. Noftna præcox 4de Stykke No.ioo, er Ph. N. triflis Fabricii»
og tvivler ikke paa, at jo de, fom besidde en fuldstændigere Samling og mere
udvidet Kundstab, ville finde mange flere tilforn bekiendte og navngivne; thi
jeg maae bekiende, at jeg ikke ferend nu har begyndt, at tillagge mig en ordent
lig og i beherige Casser forvaret Samling, uden hvilken man let kan tage Feil

i Arternes Adskillelse, helst naar de enten selv ere varierende, eller afSkribentere usuldftandig bestrevne.
I mine Fejltagelser vil dette uden Tvivl tiene til min Undstyldning, at
jeg aldrig har giort denne Videnstab til min Hoved-Sag, ikke heller altid
havt Tid nok, at lobe Syflematicorum vidtloftige Fortegnelser noie igiennem.
For Resten har jeg, i dette som forrige Stykker, fulgt Linnei Syfl. Naturæ
edit. X. reformat, som jeg har giort mig best bekiendt.
Jnsecternes For

vandling har jeg tilfoiet, hvor den har varet mig bekiendt, og i Figurerne
har jeg isar feet paa saadanne, som ikke tilforn ere aftegnede.

Chryfomela.

!♦ Chryfomela teflacea, oculis, capite poflice, linea thoracis
longitudinali abdomineqve atris, f
Omtrent dobbelt faa stor som eit
LuuS, og deri adstilt fra Chryfomelæ, at Hals-Skioldet foran ikke er ind
gravet, Vinge-Dakkerne ikke strimede og punkterede, og det ferste ikke kantet,
men vel de sidste; Ledene i Folehornene ere foran tverre.
Den synes altfaa
heller at kunne henregnes til Anaspis Mulleri og Lagria Fabricii.
Hun

nen er som tiest deri adstilt fra Hannen, at denne har mere rodbrune SideKanter paa Vinge -Dakkerne, hvorimod de deri ligne hinanden, at Vinge-

tfycSaml. 1IL 3.
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Dakkerne ere i Midten merke, men paa Siderne eller i Kanterne brune. Re

sten sees af Definitionen.
Den fortande Elle-Trceernes Blade 17*76. helst ved Elver og Vande,
den parrede sig i Julio, og satte Mg i Samling. Larven, som fremkom der
af, var forst guul og sortprikket med smaa Haar paa Prikkerne eller Knop
perne, samt udstaaende Spidser for hvert Leed paa Siderne.
I Augusti
og September frøbe de i Jorden.
Saavel Fluen som Larven ffader ElleBladene, ved at satte sig paa deres undre Side, og fortcere deres undre
Epidermis, hvorudover de blive brunplettede og falmede.
Mggene ere
ovale, ansigtfarvcde og teet sammensiddende, med en vedhængende sort
Traad, som ligner de Excrementa, der harnge ved Bag-Enden, saavel
-

af Fluen som Larven.
2. Chryfomela caprea, af samme Størrelse, ellers aflang med
bløde, boielige og giennemsigtige Vinge-Dcekker.
Hovedet, Bugen og Føle
hornene ere sorte, Hals-Skioldet og Vinge-D«kkcrne brunagtig graae, og
punkterede med meget fine Punkter, dog det ferste mere brunt og i Midten
merkr; Fødderne brune.
Paa Elle-Trcee.
Cerambyx.
3. Cerambyx Carcharias, ligner C. in<gvifitor,ffiønt meget større.
Den fornemste Forffiel bestaaer i dennes cylindriske Overliv eller Hals-Skiold
uden udstaaende Spidser paa Siderne.
Farven er heel graa, dog VingeDcekkerne guulagtige og besatte med mange graae og glatte Knoppe etter Punk
ter, Teenderne sorte og Følehornenes Leed sorte i det øverste.
Fundet flyvende

i

October.

Cicada.
4. Cicada fpumaria, et lidet ovalt og hoppende Infect, med et kort,
bredt og stumpet Hoved, forsynet med et langt og med Bugen parallel liggende
Sne-Ror.
Følehornene ere kone, og som fine Haar, Hals-Skioldet kort,
med en stumpet Spidse og lidet Skiold bag til, Vinge-Dcrkkerne ovale, Farven
lys-eller merkere-brun, overalt med nogle lyse Pletter paa Vinge-Dcrkerne.
Den bagtil spidse Vom har ovenpaa en hvas og krum Spidse.
De bageste

Fødder lange og tiørnede.

Saale-
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Saaledes seer den ud, naar den er fomntett til sin Fuldkommenhed,

bedens den derimod ligger indfluttet i det Skum paa Grcesset, kaldet LopptSpye, er den mindre, af gron Farve, og med ufuldkomne Vinger.
5. Cicada leucophtalma, af famme Storrelse og Skabning, og
heel sortebrun, undtagen Hinene, fom ere hvidagtige.
Paa Hals-Skioldet
fees og endeel hvidagtige Punkter ncrr ved Hinene.
6. Cicada leucocephala, den forrige Mg, heel sort, undtagen Hovedet, Hinene og den forreste Deel af Hals-Skioldet, der ere hvide.
7* Cicada lateralis, heel sortebrun med hvide Side-Kanter paaVingeDcrkkerne.
Hinene og Munden ere hvide.
En anden adstiller sig fra denne

derudi, at Hals-Skiolders Sider tillige ere hvide.
Maastee en Varietet.
6. Cicada (leucomela) nigra, capite, thorace antice, elytrisqve margine albis 4-.
Adstilles fra de foregaaende derved, at Hovedet
med den forreste Deel af Hals-Skjoldes og Vinge-Dcrkkernes Side-Kanter
tillige ere hvide.
Paa Hovedets Sider fees og mange forte og hvide Strimee
vexelviis.
9. Cicada interrupta, er undertiden sort paa Hovedet og Hals-SkiolVet, undertiden guul og sortprikkct, Vinge-Dakkerne gule med 2 sorte Striver paa langs, af hvilke den yderste begynder bagfra, og endes noget mere
end midt paa Vinge-Dcekkerne;
Men den anden forfra, og naaer ei ganste
hen til Spidsen;
Begge ere i Begyndelsen brede, men blive efterhaanden
sinere.
Den gule Farve paa dette Insect er undertiden hvid.
Vinge-Dok
kerne og Kroppens overste Side ere blaae.
10. Cicada flavicollis, har guult Hoved og Hals-Skiold, rod
Snude eller Pande, rodagtig brune Vinger, som dog i det overste ere gule;
Kroppen undertiden rod, undertiden sort, og allene bagtil rod; Fodderne rode.

it. Cicada flava, er ganste liden og heel guul, Hinene allene ere
sorte, og sees under Microscop siddende i en ophoiet Grund.
Under Stier
ten sidder en mork og opad bojet Preen.
Den sees stedse paa Elle-Trceerne,
og hopper stcerkt.
12. Cicada Populi, er lidt storre og tykkere.
Hovedet grout eller
guulagtigt, ligesom Fedderne og det meste af Vommen, som dog oventil er
sort.
I Panden sidde 2 som Punkter foruden Hinene.
Bag-Skioldet

81 2

(apex)
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(apex) er gronagtigt, Vinge - Dcrkkerne brune og halv guldfarvede, med to
lyse Pletter, hvor de stede sammen.
Paa Aspe-Trcrc.
Cimex»
13. Cimex juniperinus, i sit Slag meget stor og bred, af Farve
heel gren med gule Side-Kanter, Bag-Skioldet meget stort-med guulSpidse,
Kroppen eller Vommen oventil sort.
Hovedets Snude er indffaaren med. en
Ridse paa langs, hvoraf Sue-Roret fremkommer. Folehornene have 5 Leed,
14. Cimex prafinus, den forrige liig i Skabning og Storrelse. BagSkioldet er langt med hvid Spidse, og Folehornenes 4 Leed have hvide Ringe.
Farven er neden under brun, men oventil en Blanding af rodt og gront,
hvori det rede har Overhaand.
Paa undre Side ere Vinge - Dcrkkerne heel

Fig.’ i. rede.

See Fig. 1.

15. Cimex eqveftris, langagtig og smal med 4 Leed i Folehornene,
hvori det forreste Leed er tykkest, Hovedet sort, i Midten rodt, Hals-Skiol,
der i Midten mcrrket meden rod Tvcer-Streg, men for og bag sort, VingeDcrkkerne rode, med en sort Plet paa hver, som ncrsten overffcrrer dem paa
tvert; Vommen rod, med 5 sorte Punkter paa Siderne og 3 i Midten. Skil-

Fis;. 2. ret, gedderne og Folehornene sorte.

See Fig. 2.
16. Cimex Campeftris, er liden, heel gren, dog paa Hovedet og
Hals-Skioldet noget msrk.
Vinge-Dcrkkerne have til Slutning en langag
tig brun Plet, hvorefter folger den ufarvede Spidse.
Hineue ere sorte, de
fireleddede Felehorn morke, Vommen gron,
men oventil sort Fodderne,
groune.
Sees overalt paa Engene.
17. Cimex faltatorius, den forrige liig, men lidt mindre, heel sort,
dog i Enden af Vinge-Dcrkkerne brunagtig og sortstribet med ophoiede Stri
ber, samt endeel sorte og hvide Pletter i yttre Kant.
Den opholder sig ved
Hav - Stranden og Elve-Bredde, og hopper som en Cicada.
ig; Cimex dolabratus.
Hovedet er morkt, og har ved hvert Aie en
sort Streg; Hals-Skioldet sort og hvidkantet, desuden mcrrket i Midten
med en hvidagtig Streg paa langs, der strcrkker sig ned over Skiltet; VingeDcrkkerne rodagtig morke med hvide Side-Kanter; Vommen gronagtig, og
Ledderne saavelsom Folehornene mprke.

19.

Sr Bestridelse over Norste Insecter.

269

19. Cimex Abietis.
Hovedet og Kroppen er sort, Hals-Skioldet
foran sort, bagtil rodt, Skilter sort, Vinge -Dcrkkcrne forst blegrode, faa

i Midten redbrune og ijEnden morrkede med morke og lyse Strimer vexelviis,
samt en hvid eller selvfarvet Kant-Punkt, der er meget kiendelig.
Felehornene have 4 Leed, alle lige tykke.
Alle Fodderne ere redbrune. Laarene paa
de to forreste langt tykkere end paa de andre, og til Slutning forsynede med en
Tand eller Tierne.
Den findes i Jorden eller Huller i Torv-Gierder.
20. Cimex oblongus viridis, elytris rufo-fufcis, margine la
terali viridibus
Ligner meest carnpeflris, er stor, aflang, og tem
melig fpids bagtil,
ellers heel gron, undtagen paa Vinge-Doekkerne, fom,
naar den yttre Kant undtages, ere morkrode; det grenne Hals-Skiold ev
ligeledes rodagtigt bagtil , og det grsnne Skilt har en hvidagtig Spidse.
Fslchornene have 4 Leed.
Den sees her paa Elle-Trae, og om jeg erindrer
ret, kaldte Hr. Prof. Fabricius den C. Circumflexus.
21. Cimex mutabilis. Et Par Linier lang, ellers aflang og fitted, fort
paa Hovedet, Hals-Skioldet og Vommen, lysebrun paa Vinge-Dcrkkerne, dog sort eller merk paa den stindagtige Deel.
Folehornene og Fodderne
gule.
Phalæna.
22. Ph, Bombyx Ziczac, har sammentrykte Vinger, fom ere affeqraae,
dog oventil, hvor de stode sammen, noget brune; foran have de en lodden Ophoiclse eller Tand, og henved yttre Kant en krum og sort Streg, inden til
indfattet af en lys Strime.
Overlivet eller Hals r Skioldet har ligeledes c ti
fort Streg paa Siderne.
Larven er anseelig af sine 2 Pukler paa Ryggen, og sin oprejste
Hale.
Den er neden under sort med en sort Strime langs ad Bug-Fedderne.
Men oventil violet med adskillige skraa og lyse Strimer, gaaende
op til Ryggen.
Paa Halsen har den en bred og mork Strime, med en
lys Indfatning paa Siderne, og paa Ryg-Puklerne, der foran ere sorte,'
en lys Strime paa hver Side. Den opholder sig paa Afpe-Trae. Hos
disse og flere Larver har jeg marker en vis Sygdom, fom bestaaer deri, at
endeel af dens Hud, helst den bageste, bliver haard fom Pergament eller
Horn, mens den anden halve Deel endnu er blod og siunken.
Uagter

Ll 3

Larve»
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Larven deraf doer, seeS dog Indvoldene ussadte inden for den Pergamentlige

Hud.
23. Ph. Bomb. Dromedaria, har samme Statur',
men er mere
merk, nred lyse og gule Tvcer- Strimer paa Vingerne, hvoraf 2 ere meest
kiendelige, 2 lyse og korte Strimer sees og i Vingernes yttre Kant.
For Re
sien har den ligesom hiin en lodden Ophoiclse for paa Vingerne.
Dens FoleFig. 3. horn synes lidt lodne eller fryndsede.
See Fig. 3.
Larven seer ud som den forrige, men har 4 Punkter i Skeden for 2.
Farven er gemeeulig svovelguul, med grønt, ligesom marmoreret, dog
paa Hovedet, Halsen, Bugen og Fødderne, churlach«rød.
Ryg-Puklerne have fortil samme Farve, med en hvid Linie paa hver af Siderne.
Den indspinder sig, ligesom hiin, i Mosse til Vinteren.
Det er ellers be
synderligt ved dem begge, at de siedse holde Bag-Enden med de 2 Bagfed' Fig. 4.
der heit i Veiret, som sees Fig. 4.
Den opholder sig paa Elle-Trcee.
24. Ph. Noftua Qvercus Fabricii Sylt. Entomol. p. 594. er
graa-agtig og temmelig smuk, med 3 belgagkige Tvcersiriber over Vingerne;
af hvilke den middelsie og bagesse ere meesi kiendelige, begge ere sorte, og vige
meesi fra hinanden i Vingernes yttre Kant.
Følehornene ere uden Fryndser.
Fig. 5. See Fig. §.
25. Ph.Noft. Citrago, ikke stor, heel guul med et bredt og ssraa
Tvcrrbaand, af cn blegrød Rosen-Farve og endeel Pletter af samme Farve,
som tilforn maassee kan have giort endeel Tvcerbaand eller fafciæ, da jeg feer,
at Linne' og Fabricius tillcegger den 3 saadanne.
Følehornene uden Fryndser.
26. Ph. Noftua Pyramidtea har jeg ikke seek fuldstændig og med ud
viklede Vinger, dåden døde for mig i Forvandlingen, dog mcerkede jeg, at
Farven paa Vingerne var brun og hvidsirimet.
Desuagtet var den let at
tiende af sin Larve, som jeg her vil bessrive.
Forsi i August 1772. fandt jeg 2 af dem paa el Elletrcee ' af ulige
Størrelse, som nok var Han og Hun.
Den er stor, fortil smal, med
lidet Hoved, men kan krympe sig stcrrkt tilsammen, og bliver da foran me
get tyk.
Bagtil har den en Pyramid-dannet Ophøjelse.
Den har en
sicer? Følelse, endog afde mindste Bevagelser f og siaaer da dygtig om sig
med Kordelen.
Farven er lysearen med en hvid Diagonal-Linie paa hver
Ring,
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Ring/ som paa 6te og yde Rmg,str«kker sig ned paa Bug-Fedderne. Si
derne ere mere morkgrenne og fortpunkterede; Aande-Hullerne hvide, mcd
en fort Omfatning, og Stierten coniff med en hvid Stribe paa hver Side.
Sidst i Augusti eller forst i September danner den sig en Koqve i Mossen
teet ved Jorden.
Dens Puppe er stor og redbrun med adskillige Jndhulinger paa Siderne, og en stumpet Tap bagtil i Enden.
27. Ph. Noch. Pcrficariæ.
Dens Vinger ere brunagtig graae, og
ligesom bestroede med brunt Pulver, derhos i yttre Kant mcerkede med et Aie
eller merk Strime, omgiven af en lys Ring.
Folehornene ere kun lidet fryndfede, og for paa Vingerne har den en lodden og sort Ophoielfe, ligesom No.

22 og 23.
Larven, som jeg har fundet paa Aspe-Trore, er lyseblaa og glat, mcd
en guul Strime paa Siderne, der gaaer rundt om Hovedet og den hele
Krop, hvorimod Bugen og Fedderne ere grcesgronne, Hovedet er ganske
plat.
Hr. Fabricius i sit Syft. Entom. tilloegger ben Caudam Conicam,
fom denne ikke har, hvorimod jeg ligeledes paa Afpetrcre har fundet en an
den Larve med en faadan Hale, samt knuddret eller punkteret Rumpcklaffe.
Disse ere af Farve ulige, deels egebrune og gule paa Bugen, deels Porcelain-hvide etter lyseblaae paa Ryggen, men grcesgronne paa Siderne, meh
en guul Sidelinie.
Disse bleve af Giege-Hveps Larver fordeervede, oz
kom ikke til Fuldkommenhed.
Endffiont jeg nu neppe kan troe, at jeg har
confunderet disse med hine,vil jeg dog forestille dem begge i naturlig Skik
kelse, den iste Fig. 7, den anden Fig. 8.
Fig. 7.
Cynips.
28. Cynips Qvercus folii, ikkun afStorrelse som en Loppe.
Fø
lehornene ere fortil tykkest med et aflangt og tykt Grundleed, hvorpaa folge gre
lange og 7 korte Leed.
Hoveder er brunagtigt og loddent, Overlivct tykt oz
striber paa langs, med en tyk og lodden Spidse, Fedderne brune og lodne,
Vommen asiang-rund, sort og glindsende, med en fort Braad; Vingerne mere
cnd 2 gange faa lange som Kroppen, samt hvide, med 2 sorte Tvcer, Sener.
Larven ligger i de GalE-DTbler eller runde Knyler, som Erter,
der sidde paa undre Side af Ege - Bladene.
I den varme Sommer 1776.
faaest

L?r
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saacs mange af dem ; da bleve ogsaa Ege - Redderne mere modne end soedvanligt, forstaae NordcnfieldS iscer paa Sondmor.
29. Cynips Eqvifcti arvenfis +♦
Af samme Storrelse, med me
get tyk og klumpet Vom.
Folehornene, der med de 2 Grundleed have 13
Leed i alt, ere knap saa lange som Kroppen, Overlivet har en tyk Spidse eller
Skilt.
Vingerne ere igiennemdragne med merke og tykke Sener, Braadden er kort, haard, spids og opadbeiet, Farven sort, men paa Vommen rod
eller brun - sort og skinnende; Fodderne brune.
Deus Larve ligger i de saa kaldte Jord - Nodder, som er Noden
af Eq vi fetum arvenfe (Kierring - Rok), hvori den gier sig mange Huller.
I Slutningen af Mai, da jeg fandt den, laae Fluen allerede udklcekket i
disse Huller.
Disse runde Rodder stikke ellers dybt i Jorden,
men de,
jeg fandt disse Insecter udi, fadde i tynd Muld og Mosse paa et'Bierg,
og skient Stcengelen var borte, kunde jeg dog med temmelig Vished stutte,
al det var denne Urrs Rod.
Tenthredo.
30. Tenthredo fe morata er meget stor, samt ganske sort og Mnnende, allene Folehornene ere gule, bestaaende af 4 Leed, - af hvilke det forste
er omtrent af Lcnigde som de andre 3 , og det forreste en aflang Klode.
Fodderncö nederste^Deel er guul, Vingerne brrme, og allerbageft ffyede eller morke.
Fis, 9. Sec Fig. 9.
31. Tenthredo uftulata, er ikke af de stsrste, og uanseelig af sin morke
Farve.
Felebornene ere hele, og tiltage lidet i Tykkelse fremad, ellers ganske
korte og ikke halv saa lange som Kroppen.
Vingerne have en .brun Sene i
yttre Kant, og en meget kiendelig Kant-Punkt.
Den hele Krop er glat, og
Overlivet eller Ryg-Skjoldet kobberagtig glindsende.
Larven er heel gron, med en lys Strime paa Ryggen og en anden ved
hver af Siderne.
Hovedet alene er guulagtigt og Hinene brune.
Den
opholder sig paa Vidieblade, og sidder omkring Bladenes Peripherie, lige
som Tenthredo Salicis Ro. 33.
Til Vinteren spinder den en merlin-agrig Vav om sig, m under Jord- Skorpen, og forvandles til Flue sidst i
Mai.

32.
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32t Tcnthredo Salicis.
Fauna Svec.
1548* capreæ Fabri
cii er peffort paa Hovedet og Rygskjoldet, har og en stor sort Plet imellem
Forfodderne paa Brystet; Vommener guul, Fodderne ligeledes, de bageste
all^ne tildeels sorte, Vingerne guulagrige med en sort Kant - Punkt, og igiennemvavede med Sener.
Følehornene have 7 Leed.
Larverne sidde paa Aspe-Blade i en besynderlig Orden, ligesom de
med Flid vare satte i visse Rader og tat ved hinanden, ere og deri adMte
fra andre mig bekiendte af dette Slags, at deres hele Krop er lodden af
lyse Haar, som sees Fig. 10.
Hovedet er sort og glindsende, Kroppen Fig.ro,
er grønagtig; men paa forreste og Zdie Leed bag fra, brandguul, hvil
ken brandgule Farve tilsidst indtager den hele Krop.
Langs Ryggen sees
Pulsaaren, som en merk Strime.
Paa Siderne har den nye sorte og
glindsende Punkter i Rad, foruden 1 yderst i Stierten, og narmere Fød
derne io lige saadanne, men mindre Punkter.
Forsodderne ere 6, BugFodderne 12.
De flaae Bagdelen stärkt over sig hen til Ryggen, for at
skrakke deres Fiende.
Til Vinteren bygge de sig under et Fiale-Sted
fom et Tag, en Koqve, som et tyndt brunt Skind, og fremkomme deraf i
Junii.
33. Tenthredo Salicis, Fauna Svec. §. 1572. Middelmaadig stor.
Hovedet sort, Ryggen guul med 3 sorte Ophøjelser, og'en sort Plet paa
Brystet imellem de -2 forreste Fødder.
Vommen guul, Fodderne ligeledes
og Fodsaalene allene sortagtige paa det bageste Par.
Dens Larve er bekiendt af den Skade, som Ven giør paa Ribs og
Stikkelsbarenes Blade, hvilke den ganske fortarer, saa at Traerne staae
ganske skaldede uden Frugt, hvorved dette dog er markeligt, at de ikke
angribe Soelbar-Traerne (Ribes nigrum);
men endog skye de Ribs
og Stikkelsbar-Traer, fom staae nar ved samme, hvoraf sees, at man
med Nytte kan plante disse Traer om hinanden.
Larverne selv ere grønne
og sortprikkede, sidde den ene ester den anden omkring Bladenes Kant, og
krybe mod Enden af Junii Maaned i Jorden, hvor de giøre sig et haardt
Spind eller Koqve ril Vinteren.

34. Tenthredo anten. feptemnodiis, cingulo albo,capite thoffaceqve atris, abdomine pedibusqve ferrugineis
♦ Følehornene
rr,eS«ml. IH.B.

Mm
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'ere sorte med en hvid Ring paTfierde Leed, Hovedet fort, «Ørnene grønne,
Munden'gunl eller gron, Ryggen sort med en guulgron Stribe fra Vingerne
Hen til Hovedet, Vommen robbruun, naar den overste Part af de 2 forreste
Leed undtages,, der er sort, Fodderne rodbrune, Vingerne noget brune, og
-Kant-Punkten rodbrun.
Ormen, som sidder i Omkredsen af Heg- og Selje - Bladene, er
gronagtig graa med lyse Strimer, gaaende Krydsviis over Ryggen, ellers
lys eller bleg paa Siderne.
Hovedet er bruunt og Hinene forte. Den 12te
October 1772. befandtes den atj have assort sin Hud, og var da heel guul
med en bruun Plet paa Stierten, siden krob den i Jorden, og fremkom som
Flue i Mai Aaret efter.
ZF. Tenthredo Anten. 7. nodiis flava, capite, thorace pedibustqVe rufis.
Lidet mindre end T. Salicis, guul paa Vommen, med sorte
Streger over de forreste Ringe, hvorimod de 3 sidste ere over og under gule;
Hovedet redt, Hinene sorte, Ryg-Skiolder rodt, Fødderne rode eller rodbrtt»
tre, Vingerne skinnende og lyse med guul Kant-Punkt.
Dens Larve ligger i raadent Birke-Trcee, er gron med 6 Forfoddee
og ligesaa mange Par stumpede Bugfodder, og har en brun Ring med
hvid Prikke, som en Hiesteen paa hver Side af Hovedet.
Den gioret
§ '
Papiragtigt Spind om sig i det Hule af Trceet, hvori den ligger.
Fluen,
som fremkom i Mai, ligner Tenth. Betulæ Linnei, men kan dog neppe
vare den samme.
36. Tenth. Anten, 7. nodiis atra, thoracis marginibus luteis,
abdomine cingulis 7 pallidis, ano pedibusqve ferrugineis.
Af
iniddelmaadig Storrelse.
Ryg-Skioldet har guulagtige Sider, Vommen 7
-hvide Baand,
er paa de bageste Leed bruun, men paa undre Side hvidstris
Ler paa tvert, Fodderne ere rodbrune, dog Fodsaalene paa de to bagcste Par
morke.
Vingerne have en guulagtig Kant-Punkt.
Larven, som ligger ganske nogen (uden Hylse eller Kogve) i Barken
afSvart-Orren (Alnus folio incano) har 6 Forfødder og 7 Par BugAdder , hvori den adMler sig fra ncestforegaaende, hvilken den ellers ligmr, den gior dg intet Spind eller Kogve om sig, som den.

.
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3*7* Tenthredo----------------- Jeg formober, at ct Insect af denne
Art fremkommer af en Larve, som her sees paa Elletrae, og stront jeg forgie-

ves har sogt at bringe den til Forvandling, har jeg dog agtet den veerd til an
dres Efterretning at aftegne og beskrive, da den er af en besynderlig Art.
Den er nemlig heel igiennem Sneehvid, af et hvidt Pulver eller
Pudder, samlet i Flokke, fom i en meget ziirlig Orden omgive den. Saasnart man rerer ved den, falde disse Flokke af og smitte fem Pudder, men
samler sig i en kort Tid igien paa samme Maade.
Naar den nyelig har
stiftet Hud, erden bar, men faaer snart sine Pudder-Flokke igien, der
uden Tvivl tiene deus svage Legeme ril Bedeekkelse, ligesom den lodne og
hvide Uld hos C hermes Alni, af hvilken Aarsag den altid sidder paaBladenpü undre Side, og gemeenlig langt ned paa Track mod Jorden.
Un
dertiden er Pudderet endnu saa lidet og tyndt, at alle Ormens Rynker
kan secs derigiennem ;
men som tiest stiules det hele Legeme deraf, det
Sted undtagen, hvor Pulsaaren ligger, der har en bar og mork Strime,
uden Tvivl formedelst PulsaarenS'idelige Bevagelse, der gier, at Pudder
flokkene der ei kan famle sig, og blive siddende.
Pudderflokkene selv ere
as ulige Skikkelse, nu langagtige og lige, nu krollede i Enden, som Fresurer, som under Microscop give en langt smukkere Udseende, end jeg her har
varer i Stand at afbilde.
Naar den vil krybe i Jorden, som steer ferst
eller i Midten af September, trakter den Huden fer sidste gang af sig, og
bliver da bleggron og glat uden Pudder.
For Resten er den af Skabning
fom de sadvanlige Larvæ Tenthredinum, har ct grent rynket Legeme,
sorte Aine, og 7 Par stumpede Bugfodder, foruden de 6 Forfodder.
See Fig. 11.
Sirex.
Z8. Sirex gigas, et meget stort og anseeligt Insect med lange gule
Folehorn.
Hovedet er sort, dog guult bagen for Ainene, Ryg - Skioldct
fortog loddent, Vommen tromlerund og fort, de 2 forreste og 3 bageste Leed
undtagne, fom ere rodgule, samme endes bagtil med en guul og trind Preen
eller Pigge, siddende parallel med den fra Bugen udgaaende lange og tykke
Braad. Fodderne ere gule, dog Laarene mestendeels sorte; Vingerne ligeledes
gule.
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39. Sirex fpeftrum > ligesom forrige, temmelig rcrdsom at see tik,
Dont mindre.
Hovedet og Ryg-Skioldct ere sorte, og besatte med en sort
Loddenhed eller Uld; Vommen blaa-agtig, sort og bagtil spids.
Fra det
middelste af Bugen udgaaer, ligesom paa den forrige, en lang og tyk Preen ,
og i samme er en Fure,- hvori Braadden eller 2Eglceggeren ligger. Vingerne
bedcrkke hinanden/og ere af samme Lcengde som Kroppen.
Alle Jodderne ere
redbrune, og Folehornene sorte.
See Fig. 12.
Ichneumon.
40. Ichneumon culpatorius ? ikke meget stor, med en guul eller
hvidagtig Plet paa Ryg-Skioldet, dog uden guult Skildt.
Vommens 2det
og zdieLeed gule (en miden havde 2det, Zdie og 4de Leed gule), men Stil
ken (petiolus) og de bageste Leed sorte. Fodderne gule, men Laarene paa det
Lageste Par sorte.
41. Ichneum. yolutatorius , temmelig stor med jevn tyk Vom, eller
fuldkommen liig Linnei Beskrivelse, endog i Henseende til den gute Plet af

Skikkelsesomen halv Maane, i Enden af Ryg-Skioldet, som paa samme
Sled er indstaaret.
Vommens Ringe have kun hvidgule smale Kanter eller
Brcemmer. _ Alle Fodderne gule. Folehornene paa ovre Side sorte; men
paa den undre rodbrune.
42. Ichneum. vaginatorius, er stor, med jevntyk Vom, og sort
Krop.
Panden er guul, Folehorncne sorte paa ovre, men guulbrune paa un
dre Side, og alle Vommens Ringe lysegule i Kanterne, Vingerne brune uden
Kantpunkt; hver har ved Roden 4 gule Pletter, 3 foran, og 1 bagtil; Fod-

Lerne gule.
43. Ichneum. fuforius, har redbrune Felehorn, sort Hoved med en
rodbrun Streg forved hvert =Øie, samt 2 gule Punkter ved hver Vinge.
Vommen er rodbrun, men Stilken eller forste smale Leed sort; de bageste
Fodders Laar sorte, Resten guul.
44. Ichneum. titillator? er kun liden eller middelmaadig stor, og heel
fort, dog paa de 2 middelste Ringe af Vommen work redbrun.
Folehorncne
forte, Fodderne ligeledes, undtagen FodsaaleneS nederste halve Deel paa det
hageste Par, som er hvid.
Braadden nasten ligesaa lang som Vommen, der

er
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er smal, og sidder paa en endnu smalere Siilk. Ho» nogle ere Fadderne mork
rodbcune.
1777. befandt man, at den skadede Hvidkaal-Planterne i Haver
ne, uden Tvivl ved at stikke sine
i dem, hvoraf de visnede.
- 45* Ichneum. glaucopterus, er stor, med lange Felehorn, fort
Hoved og Ryg-Skiold, meget smal og lang Vom, som er bue-dannet, og
paa de nederste Ringe sort; men ellers rsdbrun, ligesom Fslehornene og Fsdderne/dog ere de bageste Fodder forte ved Ledene.
Fundet i en Fytle- Kummer (Tenthredo vitaliana) Koqve, hvori
den havde fortcrret .Larven, og giort sig et stint giennemsigtigt Spind,trindt
og af Lcrngde som Kogven.
Med den korte Braad i Rumpen stikker den
folelig.
46. Ichneum. circumflexus, stor, med jmaa Vinger.
Folehor
nene rodbrune, Fodderne gule, ~ men sorte paa Ledene , Vommen lang, smal
og krum som en Segl, for det meste guulbruun, dog sort i Enden.
47. Ichneum. ater abdominis primo fecundoqve
Segmento
pedibus antennisqve bail ferrugineis -|-.
Folehornenes bageste Deel er

rodbrun, ligesom Fodderne, Vommens forste og anden Ring ligeledes, dog
gule paa undre Side, de 5 efterfolgende Ringe forte oventil, men kun 3 ril 4
under neden.
Stilken, som udgior forste Leed, er tyk.
Den kunde kaldes
Ichneum. tunicatus, som sees af folgende.
Den fandtes den 22de Mai levende i en Hylfe, som syntes at bestaae
af en bruun og haard Birkebark.
Samme var trind, leedet og stadagrig
under neden, med Tegn til 4 Par stumpede Bugfsdder og 3 Par Forfod
ver, samt Ormens Hoved, som havde vceret guult og brunplettet.
Bag
til havde den 2 brune Skinl, som en splittet Ungula, og har ligeledes
hert Ormen til, hvoraf denne Hylse var dannet.
Inden i laae en anden
sinere Hylse, og der inden for forbenwvnte Ichneumon eller Gioge-HvepS.
Af dette Slags Giogehvcps-Hylser fandtes adffiliige i Mose ved Birkerrceernes Redder, hvilke havde der ligget Vinteren over, og af det mt
med det andet kan jeg ei andet stutte, end at Larven fra forste Tid har tilhort en Phalæna, men er siden giort til cn Boelig af forbenavnte Giogehveps, hvis Larve forst har dannet den yderste haarde Hylse af SommerMm K
fuglen-
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fuglens Hud , og dertil maafkee betient sig af den brune og tynde Birke
bark, hvilken Len nu fuldkommen lignede, og siden den finere Hylse eller
Koqve derinden for.
Paa nogle saaeS et lidet rundt Hul, hvorigicnnemGiogehvepsen allerede var udkommen.
48. lehne um. ater, pedibus tefiaeeis, abdomine Cub tus albopunctato
kan regnes blant de smaa, sikiont ei de mindste.
Paa FodLerne er den redbruun, men ellers fort, og paa Vommens undre Side hvid,
med en Rad forke Punkter paa hver Side.
Folehorncue ere omtrent af
Lcrngde fom Kroppen, men Braadden vel faa lang.
Den samme har ikke
allene
Prene riden om sig fom en Skede, men bestaaer og selv af 2 Dele eller
sine Stilke.
Ligeledes Har det sig med Puppen, eller den Ham, Fluen efterlader
sig, der ligeledes har 4 Stilke, bestaaende af utallige Leed, som og er sornodent, siden Braadden hos Puppen maae ligge krum.
Denne Giogehveps fremkommer ofte af en liden smudsig hvid Som
merfugls Larve, som ligger i Barken afEnebcertrcee, og kunde derfor kal
des Ichneumon juniperinus.
49. Ichneumon ater, pedibus ru fis -j-, er kun liden med tyk Vom,

samt kort og ikke synlig Braad. Folehornene ere omtrent af Lcengde fom Krop
pen, og bestaaer as ZO Leed.
Den avles i Fyrretreee, og kan kaldes I eb
ne um. Pini.
Dens Larve er en temmelig stor tyk og hvid Orm, uden Fodder, og
med rodbruunt Hoved. Den holder til deels i Fyrrebarken, deels i Troeet
selv, teet under Barken, og danner der en tynd Koqve om sig.
Af en saa
sior og tyk Larve skulde man ikke have ventet saa liden Flue.
50. Ichneum. anten. an nulo albo, abdominis Tegmento primo
tertioqve ferrugineo , 6to albo, pedibus ferrugineis -|-, er middelmaadig stor, sort paa Hovedet, Ryg-Skioldet og Felehornene, hvilke sioste
have en hvid Ring.
Vommens Stilk er fort, de g folgende Leed paa undre
Side rodbrune, men oventil ikkun det iste og zdie, siden alle forte, undtagen
det 6te, der oventil er hvidt. - Alle Fadderne rodbrune, men Ledene paa det
bageste Par sorte.
Den er fundet i raadne Virkestammer, og kunde kaldes

Ichneum. Betulæ,

'
Sphex.
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Sphex.
Sphex clavipes , ganffe liden og fort, har en lang og i Enden
kolledannet Stilk, en Vom, fom neden under er heel rodbruun, men oventil
kun paa 2den Ring, de bageste Fsdd^r have kolledaunede, og de 4 forreste
hvide Skinnebeen.
Munden er sslvfarvet hvid ; Folehornene ikke gule ved

Roden, fom Linne^ beskriver den.
52. Sphex vaga, Jar foruden et Par gule Punkter paa Overlivek,(fom
dog undertiden mangle) 3 gule Tvcerbaand paa Vommen, af hvilke de 2 for
reste ere i. Midten afbrudte, som 4 mod hinanden staaende Linier.
Nogle
have gule Grundleed i Folehornene, og disse ere meget storre end de andre.

Nogle have ogsaa heel gule Skinnebeen, andre ikkun paa yttre Side, gor
Resten er den fort og skinnende.
Larven er en temmelig stor tyk og hvid Orm uden Fedder, hav et
livet Hoved, 2 stcrrke og med Savtander forsynede Bidekiaber, og paa
Kroppen 13 paa Siderne dybt indskaarne Ringe.
Den ligger i halvforraadnede Birkestammer, og gisren fiin rodbruun Koqve om sig.
I for
reste Ende af samme, hvor Ormens Hoved vender hen, ligge endeel smaa
Spaane, som den har bidt as Traet, for at giore sig Rum; men i him
Ende en Mamgde dode Fluer, som Moderen har lagt derhen. Ormen tit
Fode og Naring, skiont det faldt mig vanskeligt ar begribe, hvorledes den
kunde bringe dem ind i det faste Trcee, hvor ikke faaes ringeste Indgang
eller Aabning.
Af de dode og al Saft berovede Fluer vare Mufca Nemorea &Bibefii de kiendeligste.

Forbemeldte Sphex fremkom ide sidste

Dage af Junio.
53. Sphex leucoftoma,
Dens Folehorn tage noget til i Tykkelse
sreinad.
Den overste Kicebe er hvid, Resten sort, Vommen skinnende, meS
lyse men lidet kiendelige Kanter paa Skicrllene eller Ringene.
Rundt om

Kroppen og Fodderne fees en subtil Lodvenhed*
Skinnebenene ere lidt tyk
kere i Enden end ovenfor.
Vespå*
54. Vefpa vulgaris, den almindeligste sg meest hekiendte Hveps-Art,
der ei behover nogen vidtleftig Beskrivelse.Jeg vil da futt sige, ar den deri

Weest adskilles fra de andre,

at Vommen har

5

gule Tv^rlinier, af hvilke

den

igo
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den overste er i Midten lidt indffaaren, den anden har 3 Jndffærelser, de
»vrige z een Jndffærelse i Midten og 2 andre paa Siderne, alle som sorte
Punkter, da de forte Jndffærelser ««sien gauffe indsiuttes af de gule Tværlinier.
Den er et bekiendr Rov-Insect, der ei allene fortærer en Mængde
Fluer, men og Kirsebær (ventelig og flere Frugter) i Haverne, og ligeledes
Fiffe, fom ved Ssekysten hænges i Luften, for at terres, hvilket ligeledes
gielder om den uæstfolgende og flere.
55. Vefpa rufa, fornemmelig deri adffilt fra de andre, at Vommens

to forste Ringe erc rodbrune med gule Kanter, de andre kun forte med lige faadanne gule Kanter, der undertiden ere indffaarne, undertiden ikke.
For Re
sten har den paa Hovedet og .Hals-Skioldet mange gule Punkter og Pletter,
ligesom den forrige.
§6. Vefpa parietum , har 5 gule Tværbaand, eller ligefaa mange
gule Kanter paa Vommens Ringe, af hvilke de 2 forste staae mere vidt fra hin
anden end de evrige.
57. Vefpa cribaria /3. kun liden og fmal, med en pæredannet Vom,
fom har 6 gule Tværbaand, af hvilke de 3 ferste ere i Midten afbrudte eller
averffaarne.
9)(ia tibiis anticis mærfeo ingen lamina cribriformis, fom
lnaaffee allene gielder om varietas «.
I de Svenffe Arter anftes denne Plade for et Sold at sigte Blom
ster »Stevet igiennem, fom de famle af Blomsterne; men da den ingen
Huller har, falder denne Mening bort, hvorimod Hr. Prof. Fabricius me
ner med storre Rimelighed, at den tiener Hannen til, at holde Hunnen desto
fastere i Parringen, og at den derfor kun findes hos Hannen g)
Den her
beskrevne bliver da nok en Hun.
§8» Vefpa campeftris, har 4 gule Tværbaand, den forste deelt i 2,
og fom 2 gule Prikker, den 4de og bageste indtager kun en Deel af Vommen,
riaar de 2 ovenfor siddende indtage dens hele ovre Side, men ei den undre,
font
Dette formodes allerede i Z00L Dan. pro dr. p. i6o. og i Naturf. 2 St. S. 20.
T. 2. har Hr. GLeze tydeliqen viist , at denne Plade ikke er noget Sigteredsiab;
herhen horer og det 7 St. S. 99. og r 5 St. S. 75.
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De gule Pletter paa Kroppen ere Hos denne og flere ikke al

tid lige mange.
' .
59. Vefpa arvenfis/3. ligner en Giogehveps (IcHneurn.), da den

har cn parcdannet Vom, med 3 gule Tværstriber, som dog ei strcekke sig til

undre Side.
Af disse er den anden og gdie langt mere adstilte end de r
forste.
Imellem den anden og tredie sidder paa hver Side en guul Plet.
60. Vefpa parietina, er kun liden med 3 gule Tværstriber paa Vom
men , af hvilke de 2 bageste sidde teet tilsammen, og langtfra den overste. In
gen af dem omringer Vommen ganste, undtagen den middelste.
DenneBestrivelse passer sig best til Vefpa 995 Fauna Svec. edit. I, som dog i den
anden Edition anføres som et Synonymem af denne.
I dennes Pande markeds jeg engang 2 gule Stilke som Horn, hver
med en grsn Knop i Enden, bestaaende ligesom af smaa Bar eller som cn
Viindrue: Klase.
Den synes at have varet en Gevaxt, og følgelig et Slags
Sygdom hos disse Insecter; thi jeg har engang tilforn market ligesaadanne
Gevaxter, stisnt flere i Tallet, i Panden af en vis Flue, hvis Navn jeg
ikke nu erindrer.
61. Vefpa bifafciata, er liden, med en artig paredannet Vom, der
har 2 vidt adstilte Tvarstkiber, af hvilke den anden omgiver den som en Ring,
uaar den fsrste kun indtager dens ovre Side.
Tat hos den anden sees nok en

meget siin Tvarstribe, dog allene oventil.
Formica.
62. Formica Herculanea, den bekiendte store Heste-Myre, som
opholder sig i tørre og fede Fyrre - Stammer, hvori den gier sig mange hule
Gange.
Syndenfields har man en heel Plage af dem i Husene, naar disse
bestaae af gammelt og fedt Fyrre-Tsmmer, da de fortåre alt forekommende^
men isår Syltesager.
Dog ester St. Hans Dag markes lidet eller intet til
den».

63. Formica rufa, sort eller blegsort, dog redbrml paa Ryggen,
Mellem-Skiellet (Sqvama intergerina) og Fodderne.
Den bygger de bekiendte

Myreboer,

og kaldes paa Ssndmor

Klemre-Mimaur.

64. Formica fufca, Svart-Mimaur, sort, med en lys Skiar.
Mellem - Skiellet er fiirkantet og oventil lidt indstaaret. Hunnen er lidt stsrre
NyeSaml. IH. B.
Nn
env
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end <$frttnen, og har rykkere Vom, hvoraf kan udtrykkes mange usigelig fine
2Eg.
Hverken-Kionnet er mindst, og paa dem er Følehornenes forreste Deel
lidt leen ger end den bageste, hvorimod den hos hine er fuldkommen 2 gange
saa lang.
Den holder til under Stene og i Torvgierder.
65. Formica rubra, Eiter - Mimaur, saa kaldet af den Lidende
Vcedste, den scener fra sig.
Den er kun liden, med stort Hoved, sorte Sine,

lidet Mellem-Skiel, og smal samt noget lodden Vom, der har en lys Skicer.
Farven er ellers lysebrun, og under Vommen sidder hos de fleste en merk Plet.
66. Formica nigra den mindste.
Hovedet langt bredere end OverUvet, Mellem-Skiellet kort, derefter en liden Stilk, saa den ncrften runde
Vom, besat med korte Haar i Rader paa wert.
Farven er msrkebrun.
67. Formica cælpitum, udforlig beffreven i Kiobenh SelskabSkrift. X T. S. i. fecjq. hvortil jeg kun vil lcrgge dette, at en Art-Foran
dring af dem opholder sig her Syndenfields i Kakkelovns Rerene om Somme
ren; hvorfra den i Augusti flyver ud og opfylder Husene.
Tipula.

6Z. Tipula rivofa, den sterste og tillige smukkeste, fornemmelig i
Henseende til dens lyse og med brune Sener gicnnemvKvede Vinger.
Hove
det og Folehornene ere meget smaa, Vommen lang og smal, med mere som
Fig.

sees Fig. 15.

Den Tegning, man tilforn har i de SvensteActer, er kun me

get siet.
69. Tipula peftinicornis, mcerkvcerdig af sine ficerede Folehorn, der
ere rodgule ved Roden, men for Resten sone.
Imellem det sorte Hoved og
Ryg-Skioldet harden en rodguul Halskrave, Vommen er ligeledes redguul
med en Rad forte Punkter i Midten.
Foddernes everste og tykkeste Leed red-

Resten fort.
Larven, fom opholder sig i halv forraadnede Trcw Stammer, har
sortebrunt Hoved, og en simrdsig hvid Krop, med en melkehvid Plet bagtil,
hvori sees 2 forte Aande-Huller, som Hine.
Rumpen er kloster, og toet

Huulr,

ovenfor samme sidde 2 kiodagtige Spidser eller Tappe, hvormed den, ved
at boie Rumpen, kan bedcekke Aande-Hullerne.
Fra Hoveder hen til be
meldte Aande Huller gaae 2 melkehvide Lnngegange, som ere bugtede og
sende mange fine Grene ud til begge Sider.
Puppen har foran 2 fru itv

*

me
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m'e eller lykkedannede Horn, og adskillige Spidser omkring Kroppens
Lced, som maastee ttene til, at Fluen desto lettere kan arbeide stg ud af
Puppen, naar den ved disse Spidser hastes og fastes i Tract.
Larven og
Puppen sees afbildede. Fig. rz.
70 Tipula oleracea, maadelig stor, eg overalt af en lys redbrun
Farve; Vingerne af Farve , som giennemsigtigt Pergament uden Punkter,
og med en brunn Linie gaaende langs med den yttre Kant. Fodderne ere rodbru
ne, men ved Ledene sorte.
Dens Larve er bekiendt deraf, at den fortårer Kaal- og andre MadUrters Nodder, som isar stede 1767.
Den er de foregaaende liig, isae
i Henseende til Aandchullerne, som dog paa denne omgives af flere kiodag»
rige Spidser, 4 over og 2 under.
Farven er morkegraa og uanseelig.
Puppen ligner Ormen, undtagen i forreste Ende, hvor den viser Tegn ril
Vinger og Fodder, og hvor 4 Spidser synes at vare Jouteralerne for Fluens
tilkommende Folehorn og Hine.
71. Tipula hortorum, er stor, af graa-agtig Farve.
Vingerne
ere brune med 2 lyse Pletter, af uordentlig Figur, strikkende sig baade paa
langs og tverts, og sammenlobende omtrent i Midten, hvor alleene en bruun
Sene adstiller dem.
Den yderste Plet indtager det Rum, hvor Kant-- Punk
ten ellers pleier at sidde, hvilken her fattes.
Dette er Hannens Bestrivelfe.
72. Tipula alis hyalinis, coda marginali ferruginea -j-, er stor,
af graa Farve, dog saa, at Felehornene, Fedderne, Vommen og Vingerne
ere alle brune ved Roden eller Basin. Vingernes yttre Kant er og mere bruun,
' end Resten.
Bagen for den merke Kant have de en lys eller hvidagtig Plet.
Hunnen er langt stsrre end Hannen, men dens Folehorn 3 gange mindre, end
hans.
En bruun Strime gaaer langs ad Vommen, som dog hos Hunnen er
mindre kiendelig.
Dens Larve er tyk og stumpet i begge Ender, helst den forreste, hvor
det lille Hoved sidder fordybet i en Hule, og kan stydes ud og ind.
Aande-Hullerne i bageste Ende omgives af lancetlige Spidser, satte i Form af
en Stierne.
Dens Farve er ganske hvid.
Puppen er bruun med 2 krum
me Horn foran.
Alle Kroppens Ringe, ifcrr den ophoiede Siderand, ere
besatte med Pigge, desuden sidde i Rumpen 3 stumpede og tykke Spidser,
Nn 2
omkring-

Fig. 13;
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omkringsatte med hvasse Pigge, af hvilke 2 paa overste Side ere tvekloftede.
Ormen og Puppen opholder sig i raadne Birkestammer, hvorafFluen frem
kommer sidst i Mai.
73. Tipula cinerea, alis fufcis, maculis albis, circa punc
tum marginale fufcum ~b, kun middelmaadig stor, heel bruun-agtig graa
af Farve, med lysebrune Vinger, hvori sees endeel lyse Pletter vcd og omkring
Kant-Punkten, som her er bruun.
74. Tipula atra hirta, alis albis, femoribus ferrugineis
.

Cigner Pomona Fabricii oq Marci Linnei.
Af Munden hcenge 2 ledede
Famlestcenger, som paa en Tipula, ffiont den ellers mere ligner en Afilus,
fom sees Fig. 6.
For Resten er Hovedet lidet, Folehornene korte. Vom
men lang og fladagkig,
Vingerne hvide med nogle sorte Sener i yttre
Kant, og en lidet kiendelig mork Kant-Punkt.
Den hele Krop er lodden og
fort og glindsende. Laarene undtagen, som ere rodbrune eller rode.
Nogle ere af Storrelse omtrent som de store Huusfiuer, andre ikke
Zdie eller 4de Delen saa store, saa jeg neppe hos noget Insect har scet en
kiendeligere Forskiel i Storrelse.
Endnu agtes, al Vingerne paa dette In
sect ligge paa hinanden og bedcrkke hinanden, endss'iont Tegningen Fig. 6.
fom er giort ester et med en Naat igienuemstukket Exemplar, viser dem ad-

' ffilte.
*
75. Tipula cinerea,
.

,
antennis articulatim plumofis, alarum

margine villofo-f, er ganske liden og ret smuk at see til, med ovale og
rundt om Randen lodne Vinger.
Den har lange palpi i Munden , og to
krumme samt lodne Spidser i Rumpen, staaende mod hinanden som Hager.
Folehornene ere for hvert Leed omgivne med korte og sammenbeiede Fiere.
Fremkommer afFaaremog om Hosten, og ligner T. plumofa.
76. Tipula Cinereo atra, pedibus fufco-luteis, alarum mar
gine vi 11 o fo -j-, er meget liden, graa- agrig sort, med smudsig gule Fodder,
hvide Vcegt-Stamger, morke Vinger, hvis forreste halve Deel er i Randen
befat med lange Haar.
Hovedet har lange Haar i Nakken, og foran 2 runde
Kloder *mcd et Folehaar paa hver.
I Munden sidder en opadboiet tyk Spidse,
med 2 opadboiede Famiestcrnger paa hver afSiderne, tykkest i Enden, hvori
ben synes ar afvige fra Tipulx, hvilke den ellers meest ligner.

Puppen,
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Puppen, som hcrnger fast til udstoppede Fugle, er guulbrun, og lig
ner en Baad, da den paa den ene Side crophoiek og glat, men paa hiin flad,
med ophoiede Tvcrrbaand som Roerbcrnke.
Larven, som jeg ikke har seek,
fortårer nok Fuglene, siden Puppen, som sagt er, sees hcrngcnde ved de
res Fiere.
Forudsat at den var en virkelig Tipula, kunde den altsaa fat*
beö Tipula fur.
77. Tipula antennis plumofis, abdomine fubluteo, corpore
alisque fufcis
Omtrent af Sterrelse som en Loppe, med forke Fslehorn,
der see ud som Hesterumper.
For Resten er Kroppen sort, Vommen guul paa
undre Side, Vingerne sorte, Vcrgtstcrngerne hvide, Fodderne lange og forte.
En anden (uden Tvivl Hunnen") af samme Sterrelse og Skabning, havde en
kortere og tykkere Vom, og enkelte Folehorn af 14 Leed, de forreste langst.
Puppen sidder inden for den sprukne Bark af Kirsebcrrtrcrerne, ganste
opreist og fastet tik Trceet, den nederste Ende er lang, smalringet og befat
med lange Borster, den overste tyk, hvor og Tegn sees til Hine og Vinger.

Nogle ere gule, andre morte,
Mufca.
78. Mufca bombylans, seer ud som en Humle, Apis, og krum
ler ligesom den.
Panden er hvidagtig og glindsende, Felehaarene ganske
lidet ficrrcde, Overlivet besat med brune Haar.
Skildtet bruunt, Vommen
stinnende sort, og omgivet med brune Haar, som allerbagest ere gule.
Ne
den under er hele Kroppen sort, dog alle Laarene oventil hvide; Vingerne i
Midten brune.
79. Mufca pendula, stor og brumlende.
Felehaarene ere enkelte.
Panden guul, Hinene sorkrode, Overlivct sort med 3 gule Striber paa tvert,
og 2 paa langs ved Siderne; Vommen sort med 4 gule Tvcrrbaand, af hvilke
det ferste er sterst og i Midlen afbrudt, de 2 felgende smalere og kun i Midten
ind^aarne, det 4de heelt, del ferste Leed mestendeel guult paa undre Side, de
andre ikke, Fodderne rodbrune, og de bageste Laar ikke synderlig tykke.
80. Mufca florea, stor, med enkelte Folehaar og ncrsten ovalie FoleKoller.
Panden er guul, Hinene brune, Overlivet besat med gule Haar,
ellers fort med 2 gunlagtige Tvcrrbaand, Skildtet bruunagkigt. Vommen sort
rned gule Haar paa Siderne, ellers glat, med 2 gule Pletter paa ferste Ring,
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een paa hver Side, som not ften stede sammen, de 2 folgende Leed gule i ovre
Rand, eller rettere have der ligeledes 2 gule og not ften sammenstedende Pletter,
alle 3 Ringene ere og i nedre Rand gule, dog den forste kun i Midten; Skin
nebenene i det overste rodagtige, og Vingerne noget brune, saavel ved Roden
fom i Midten af deres yttre Rand.
81. Mufca mutabilis, er maadelig stor med siærede Felehaar (et en
kelte som hos Linne^) graa-agtigt Overliv og Vom, der tillige har lange Haar
med en guul Glands eller Skiær, Skildrer rodbrunt og Fodderne ligeledes,
uden sorte Laar.
Vingerne have brune Sener.
82. Mufca noctiluca, en liden Flue, som sees overalt i Vinduerne,

og kiendelig deraf, at Vommen fortil har 2 jevnsides siddende lyse og giennem-.
sigtige Punkter eller Pletter paa hver Side.

Den er for Resten sort og besat

med store Haar;
Vommen er liden og trind.
83. Mufca antennis fetariis, fub to men tofa, abdominis tribus
fegmentis margine albis, alarum fafcia media ferruginea
Kan

ei vel være glauca eller erratica.

Den er temmelig stor, og har altid et bruunt
Baand eller Tvcerstreg over Vingerne, samt en sort og glindsende Vom, med
en hvid Rand paa de 3 so'ste Ringe.
Skildtet er morkebruunt,Overlivet lige
ledes, og noget loddent.
Paa Vommens forste Ring have nogle 2 trekantede,
blegbrune og næften giennemsigtige Pletter, fom dog fattes andre, og er nok
KionnetS Forskiel.
Fodsaalene ere oventil hvide.
84. Mufca RJbefii, maadelig stor, med guul Pande, rode Aine',
graa-agtigt Overliv og sort Vom med 4 gule Tværstriber, af hvilke den overste

er i Midten afbrudt.

Fodderne gule,

Vingerne lyse med en bruun Sene i

yttre Kant.
Dens Larve sees paa Ribsens, Heggens og andre Trceers Blade,
og er Bladlusenes assagte Fiende, hvilke den fortærer i Mængde.
Midt
ad Ryggen gaaer en sort Streg, og at samme er Ende-Tarmen, sees af

de forte excrementa, den giver af sig, hvorimod de gule Linier, som omfatte
den paa Siderne, nok blive Pulsaaren, som kan fluttcs af deres idelige
Bevægelse -, eller maassee rettere duétus pulmonales, siden de bagtil en
des i en haard tuberculus etter dobbelt Knude, hvori sees lange Strimer,

lige-
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ligesom Straalcr i en Stierne-Coralle, og igiennem samme er det nok den

træffet Luft.
({5. Mufca larvarum, faa kaldet, fordi den, ligesom Giegehvepsene, lægger sine 2Eg i Sommerfuglenes Larver.
I Larva Phal. Nod. fuliginofæ har jeg for Ex. feet, vel ikke dens Orm, men dog dens forte Pupper,
hvoraf den i Mængde fremkom.
Fluen er mindre end de fmaa Huussiuer,
men famme meget liig, fornemmelig i Henfeende til dens lyse Tætninger paa

Bagdelen eller Vommen.
86. Mufca cupraria, er langagtig med enkelte Felehaar, glat paa
Kroppen, gron paa Hinene, og paa Overlivet ffinnende gron.
Vommen er
morkeblaa, langagtig og fiad, Vingerne meget morke fortil, med en mork
Kantpunkt, Vægtstængerne uden Dækkeskiel.
8/. Mufca ungulata, er liden, og opholder sig ovenpaa SuurbrondSi
Vandene.
Felehaarene ere enkelte eller Haarsine, Hinene grenagtige, Pan
den hvid" og skinnende, Ryggen kobberfarvet,
Siderne guldlarvede, Vom
menliden, trind og kobberfarvet, Fodderne ligeledes.
Vingerne have 2
forte Punkter henvcd indre Rand.
88. Mufca cynipfea , kun lidet (terre end en Luus.
Folehaarene
uden Fiære, Hinene rede, Kroppen fon, dog Hannen noget kobberfarvet,
og Hunnens Vom noget bruun.
Sammes ferste Leed er Pæredannet. Skin
nebenene, i fær paa de forreste Fedder, have kone Ha at, fom Savtænder , og
Vingerne en fort Punkt i Spidfen.
Dens Larve, fom opholder sig i Faaremog, er hoiguul, i forreste
Ende spids, men bagtil stumpet med 4 fmaa Horn, af hvilke de 2 storste
ere udstrakte, men de andre nedenfor siddende
neget krumme.
Dens
Indvolde have en stærk ormeformig Bevægelse,
som kan sees udenpaa.
Puppen har samme Skabning, men færre Ringe og de 2 storste Horn >
Rumpen tveklostede«
89. Mufca folftitialis, cr en god Deel mindre end de fmaa Huuefluer, har gronne Hine, guul Mund, enkelte Felehaar, og paa Kroppen en
graa Farve, men brune Fodder, lyse og meget plettede Vinger, af hvilke
Pletter 2 i yttre og 2 i indre Rand etc de kicndeligste.
I yltte Rand sidder
tillige en liden sort Pigge eker Tietn»
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Dens Larve opholder sig i Knoppene af Tidselen Carduus crifpus,

og da den just fortærer eller fordærver Freet, er det klart, at om denne
Flue ikke var, vilde denne Tidsel langt mere saae og rodfæste sig i Agrene,
end den nu gier.
Ormen er ellerp trind og hvid med 2 rede Punkter eller
Lufthuller i den stumpede Bag-Ende, hvorimod den i forreste og smalere
Ende har et Haardt og grenet Lem, som en Tvesork, at hielpe sig sort med,
La den er uven Fodder.
90. Mufca Hyofchyami, af de smaa, doge! de mindste, har gronne
Hine, graa-agtig Krop, blegbrune Fodder, hvide Vinger, overalt bestroede
med morke Punkter, især har de i yttre Rand 2 sorte Pletter og tillige nogle
fine Borster,
Dens Larve opholder sig i Knoppens af Carduus heterophyllos,
og har der samme Virkning , som den forrige i Carduus crifpus.
Or
men er trind, rynket og hvid, har i forreste Ende en liden tvekloftet Fork,
men i hin 2 rode og haarde Corpora, som en Samling af Tænder, og
synes at være en Aabning for Duélus pulmonales.
See foran No. 83»
91. Mufca antennis fetariis pallida, abdomine fubluteo, pedi
bus grifeis 4-*
En ganffe liden Flue, af Storrelse fom en Luus» har en
meget tyk Snabel med 2 paralelstaaenve Prene paa Siderne, og rodbrune
Hine.
Folekollerne bestaae af 2 Kloder, den ene pyramiddannet, den anden
rund med et hosfoiet Folehaar; Rygskjoldet er blegt, og besat med sorte Haar
i Rader; Vommen guulagtig og trind med 5 Leed; Vingerne vandfarvede,
Vægtstængerne hvide, og Fodderne, især de bageste, lange, med en Tiorn i
Enden af Skinnebenene.
Det overste Leed af Fodsaalene (Tarfi) var paa det
bageste Pax tykkere, end paa de andre.
Deriblant saaes og en ligesaadan
Mufca antenn* fetar. pilofa atra, alis aqveis,- som nok var en Varietet
deraf.
Denne lille Flue', som er meget haardfor og levende, fordærvede
Blaakaal (ikke Hvidkaal) og Petersillie, men især Portulach i Haverne, i
Foraaret 1773. og plagede dem med sit Stik, som arbejdede i Haverne.
Tabanus.
92. Tabanus oculis viridibus, thorace.ftriato, fegmentis ab*
dominia margine fiayis 4-.
Omtrent af Srorrelse som Blindingen T.
'

Cæcu*
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Cæcutiens.
Hinene ere grsnne, Ryggen guulagtig lodden, med 3 merke
Strimer paa langs, Vommen lang og spids i Enden, med 8 kiendelige Leed,
alle sorte og stinnende, med en guul Rand, bredere paa Siderne end i Midten.
Den undre Side er graa-agtig, med en lys Rand paa hver af Bugstiellene.
Vingerne ere uplettede, Foddernes Laar sorte, men Skinnebenene brune. See

Fig. 16*

Fig, 16.
Dens Larve, som jeg har fundet i Havemuld, item i Moffe 'paa.

gamle Trcrestammer, er over 1 Tomme lang, smal, trind og tilspidset i En
derne.
Hovedet er lidet, bruunt og haardt, Halen spids med 2 hule Ror
eller Tubi i Enden, hvorimod den i Munden har en Hage at flabe sig frem
med.
Kroppens Leed ere 19.
Denne Orm er meget levende, og svin
ger sig stcerkt, naar den vedreres.
Midt i Junii forvandlede den sig til
en Puppe, ncesten af samme Anseende, men kortere og tykkere, med Tegn
til Hoved, Folehorn (der saae ud som 2 smaa Spidser), Vinger og des
lige.
Fluen fremkom deraf den 13de Julii.
93. Tabanus, oculis fufcis, thorace flriato, abdomine faruns
neo, ordine triplici fiifco-maculofo -fa.
Ligner T. Autumnalis»
Hinene ere merke, Overlivet graat med 3 merke Strimer paa langs, Vommen
market med 3 sorte og adstille Pletter paa Ryggen, og ligesaa- mange sammenhangende paa Siderne, men neden under sort og afdeelt i Qvadrater for
medelst de blege Linier, fom det sorte paa tvert igiennemstceres af.
Munden
er en kiedagtig nedhængende Tap, med 2 parallelstaaende kiodagtige og lodne
Spidser; Vingerne lidet morkplettede.
Felehornene bestaae af 3 korte Leed,
af hvilke det sidste har en kort Strang eller tykt Haar.
Fodderne mestendeels

brune.

Dens Puppe fandtes i Mosse ved Afpetrceernes Rodder, den var
rod, og lignede den nysommeldte, dog med Forstiel, at en Rad af Spid
ser (gemecnlig 2 og 2 sammenhængende) omringede hver Ring, desuden
havde den 2 Spidser i Bag-Enden og 2 paa Hovedet, som Folehorn.
Fluen fremkom den 12te Junii.

Afilus.
94. Afilus flavus, er noesten saa stor som en Humle, men ellers lii'A
th Flue. I Munden har den en lang srempcegende, samt tyk. og hornagtig
Uyt Saml. UI..B.
Oo
'
Spidse,

2A0
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Spidse, og i Forhornene kun 2 Seed.

Overlivet^er ophoret, sorr og'glind-

sende, men bagtil imellem Vingerne besat med gule Haar, Vommen oventil
lodden af brandgule Haar, men etters glat.
Vingerne have brune Sener.

Fig. X4‘ See Fig. 14*
Conops.
95. Conops flavipes, har kslledannede Fslehorn, sorte, ligesom
Hovedet, hvi-Pande er guul; Overlivet sort, med en guul Plet twtved Ho
vedet, og en anden bagen for Vingerne.
Skildtet har ingen guul Punkt.
Vcrgtstcengerne ere gule, Vommen tromlerund, med 1 gnu! Plet paa hver Side
foran, i, 2, Z, og 4de Ring guul i Randen, og den stumpede Rumpe guul
i Enden.

96. Conops calcitrans,’ aldeeleS liig de smaa HuuSflner, og bekiendt deraf, at den med sin lange Preen i Munden (der strller den fra Flueslcegren) stikker slemt, endog igiennem Strompee og tynde Klcrder, besyttder-

lig i Regnveir.

\

Podura.
97. Podura alba, caudæ furcis duabus articulatis> tt lidet,
langt, smalt og sneehvidi Insect, som opholder sig i Havemuld.
Hovedet er
rundt, med 2 af Munden udstaaende 2Ede-Redskaber eller Famlestomger,
Delehornene lange, af i8 til 20 Leed.
Kroppens Leed ere 13 , nemlig: 1
smalt Halsleed, 2 hiertedannede Rygleed, saa 10 runde, som udgiore Vommen,
soruden et lidet Leed, som en Tap i Enden.
De 2de Haler har hver 9 til 10
Leed, alle runde, ligesom Følehornenes.
De 3 Par Fedder bestaae af 3 Lecd
foruden Grundledet.
Over den hele Krop sees under Microscop adspredt«

F-lg. r/' Haar.

Fig. 17. viser den temmelig forstorret.
Acarus.
98. Acarus capite elongato, abdomine ovato duriufculo

punftis duobus atris -s-.
Hovedet er langt og tilspidset foran.
I Spid
sen sidder Munden med en Famlestang, der sees at oplette sig som en Sax eller
Tang.
Kroppen er oval og bedcrkket med en haard og bruun Skal, der har
tn lys Fure i Midten, og foran 2 sorte Punkter som Aine.
Fodderne ere 8,
hvilke 2 Par vende hen til Hovedet, men de andre 2 Par ril Stierten.

Naar
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Naar Ryggens brune Farve undtages, er den ellers lys eller blank.
Den et
mindre end en Bogmid, findes paa Østers, og hsrer altsaa Havet tit.
Aranea,
99. Aranea fimbriata, er stor og sortebruun, med aflang rund Bagdeel; en hvid og bred Srrime omringer Overlivet, Bagdelen og den hele
Krop; ovenfor samme Strime har Bagdelen subtile hvide Punkter i 2 Rader.
Fodderne ere sortebrune, og Famlestænqerne eller Fslefsdderne jevntykke, som
maaskee viser? arden var en Hun. Øinenes Orden er saadan, at de 2 bageste staae meeft vidt fra hinanden, de 2 folgende lidt nærmere sammen, og de
4 forreste i lige Rad tæt tilsammen.
100. Aranea abdomine cylindrico ovato, retinaculis magnis
fpinofis +, har et lidet Legeme, men store og lange Fodder, af hvilke det Zde
Par forfra er störst.
Ørnene ere 8, alle siddende i.2 ordentlige Rader. For
an har den 2 tykke Kloer etter Klemmeredskaber, paa indre Side forsynede
med storre og mindre Tænder, og i Enden med en lang krum Kloe, derefter fol
ge dens lange Famlestænger, som har i Enden imellem 2 lodne Blade en
sort og haard Klode, med en krum Spire i Enden, som nok er Hannens Kiendemærke.
Overlivet er bruunt, men Bagdelen, helst under Microscop, lige
som med Guld laqveret.
Phalangium.
ior. Phalangium bimaculatum, er liden og haard, kulsort, med

r hvide Pletter foran å).

Den har, foruden de rette Fodder, af hvilke det an
det Par forfra er længst, Bidekloer og Felefodder.
Paa samme har jeg seer mange smaa Acari siddende, ligesom Knu
der paa chiragriske Hænder, og jeg mærkede hos den 1 Sueror og 4 Fodder.
Da nu denne lille Acarus mere end eengang er befunden, at sætte sig paa
dette Insectes Hænder eller Felefodder, kunde man kalde Oen Acarus chi

ragricus.
Cancer.

T02. Cancer rugofus etter Pagurus rügofus, har Hr. Prof. Fabri
cius allerede beskrevet i hans Reise igienneck Norge. S. 325. efter de ExemOo 2
plaree
V) Er iJPrtdr. Z00I, dan. p. 192. anfM under Navn of Phaleng. lugubre.
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plarer, jeg nnstaffede ham; han ntmcerker og sammesteds , ot den opholder sig
paa en Soevcext, som han kalder Alcyonium coriaceum, hvorved jeg her

ruaae erindre:
At det er den felv samme Soevext, som jeg har givet Tegning og
Beskrivelse as Kisbenh. Videnff. Selff. la Tome. Tab. 2. Fig. 2., men
den gang urigtig ansaae for en ung Spire as Alcyonium arboreum.
Jeg havde da kun seet den hvid og sorterret, men siden fik jeg cn stor
^himp af Madrepora prolifera, fom var Ut bevoxet dermed, og fors

nam da , at denne, naar den er stiff og nyelig optrcekket, har en smuk rod
Farve, og at bemeldte Pagurus rugo fus maae finde en før Behag i
samme, siden jeg fandt en Snees Stykker siddende derpaa, foruden dem,
som ventelig tilforn havde ffilt sig Derfra, og krobet bort.
Onifcus. z
103. Onifcus pedibus pofticis vi Holis, cauda ovali, foliolis
Fig. 19» duobus lateralibus -s- .
Det er den samme, som beskrives Sondmor. f.
.

S. 165. blant Fiffe-Bierne No. i. og sees her over og under aftegnet i na
turlig Stsrrelse Fig. 19.
Det mærkeligste ved den er den ovale Hale, fom
paa undre Side bcdcrkkes af mange Blade, og har 2 andre paa Siderne, derucest Fodderne, af hvilke de 3 forreste ere af Skikkelse som paa Onifcus Öeftrum (See SstldM. L Fig. 2. 3.) men de 4 bageste deri fornemmelig ad
skilte, at det sidste Leed ved en Jndfforrelse er dcelt i 2 Parter, af hvilke den
sverste er bred, kort og flosset, den anden derimod lang og spids, Bugen ct?
blod, tørnene smaa og sorte, og Folehoruene 4 ns ulige Lcrngde, som Tegningen viser.
Den opholder sig i Fiffenes Ravn, ifør i Helleflynderen.
Herved maae jeg erindre, at uagtet Fiffe - Blom er et følleS
Navn for begge, tillcrgges dog O. Oestrum det førdeles Navn af Sp^aMand, fordi Fiffcrne fpaae sig en lykkelig Fiffefangst, naar den, medens
Fiffene oprrcrkkes, falder i Baaden, men tvcrt imod ulykkelig, om den
falder udenfor i Vandet.
104. Onifcus capite obtufo, antennis longis-]-.
Kroppen er
foran bred, og Hovedet stumpet, ffisnt ikke i den Grad, som Cancer capite
latiore (rettere obtufo) Sondmor I. S. 189. Onifcus Medufarum. O.
Fahr. Faun. Grönland. 232. hvilken den ellers meest ligner.
Det strnem-

ste
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sie, som adstiller dem, er Folehornene, som hos hin ere ganste korte, men hos
denne ncrsten ligesaa lange fom Kroppen, ellers 4 i Tallet, og alle lige lange.
Fodderne cre 5 paa hver Side, med temmelig brede Laar, og spidse i Enden.
Paa ingen af dem sees Tegn til Saxe.
Svommefodderne under Stierrstiellenc deele sig i Enden i 3 Dele^ og erc alle flossede.
Stierten har 6 Blade,
alle atter deelte i 2 lancetlige og spidse Blade.
Jeg har fundet den i Biegens
(Gadi Merlangi) Mave om Sommeren.
Julus.
105. Julus pedibus utrinqve 50. -f- forte Julus terrcftris, er af en

Ncegls Lcengde, samt final og trind, med rundt Hoved og Stiert.
Folehor«
nenes forste Lecd er lcrngst,
de 2 næstsidste tykkest, og det ydcrsie mindst, de
ere derfor tykkesti Enden.
Hinene ere langagtige og sorte. Naar de 4 for
reste og 6 bageste Ringe midtages, have alle de andre en rund og bruun Plet paa
hver Side.
Fsdderne erc finale -og spidse i Enderne, og bestaae af mange
srnaa Leed, deres Tal er 50. til 52.
Farven er rodagtig oventil, men blank
eller hvid under.
Den ligger sammenruller som et Kabeltong paa raadent
Trcee eller Mosse i Marken, og da den er temmelig haarb, kan den leve nogle
faa Minuter i Brcendcviin.
Hertil feies nogle faa Mollufca og teftacea, stient de ikke hore ril
Jnseckerne, men til Vermes, Ormene.

Gordius.
106. Gordius filum Muller. Zoolog, dan. prodr. p. 213. sindes
her blaut GrcrSrodder paa fugtig Mark, hele 7 Tommer lang, men ikke tyk
kere end en fiin Syetraad eller Qveise, Gord. Marinus.
Den er ellers af
en ganste enkelt Bygning, da man end ikke under Microscop bliver vaer Rin
ge, Borster eller deslige, derhos i begge Ender tilspidset, og synes der blan
kere end andensteds.
I den ene Ende, som syntes at vcrre Munden, bemcerker
des engang en meget liden uedhcengende Traad eller blod Folespidse.
Dens
naturlige Stilling er at rulle sig sammen, fom en indviklet Traad, som dog
lader sig let udvikle og udstrække.
Lumbricus.
107. Lumbricus granulatu^ -s-, ganste smal, men cn heel Span^
lang, stient den kan krympe sig meget sammen ri! en halv Fingers Lcerrgde.
Oo Z
For

\
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Fer og bag warkeS et tydeligt Hyl, men..Borster har den ikke, saavidt jeg
kunde marke.
Det mærkeligste er, at den udenpaa seer ud, som den inderrtil var opfyldt med runde og hvide Gryn.
DenS egen Farve er og hvid eller
blecg; kort, den ligner fuldkommelig en smal Grynpelse, og opholder sig ved
Hav-Stranden, hvor jeg dog kun eengang har bemcerket den.
Fafciola.
iog. Fafciola, tentacnlis qvatuor globofis aculeatis retradili-

bus -]-♦
Den samme, som meldes om SondM. I. S. 176.
Udstrakt kan
den vare ij Tomme lang, men den kan meget sammenkrympe og udvide sig,
saa den for og bag bliver klumpagtig, og paa Siderne nu trind, nu iglen flad
og tynd.
Forpaa sidder et hvidt beenagtigt Lem, deelt i 4 runde Kloder, tat
-Befatte med krumme Hager, som tilligemed Kloderne kan skydes ud og trakkes
K
ind i Kroppen iglen.
Lige nedenfor hvert Par Kloder gaaer en Fure hen ril
tt Hul paa Kroppen, og faadant et Hul har den paa hver af Siderne. Op
klippes samme med en Sax,
sees indenfor 2 jevnsides siddende bruskagtige
Blade, et Par Linier lange, jevnsmale tynde og i begge Ender ovale, fom
synes ar vare Giellerne. Andre Indvolde markes kun lidet Tegn til.
J BagEnden sidder en blod Tap.
Den er ellers meget sinnig, saa den hanger fast
til alt, hvad der rorer den.
Lagt i Ssevand, bevagede den sig ikke, men var
som dod, lagt paa det torre, bevagede den sig igien.
Paa Ssndmsr har jeg
Fig. 18. fundet den 2 gange i Seyen, og paa Eger eengang i en Lax.
Fig. 18. viser
den i naturlig Storrelse.
Echinus.
109. Echinus cidaris , Echinus fpinis obtufis Müll. Zoolog,

firodr. p. 235. er Igelkicrret med de lange Pinde, fom under Navn af SeePiNdsvNN sees aftegnet i Norges Nat. Hist, ad pag. 278.
Chiton.

no. Chiton fafcicularis Muller Zoolog, prodr. p. 250. feer ud
fvm Chiton pundatus, og af famme Stsrrelfe, men har rundt om fmaa korte
og stivhaarede Borster eller Qvaste, 1 ved hver af Skiellenes Sider, foruden
2 endnu mindre foran. Den forreste Skiel er lidt indffaaren eller emarginerek,
ligesom paa Chiton pundatu^

Lepa®
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Lepas.

rn. Lepas tefta compreiTa, ieptemvalvis, ilipite lamellofo
er af Skikkelse som Lepas aratif. Men liden, og sammensat af 7 Parter
eller glatte Skiel, 6 pact hver Side, og 1 kisldannet i den nedre Rand, som

tillige har en Jndskoerelse.
Den anden Rand er tykkere og aaben , ved en
Risse, som dog ikke strcrkker sig ganske hen til bails etter Skotten.
Af de 6
Side - Skiel er det, som sidder yderst i Spidsen, det stetste.
Den korte Stift
eller Stilk, den sidder fast til, er trind og rynket af mange beenagtige og paa
hinanden liggende Lameller.
Farven er hvid som Been.
Fig. 20. forestil- Fig, to
ler den i naturlig Storrelse.
Af disse har jeg fundet 5 Stykker siddende paa Gorgonia Placa
mus, den fortiener derfor at kaldes Lepas Gorgoniæ.
Jeg erindrer,
ot jeg engang sendte den med endeel andre teftacea til Hr. Sinne', hvoraf
jeg flutter, at den sindes anfsrr i hans sidst udgivne System, eller andre
hans Skrivter, som jeg ikke har.
Patella.
112. Patella ungarica, sneehvid, med g til 4 fafcia- etter Baand,
og mange, ikke meget kiendelige, Strimer paa langs.
Spidsen er krum,
sammenrullet, og tillige noget henvendt til venstre Haand.
Mine Exemplarer
ligne Kleins Tegning fuldkommelig. Oftracolog. Tab. 8- Fig. 10.
men

ere dobbelt saa store.

Jeg har den med endeel andre Soeskiel fra de Norske

Nordlande.

Helix.
113. Helix vivipara, ganske liig de gule og bruunringede Havesnegle
(Helix pomatia /'), men langt sterre, og ellers af en tynd og brunn Skal^
med viid Aabning.
Den er ellers kun rar at fee.
114. Helix te ita plana umbilicata, anfraftibus q vinis, aper
tura rotunda -[-i er fuldkommen af Skabning og Storrelse som Klems Teg»
«ing. Oftr. Tab. I. Fig. 9, dog merrkes ikke paa samme Tegning de mange

fafciat
i) Skat vel hede tiemoffllif, 0^ ér dog dgsaa kenne ulkig; deN tilhsrer egeNtliqen ds
sydlige ferste Vande, og er endog i Danmark saa selben, at den ikkun i m A« 4
Lolland er mig forekommet.
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fa fciæ etter brune Tvcerlinier, som denne har paa alle A Ringene, over og
titti)er.

Paa undre Side har den kun i Ring, med en stor Navle eller Hule

i Midten, hvori Ringene paa ovre Side sees kiendelig.

Alle Ringene ere
trinde, ogAabningen rund; funder paa raadneTrcecstammer.
Cypræa.
115. Cypræa Pediculus, ligner de faa kaldte Ormepgnder (Cypræa caput ferpentis), som gemeenlig hange i Strcengene paa Huusklvkker,
men ikke storre, enden stor Ert eller nzaadelig Bonne, den er overalt stribet
paa tvert, som isår mcrrkeS paa begge Sider af Aabningen, der er ligesaa lang,
som Skiellen selv; findes i temmelig Momgde ved de Norste Strande, men
altid tomme.
Voluta.
116. Voluta oliva.
Endstisnt den i Norg. Nat. Historie findes af
tegnet blank andre Norste Havstiel (neml. den anden i sidste Rad fra venstre
Haand), stod jeg dog meget i Tvivl, om de§ virkelig horde Norge til, hvor
om jeg dog siden er bleven fuldkommen overbeviist,da jeg fra mere end eet Sted
har havt den blant andre Snegle fra de Norste Strande.
Man finder den
deels forsiidt, deels glat og glindsende, med adstillige smukke Tegninger, lige
som paa chinesist Porcellain, hvilket den ogsaa ligner i GlandS og Glathev.
Dog har jeg ikke havt dem uden tomme.
Strombus.
117. Strombus pes Pelecani Æ), som Linne^ hettregner tildet Norste
HavS Produkter, har jeg fra Nordlandene og flere Steder , stiont temmelig
forflidt.
Den ligner ellers fuldkommelig Kleins Tegning Oftrocol. Tab. 2.
Fig. 42. som meest ncrrmer sig til foranforte Stromb. pes Pelecani.
Buccinum.
iig. Buccinum
ftriis elevatis longitudinalibus , apertura

'ovali. +
Langagtig med pyramiddannet Top, og bestaaende af 6 Omdreielser.
Den har kun ophoicde Striber paa langs, og en ovallangagtig Aabning
med kort Kanal.
Nogle af dem ere af en los Kridtmaterie, fordi den yderste
Skorpe er afstidt, andre brune, og af en glat og haard Porcellain-Materie.
Var

6) Zeg har fundet den med Dyret i de Norske Fiorde, og anført den i pro dr. p. 244.
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Var'Kanalens Spidse indfkaaren, kunde den let tages for mm Buccinuni
truncatum. Alt. Norveg. IV. Tab. r6. Fig. 26. Men dette mcerkes her
ikke riugeste Tegn til.
Desuden er denne glat og glmd sende, men hun mudderagtig og merk.
Den kunde kaldes Bqccinum pyramidale, og forestiltes i naturlig Sterrelse Fig. 22.
Turbo.
F15‘
119. Turbo, tefta folida, margine columnari firi'ato perfora

ta 4-, en liden tyk og fast Skiel af 5 Omdreielser, som Har en rund Aabning,
Og en kiendelig Fure, med et opadgaaende Hul i Pillens Rand.
Af Farve
er den hvid, dog de 4 overste Omdreielser gemeenlig hvidere end Resten; sin
des ofte opkastet og tom paa Strandbredden ved Havet. Fig. . 21. forestiller Fig.
den i naturlig Storrelse.
120. Turbo, tefta elongata, anfraélibus tribus, apertura am
pla ovali +♦
Den forrige temmelig lug, og omtrent af samme Sterrelse,
men mere langagtig med 3 Omdreielser, og en langagtig oval Aabning, der ind
rager den sterste Deel af Skiellen; den er og langt tyndere og hvidere paa
Skiellen end den forrige, findes ligeledes opkastets blant Sand paa Strand
bredden.
Tellina.
121. Tellina Balthica ? er en liden stad, glat, fnit og'giennemsigtiz
Skiel, af en oval trekantet Skabning, noget stribet paa wert, med 4 til 5
vidt fra hinanden staaende Striber, indentil hvzd , men ubentil rod; ligner
og planata, og er ved Soekysten almindelig, flkisnt den kun antreffes i tom
me Skaller, fom og gielder om den efterfolgende.
ira. Tellina carnaria? den forrige liig, men mere rund og lang«
tykkere, med ligefaadanne, men flere og kiendeligere Striber, den er inde»

og udentil rod, dog helst indentil.
Venus.
123* Venus cafina, en middelmaadig'stor, rund eller lidet trekantet,
og ikke meget tyk Skiel, med hvasse Tvcerstriber, udenpaa har den en bruu«
Hinde, fom kan pilles af; findes kun tomme i Leer ved Strandbredden. See
mere neden for No. 124*

Nye baml.

Pr
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124. Venus literata, ep en rund Skiel af samme Storrelse, med fine

og

tætte Tværstriber, har, ligesom forrige, en Hule neden for den tilbagebeiede
Spidse, samt 3 Huler eg 2 Tænder i Gængerne, ligesom hiin.
Farven er
hvid, med rode, ffiont meest udflettede, Figurer, der see trekantede ud.
125. En anden mindre, men langt tykkere, falder her ogsaa, den er
hiin fuldkommen liig i Gængerne,
men mere ujevn udenpaa af sine dybe
Tværstriber, og har en mere tilbageboiet Spidse bagtil, samten Rad fine indhulede Punkter indvendig i Randen.
Udentil er den noget bruun af de mange
vpadvendende brune Tænder, eller trekantede Figurer, som sidde derpaa. De
here ellers begge, Havet til.
OArea.
rs6. O Area, teAa tenui oblonga pellucida, valvulis altero la
tere gibbis -f-.
O. Ariata Muller Zoolog, prodr. p. 247. er '4! Tom-

A

me lang/ og Z Tommer bred i forreste Kant, men kun 1 bagtil, derhos tynd
og giennemsigtig, med faa fine og vidt fra hinanden staaende Tværstriber, der
vversikæres af endnu mindre kiendelige og bolgagtige Linier paa langs.
Bag
til har den paa den ene. Side en rygagtig Opheielfe, hvorfra til hiin Side
gaaer en Flade, som et Are.
Begge Skiellens Parter ere hinanden fuldkom
men lige, og Farven hvid.
Den vptrækkes af de dybeste FiorderS Bund.
127. OArea, teAarudi, radiis 30, fqvamis imbricatis fcabra,
auricula altera ciliato-fpinofa -j-.
Omtrent halv faa stor, som en Asters,
har 2 ulige Aren, stribede paa wert, og ved Roden af det store Are ligesom
Savtænder, hvor og altid er en Aabning, ved det at et Stykke af Aret paa
Ven ene Side er ligesom afbrudt.
Skiellen har 32 Striber paa langs, hvilke
ved Randen har flade og ligesom Tegllagte Skiel.
Farven er udentil mork 03
Zron, men indentil violet.. OptrækkeS ligeledes af Fiordernes Bund.
128. OArea pufio? Omtrent dobbelt faa stor, som Næglen paa en
Tommelfinger, har ujevne og rynkede Aren, og henv^d 40 fine Striber paa
langs, som fortil ere tisrnede (aculeatæ).
Farven er udentil guul, indentil
hvid.
Inden i er Skiellen glat, undtagen i Kanten (margo), hvor den er
pribet.
OptrækkeS med Coraller af Havbunden.
129. OArea, teAa uniaurita, Ariis interAitiisqve inæqvali -f-.

Denne Seejkiel er meget ujevn, ferst derved, at den 2 gange falder af i Tyk
kelse ,

S* Beskrivelse over Norske Insectem

299

kelse, eengang i Midten, og anden Gang teet ved Nanden, dernoest af sine
ulige Striber, da den har 5 meget tykke og ophoiede Striber, med mange fine
derimellem. Inden i sees for de ophoiede Striber ligefaa mange dybe Furer.
-Aret er stribet paa tvert, og lidt takket i Kanten. Den er uden Tvivl Pec
ten 20 fulcatus Muller Zoolog, prodr. p. ,48. skisnt jeg har regnet om
trent dobbelt saa mange Furer fom han.
igo. Oftrea, tefta fubuniavfrita, tenui pellucida, ftriis transverfis fcabris 4-, kun ij gang saa stor som en Negl^, derhos tynd giennemstgtig og hornfarvet. Arene ere af ulige Storrelfe, og giore den bagtil ligesaa breed, som fortil. Tvcerstriberne ere fine, og besatte med ophoiede Punk
ter , som gior dem skarpe at fole til, men ere dog hos mange lidet kiendelige,
siden Skiellen altid er muddrig udenpaa.
Optrakkes med Coraller af HavSunden.
Anomia.

131. Anomia caput ferpentis, en ved Soekystett temmelig oste fore
kommende Skiel, der er aflang, i bageste Ende tilspidset, og har sammesteds
i den storre Skiel, der strcekker sig ud over den kortere, et Hul, hvorigiennem den fcester. sig ril Biergene. For Resten er ^den stribet paa langs, og
smudsig hvid.
132. Anomia tefta orbiculari , ftriata, aculeata , nate
recurva +, uden Tvivl aculeata Mull. Zoolog, prodr. p. 249. er
kun af Vidde som Halvparten af en Ert, ellers rer smuk, paa ovre Side opheiet, med en tilbageboiet Spidse, derhos dybt stribet paa langs, og imellem
Striberne besat med Takker, som og sees rundt om Skiellens Rand. Dens
undre Deel er meget tynd, og har en rund Aabning henved Bagspidsen. Af
Tierne-Raderneere 12meestkiendelige. Den findes siddende paa Asters,og
sees her forstorrer Fig. 23.
133. Anomia, tefta ovata, altero latere gibba aculeata 4-.
Omtrent dobbelt saa stor, som et Knappenaals-Hoved, for Resten oval eller
«flang , oventil opheiet meest henved Gcrngerne, men neden under flad med et
aflangt Hul. Ovenpaa, helst omkring Randen, sees adskillige storre og min
dre Tiorner, hvoraf dog de fleste synes afrevne. Farven er heel hvid. Den
findes siddende paa Coraller, og fees her Fig. 24. forstsrret pas svre og undre Fig."24,'
Side.
Er»
Pp 2
i
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Erindr. Tenthredo No.
zdie Stykke, er den samme, som Hr.
Prof. Fabricius beffriver Norske Reise S. 334* under det Navn Tenth,
triflis.
Han forbigaaer der ar melde om dens primi fegmenti abdom.
linea alba, uden Tvivl fordi han har anseet den for noget tilfcrldigt, som
den nok ogsaa er, ved det at Ringene paa dette Sted have ffilt sig fra his
anden i Randen.

Anmcrrk-

ZOl

Anmærkninger og Underretninger,
Artilleriet og Kanon - Stöbertet
ketrcrffende;
ved

Chevalier Stibolt/
Kongelig General $ Adjutant og Capitar'n i Sse-Etaken.

A- jeg ikke har ham den Wre,at foreligge Selskabet nogen Afhandling, sideni

Aaret 1779, maae deels tilskrives mine Forretninger i de seenere Tider, deels
min Fravcerelse; da jeg, i Felge allernaadigst Kongelig Befaling, var iblant
Deres Anral, som bivaanede den sidste Krig imellem Frankerig og Engelland.
Under at felge mit Kald, havde jeg da, saa ofte som jeg vilde, for mine
Hine de edelceggende Vaaben, hvis Stobnings-Maade jeg kort forhen under
adskillige Afhandlinger havde deels selv, deels ved en Ven i min Fravcerelse,
.lader forelcese Selskabet, og som findes indrykkede i dets Samlinger for
ret 1781. udi der forste Bind /)♦

Pp 3
f) En Fortegnelse over de deri indlsbne Trykfeil, samt et til Forstaaelftn gf min
rie om Msrsere henhorendr Kobher^Aftr^k, folger med dett? Bind.

Ds
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De Fordele, font jeg da i fln Tid har anmærket ved denne StsbningsMaade, har jeg da endvidere havr Lejlighed til at see, ikke at væve ugrun
dede, men fuldkommen at svare til Tanken og til tutti Hensigt, efterdi jeg kan
berette, ar ikkun een eneste Skibs-Kanon, saavidt jeg veed, har sprunget paa

de

Franffe Skibe i sidste lange Krig, og det under saadanne Omstændigheder,
at man derover ikke kan forundre sig, naar man er underrettet om den Tieneste,
bemeldteKanon haver giort, nemlig: arden, foruden dens Brug ide saa adstillige tgientagne Sserræfninger, var iblanr deres Antal, som bleve bragrei Land
fra Orlogffibet Caton, til at bruges paa et af Land-Batterierne, som bleve

oprettede, for at beffyde Brimstone Hrtl, Hoved-Fortressen paa Øen St.
Christopher i Vestindien, ril hvilken at erobre man ikke havde nok af alle
de medbragte Kanoner ogMorsere, men Chefen, Grev Grasse, over den
franffe Flaade maatte under Belejringen af bemeldte Øe, og af den engelffe
Flaade, tillade, at forbenævnte Skib laante et heelr Lag af sineKanoner ril dette
Brug, og hvad Under da, om en saa idelig Brug og hvad tilfældig Skade,
som mueligen kunde hændeS under Transporten af saadanne svære Maffiner,

ved ar bringes til og fra et saadant hoit beliggende Batterie, kunde foraarsage
en Kanon Overlast ; desaarsag ansaae ikke Vedkommende kyndige i det Fag
dette enkelte Tilfælde som en Feil, der kunde tillægges bemeldte StobningSMaade, hvorimod man ikke haver havt nogen Erindring ar giere, saavidt jeg
vec-d , hvad enten imod eller til Forbedring, siden den Tid ar den kom rer i
Gang.
Jeg andrager dette, for at underrette mine Landsmand om det, som jeg
har havr Leilighed til at underssge i denne Anledning, og font tiener ril nær
mere Oplysning for dem, som ikke selv hertil have havt saadan Leilighed, og
font ikke fuldkommen ete overtydede om de virkelige Fordele, som Stobningen
med fuld Massa medssrer til Kanonernes Styrke, tuen tilskrive der alene
Malmens og Materiens Godhed, naar deslige Kanoner siebte med fuld Massa
defindes fuldkotnmen gode, ret ligesom at ikke Stebnings- Maaden, Kanoner
nes Configuration eller Godsers rette Fordeling havde stor Deel udi Kanoner
nes Godhed, og bidrog paa der væsentligste ril Kanonernes Styrke og Hold
under Affyring; hvorom jeg forhen har forklarer mig faa tydelig, at der ikke
agter Myendizt, herved at igientage, hvad jeg til Fordeel for StobningsMaa-
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Maaden med fuld Massa har anmoerket i sin Tid, fom nu min egen Erfarenhed
kan stadfayde fra cn temmelig lang Rcekke af Aar fra Frankerig, hvor Foran
dringen af Stobnings-Maaden har virket saa vcesentlig til Kanonernes Styrke
paa en Tid, da Kanonernes Skabning og Materie var den famme nu font
for, inden ar Støbningen med fuld Massa blev antagen for Jern-KanonerneStobning i Frankerig.
Denne Sag er nu omstunder og mere bekiendt hos andre Stater; og
man finder i denne Anledning om Jern-Kanonernes Stobning noget anført
udi Svensike Videnskabernes nye Samlinger for Aaret 178». Tome III. ved
Gerhard Meyer, som beretter os, hvor leenge sidenat den horizontale Ka.
non-Boering med Nytte har vorret brugt i Stokholm for Metal-Kanoner, men

ikke melder noget bestemt om, hvad Forandring der er gaaet for sig i den
Henseende paa Jern-Vårkerne, men han synes meget at overtale sine Landsmcrnd, at indføre som meer? almindelig denne Støbnings- og Boerings-Maade
for Jern Kanonerne, som et nyttigt Middel, saavel for Kanonernes egen God
hed, som for deres bedre Afsoetning hos fremmede Magter , i hvilken Anled
ning han har foreflaaet et Boervcerk, med Overslag over Bekostningerne, tit
ar udboere i2pundigeKanoner.
I Følge erholdte Efterretninger fra Engelland skal man og der i de see
nere Tider have indført denne StøbningS-Maade, som enddog ikke var indfør«
eller i Brug for Metal-Kanonernes Støbning, imedens mit Ophold der, hvil
ket man har havt saa meget mere Aarsag til, som man i Følge samme Efter
retninger fra adskillige Engelske Soe - Officierer ci vare ganske fornøjede med
endeel af deres Skibs-Kanoner i seneste Krig, hvoraf nogle ikke have v«ret paalidelige og ere sprungne.
Det var mig derfor ikke en liden Fornøjelse, ved min Tilbagekomst fra
Frankerig at erfare, at vi ikke vare Mant de sidste, som havde indført denne
Forbedring for vore Jern Kanoner, som saa loenge forhen var prøvet fortrcrffelig, og bragt til Fuldkommenhed for Metal-Kanonerne paa General Clasens
Kanon-Sroberie, og at de Underretninger, som jeg haver givet til Vedkom
mende i denne Anledning, og om Boere-Maskinen, forinden at Kanon - Stø
beriet blev anlagt paa Laurvigens Jernvcrrk) og forinden at mine Afhandlinger
herom bleve iudrykkede iblant SelffabelS Skrivrer, have have de ønskeligste Fel-

gak
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ger med sig, hvilket jeg aldeeles ikke anfører, for derved at fortiene Wre; denne
falder ril dem fom først have overvundet de mange og store Vanskeligheder, t
at indføre denne Forbedring for Jern-Kanonernes Støbning i Frankerig, og
fom ikke eve glemte udi forberøkte mine Afhandlinger, i Betragtning at vet ha
ver varet en Bi-Aarfag til de nsiagtige Undersøgelser, som jeg har giort t
dette Fag; men jeg faaer tillige herunder Leilighed, at bekrafte og bekiendtgiøre det samme for mine Landsmand, fom vedkommende Kongelige Embeds
mand have overtydet den barfFe Søe-Etat om, nemlig: at de med fuld Massa
og siden udboerede Kanoner, fra Laurvigens Iernvcrrk , have i al Henseende
varet ypperlige, og viist sig fortræffelige under alle de Prøver, fom de have undergaaet, og i alle Maader svare til det Haab, man forud kunde giøre sig
om vcl indrettede Kanoner, som bleve stsbte af en ypperlig god Malm, med
en god Støbnings Maade, og af en erfaren Mand, som forstaaer sin Konst ,
hvilket er den sande Credit og Vei til Afscrtning, saavel inden- som udenlands,
naar dette bliver fuldkommen bekiendtgiort hos Fremmede, ligesom det er stad
fæstet hos os selv ved Krigsmceud, som have ladet dem undergaae de stærkeste
og vedvarigsie Prøver, som overtyde om det Fortrin i Hold og Styrke , disse
have for adskillige andre Nationers Jern'Kanoner, der langt fra ikke have
kunnet udstaae deslige varige og paalidelige Prøver, uden at jo nogle have fprun*
get under Prsverne, og giver det Haab, at vi, ligesom vore Naboer have giort,
kunne affatte paalidelige Kanoner hos Fremmede,som maatte søge at forsyne sig
med stige retskafne Forsvars-Vaaben.
Man har ved de nye Kanoners Støbning befundet, at de vare noget
tungere end de Kanoner, fom forhen under famine Skabning og Førlighed udi
Godset, vare støbte ever Kierne udi Norge, som bestyrker det foregaaende
om Kanonernes Styrke, og reiser sig deelö fra Massens Godhed, beets .fra
Støbnings-Maaden med fuld Massa, der ikke faa lettelig efterlader Gruber
og fmaa Aabninger inden udi Godset, fom den almindelige gamle StobningsMaade over Kierne, hvilket altid bliver at anfee fom en Dyd hos Kanoner, faa
meget bedmere, fom intet er lettere enb at raade BodKerimod, ved enten at fors
mindske noget Kanonernes Leengde, ifald man finder det tilladeligt, eller ved
et formindske lidet Godsets Førlighed, eller ved en liden Forandring ubi begge
Dele,

Hvad
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Hvad sig den forste Post betrceffer, at formindske Kanonernes Loengde,
da er del en afgiort Sag, at der kuns fan vcere en vis Lcrngde, fom til en vis
Andeel Kruv, imod sin Caliber Kugle og Forladninger, best svarer til Hiemeedet, og som bringer Kuglen frem med den stersteHurtighed til det lcengste Maal.
Denne Lcengde maae rimeligen determineres udi det Punkt, hvor Kug
lens accelererende Hurtighed udi Kanonen ophorer; antager man, at Kanonen
var lcrngere, faa vilde ikke Kuglens Hurtighed foreges, men snarere formind
skes, formedelst Kuglens og Forladningernes Friction udi Lobet.
Erfarenheden har stadfcrstet dette tydelig, ved Proveskud giorts med
lige store Ladninger, udi eens Caliber Kanoner, men af forfkiellige Lcrngder,
hvorved det er befundet, at man til de meget lange Kanoner maatte anvende en
(terre Andeel Krud, for at bringe Kuglen til et lcengere eller til det famme
Maal, som de kortere Kanoner have giort med en mindre og passende Ladning
ril deres Lcrngde.
Atter har man forfogt, at naar Krudladningen var faa stor og ikke
(tørre, end at Antændelsen fuldkommen gik for sig udi Lobet, da blev et yderli
gere Tillcrg af Krud unyttig, og bidrog ikke synderlig til Kuglens Hurtighed.
Vel finder man if fe, at alle de Forfog, som ere anstilte herover, ere fuld
kommen overeenstemmende, men de vise dog det, som man i stige Til
falde mecst kan bygge og bor forlade sig paa, nemlig: at Kanonernes Ca
liber ' Maal, der indrettes efter Kuglernes Størrelse, og Krudladningerne bli
ve de egentlige Data, som bestemme best Kanonernes Lcrngde, alt i Felge
deres Bestemmelse, hvad enten til FcrstningS- og Soe-Batteriers, eller til
Skibs - Kanoner; hvorom meere herefter.

Efter dette Principium har man og i de feetiere Tider gaaet frem, og
Lestemmet Loengden af de største Kanoner med 21, 22 til 23 Gange Kanoner
nes Caliber-Maal; til hvilke Kanoner man brugde en Ladning Krud, som ncennede
sig til Kuglens halve Vcegt, med hvilken Ladning, noget meer eller noget min
dre, alt i Folge Krudets Godhed og Kuglernes rette Vcegt (thi disse holde ikke
altid den anskrevne Vcegt, men ere i Almindelighed undervcegtige) man troede
i Folge adskillige Forsøg, at Kuglen erholdt den største Hurtighed og rcekkede
til det længste Maal.
Kanonerne vare da indrettede ril en saadan stor Ladning
N/e Saml. Ul.B,
Qq
Krud

;o6
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Krud af Kuglens halve Vcegt, hvortil, som meldt, den beste Virkning og det
längste Maal var Formaalet.
Jeg soresandt og virkelige« paa de Franske Orlogs Skibe, at Kanonerne
i Almindelighed vare indrettede til en saadan Lcengde, og riltoenkt at udholde en
faa stor Ladning, hvilket heller ikke er usædvanligt at erfare paa andre Natio
ners Skibe, men man brugde lang! fra ikke faa stor en Ladning Krud ; denne
ncermede sig til | af Kuglernes anskrevne Vcegt, noget storre i Begyndelsen

af Trcesningerne, og da Krudladningerne var formindsket, og saaledeS har
teeret i lang Tid, fokgelig ikke meere den samme, hvorefter Kanonernes Lcengder forhen, i Felge forbererte Forsog, og en tiltcenft storre Virkning vare ind
rettede; faa behovede ikke de sterste Kanoner en saadan Lcengde,der virkelige«
gjorde dem, ligesom hoS andre Nationer, (hvor disse endnu vare i Brug) be
dre skikkede til FcestningS-'og Seebatterie - Kanoner,end til Skibs-Kanoner.
Dette har formodentlig vceret en Aarsag, hvorfor de nyere og sildigere stobte
Skibs-Kanoner, fra g6 pundige til 12 pundige indberegnet, vare noget kor
tere, hvormed og endeel af de franske Skibe vare armerede udi sidste Krig ;dog
befandt jeg dem ikke svagere i Godset, og herfor kunde man vel og have sine
gode Aarsager, hvorom meere herefter; men i ovrigt befandtes de meget vel
indrettede, faa at svare godt til den for See-Artilleriet eller sor Skibe-KaMonev antagne Ladning Krud.
Jeg forefandt imidlertid nogle 12 pundige Kanoner, som baade efter min
og adskillige Skibs-Chefers Formeening og Erfariug vare vel kone.
Den Engelske Marine havde forhen foregaaet de Franske med dette Exempel, at forkorte deres Skibs-Kanoner, og dersom visse Mcends Forflag
var blevet fulgt, faa havde uden Tvivl endnu en stor Deel af deres SkibsKanoner vceret bleven langt kortere, og maaskee faa korte og tillige faa svage
udi Godset, at det havde blevet til et betydeligt Tab for denne kicekke Nation.
Man maae i dette Tilfcelde, som i alle andre vigtige, ikke giore nogen
Forandring, uden det sigter med Vished til Fordeel, og at man forud er betrygget om Fordelene.
Man ter imidlertid med Sikkerhed antage, at «aar man solger de forenforte Principia, og grunder sig paa Erfarenhed, da gaaer man frem med
sikre Skridt; dette antaget, faa feer man Udveie til, at forkorte noget de store
Cali«
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Lalibreö Kanoner, og for det forste derved giere dem endeel lettere, saaledes
at de blive mere handelige for Mandskabet, mindre byrdefulde forMachinerne,
som skal boere dem, og tillige mindre kostbare; thi vi have berert, ar Krudladningen kan antages efter de Forsøg, som ere anstillede, og i Folge den Ersarenhed, som man har forhvcrrvet sig i de tvende sidste Krige, at vcere omtrent
/g- til f af Kuglens Vcegt ,dog ikke under
og da denne er tilstrækkelig virk
som i de fleste Tilfalde for Skibs-Kanoner, saa kan og Kanonernes Lcrngde
herefter indrettes, naar man i ovrigt indretter dem til det bestemte Brug; hvor
under maae iagttages, at Kanonerne faae den fornodne Locngde, at de kan
rcrkke vedberligen frem uden for Porthullerne, og kan bringe Ilden vedborligen ud fra Skibenes Sider.
I Henseende ril hvilket alt jeg tcenker, at fol
gende Lcrngder, beregnet fra-Mundingen til yderst paa Druen, ikke ville agtes
utienlige for Jern Skibs-Kanoner:
En 36 pdigKanon 17I ril 18 Calibers Lcrngde-----9 Fod 9 Tom. til ro Fod-To.
i8f til 19
til 9
24 pundig
3
9
.rtil 8
19 til 19!
i8punt>ig
»
8
5
7x
20 til 2o| 4* 2 To.
til
i2 pundig
10
2
8
... 7
2if til 22
+3 So.
ril 7
2
8 puudrg
.
7
4
.
6
6 purdig
2Z
9
Saaledes have vi da bestemt en passende Lcrngde for Skibs-Kanoner t
Almindelighed, indrettede efter foregaaendc Regler og Grunde; under hvilke
Lcrngder man ikke efter mine Tanker bor at gaae, da jeg anfeer disse ansatte
Lcrngder som de mindste, som dog ville befindes at vcrre tilstrcrkkelige for det tiltcenkre Brug.
Sammenlignes disse Lcrngder med de forffiellige Slags Kanoners Lcrngder hos os efter nye og gamle Riher, da vil det befindes, at de angivne Lcrng
der ere endeel kortere, følgelig vilde Kanoner, siebte efter saadanne Lcrngder, al
ting forresten det samme, blive anseeligen lettere end de nu brugelige, og her
ved vilde ikke allene det forhen berørte Tillceg af Tyngde, som til Fordeel for
Kanonernes Styrke reifer sig fra Støbningen med fuld Massa, og fra et ree
nere tilvirket Jern, erstattes, men de vilde dette uagtet blive anseeligen lettere»

De største Lcrngder udi vvenstaaende Tabelle ere uden Tvivl de beste.

Zog
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Vi ville nu see, om man og kunde formindske Kanonernes Tyngsel, ved
tillige ar formindske dem i Godsets Fsrlighed, som for Skibs-Kanoner iScer-

deleshed vil synes lienligt, saaftemt det er gisrligt og tilraadeligt, da dette i
saa Tilforlde vilde have sine Beqvemmeligheder.
Metal-Kanonerne gives i Almindelighed en Tykkelse udi Godset, som
bagtil over Fcenghuller er liig Caliberenö Stsrrelse eller LobetS Tvcermaal;
Maar Kanonerne der have denne Forlighed, saa kaldes de: Kanoner med suld
Gods.
Overgods Kanoner ere de, fom sammesteds have mere Metal, og Un«
dergode Kanoner ere de, som have mindre.
Jern-Kanoner have paa det Sted i Almindelighed en storre Fsrlighed
udi, Godset, nemlig fra
ril
Caliber.
Foran, hvor Hovedet begynder,have Metal-Kanonerne fra
til j Ca«
libers Fsrlighed, og Jern-Kanonerne sammestedsfra T7T til f Calibers Fsrlighed.
Hvorledes Kanonerne i svrigt ere flabte og zirede hos forfliellige Na
tioner, undgaaer jeg herunder at berore, da dette best erfares udi de ArtillerieAfhandlinger, fom fremsortte derover udferlige Tegninger.
Endflisnt det ikke maatte agtes nyttigt at anfore, at Kanonernes ud
vendige Figur i Almindelighed ikke forekommer at vare fuldkommen skabte, i
Folge Theorien om antandt Krud,saa dog, som adskillige AutoreS ere af, dm
Formeening , at en saadan Skabning, som man maatte udlede fra en grundig
Kundskab om anrandt KrudS Sprcengekraft, anseet som et sammentrykket
elastisk Fluidum as samme Kraft, vilde have saadanne Indflydelser paa Ka
nonernes Skabning, ar de desformedelst vilde blive anseelige» lettere og bedre
flikkede til der bestemte Brug, samt mindre kostbare, saa vilde det maaskee ikke
tugtes utienligt, herom at gisre nogle faa Erindringer og Anmærkninger, der
rildeels oplyje, paa hvilke Grunde man bygger stige Meeninger, og deels vise,
hvorfor Artilleristen ikke kan sslge fuldkommen stige Regler, isår udi JernKanoner.
Naar Kanonerne ere ladede med Ladninger i Forhold til Kuglernes Vcegt,
saa er og Ladningernes Axis eller Lcengder i Forhold til Radierne af sammes
Baser; Og fom Kanonen paa Ladningens heele Lcrngde er trykket med lige
Krast af det elastifle antændte Krud, saa burde Kanonernes Overflade paa
„

denne
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denne Distance, hvor Prcffronen er stoerkest, v«re parallel med Inderstaden eller
Cylindriff, og Metallens Tykkelse i Forhold til Radierne af Kanonernes ind
vendige Tvoermaal, eller som bliver det samme til Kuglernes, saasom disse ere
i Forhold til hine.
Fra denne Punkt, hvor Krudladningen ender, fremad bliver Godset af
Kanonen fonnindffet, og dette, eller rettere Styrken af Godset til at imodffaae KrudetS Sprcengekraft, ffulde formindffeS i Forhold som det antcrndte
Krud taber as sin Sprcrngekraft, ved de indtagne Rum, som bliver sterre. og
siorre, ligesom Kuglen drives fremad udi Lobet.
Kunde disse Krcrster noie maales imod hinanden, da kunde man maaffee
voiere bestemme den egentlige udvortes Skabning af Kanoner, faaledes at in

tet ffulde blive overflodigt udi Godsers Fsrlighed paa heele Kanonens Lcengde,
der maatte til Unytte foroge Kanonernes Tyngde, og flien? dem kostlnrre.
I Henseende til Styrken af stobt Jern, da kiende vi ikke noie nok, i hvad
Forhold den tiltager med Tykkelserne, eller hvad egentlig Forhold i Styrke en
Kanon af dobbelt saa fort Gods har imod en med halve Forlighed, og ffionr
man af Erfarcnhed kan siutte sig til, at den forste imodstaaer en Krast, som er
storre end dobbelt saa stor, som den sidste af halv Gods kan udstaae, og at Styr

ken af almindeligt Kanon-Jern tiltager i et storre Forhold, end ligefrem efter
Dimensionerne af Tykkelserne; saa dog kan man ikke bestemme det egentlige
Forhold, som bliver saa meget uvissere ar bestemme, som Jernet meget forffiet-

ler i Godhed og Styrke, i Folge hvad vi have berort om Jernets Tilvirkning ,
og ikke engang tor ansees for at o cere lige godt overalt i een og den samme Ka
rion, og bliver den sande Aarsag, hvorfor man ikke paa der noieste tor eller
kan proportionere Tykkelserne af Godset ligefrem efter de sprcengende Kreffter,
Le ffulde udholde, og dette maae henfores til de Aarsager, hvorfor man sinder'
til forffiellige Tider Kanoner udstobte Lwder forffiellige Tykkelser i Godsets
Forlighcd.
Antagende imidlertid, den storste Tykkelse udi Godset der, hvor
Kanonen lider meest, efter de an fer te Carakterer, fom bestemme fuldgodssige, Under-og Overgods-Kanoner; lad.den storste ForligheL udi Godset ved
Fcenghnllet vcrre for Jern-Kanoner (stobte af ypperligt godt Jern, hvis Egenffaber vi have forhen beffrevet udi Afhandlingerne herom) i- Caliber for
Kanoner i Almindelighed, eller 1™ Caliber for de allersterste Calibre Kanoner;

hvorom
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hvorom meere herefter.
Og havende i Folge Erfarenhed saaledes fastsat den
storste Forlighed, hvor der udkrceves den sterste Styrke, saa, naar Tykkelserne
paa heele Kanonens Langde i svrigt indrettes, i Folge de springende Krrrfter
af det antoendre Krud , saa bliver Kanonen vedborlig stcerk overalt. »Om ar
satte dette i sit rette Lys-saa kan man, i Folge de Begreb, man kan gioresig om
Virkningen af antomdt Krud, ansee / at samme staaer i reciproque Forhold
til Rummet, det indtager, eller at Krudets Sprcrngekraft formindskes i direét
Forhold, som Rummene imellem Bunden af Krudkammeret og Kuglen tilta
ge.
Efter hvilken Earning adskillige Antores formsene , at Kanonernes ud
vortes Skabning fra det Sted at Krudladningen ender, til Kanonens Hoved
begynder, burde vcere den Figur, som Equationen derfra draget bestemmer,
og beskrives af en Cubic hyperbolis omkring en af dens afymtoter, an
bragt udi Axis af Kanonen, efter hvilken Bestemmelse Kanonens udvendige
Skabning, fra hoieste Frise af, saavidt Krudladningen rakker, blev efter
forhen berorte Earning Cylindrisk, og derfra for efter, ril Hovedets Begyn
delse, lidet concave efter den Hyperbolize krumme Linie, da Hoveder ved
Mundingen maatte foreges med metre Gods, for den Gevalt, som Kuglen
rimelige« kan foraarsage i sin Udfart.
Men da denne krumme Linie, skisnt ikke saa vanskelig at construere, vik
Lefindes vanskeligere at anbringe i Formen til Udstebningen, og desuden ikkun
lidet forskieller fra en ret Linie, saa blev det lienligere, saavel for denne som
for »fterfolgende Anmarkmngers Skyld, at Kanonen, fra det Sted Ladningen
ender og ril Hovedet, blev Linieret og Conisk.
Ved en saadan Skabning
bleve virkelig Kanonerne meget lettere, folgelig beqvemmere til at behandle, og
mindre kostbare end de scedvanlige Kanoner; men ved at giore de Anmarkninger over denne Theorie, som Naturen as Tingen byder, vil det befindes, at
den taaler saadanne Afvigelser, som en erfaren Artillerist nodvendigen maae
iagttage, for ikke at gisre sine Kanoner for svage paa sine Steder.
Saasom Krudets Oplosning og Antandelsc ikke fuldkommen gaaer for
sig i Krudkammeret, hvilket er antaget under foregaaende Theorie, og at Heedens Grad (som er tiltagende, saalange Oplosningen og Forbrandelsen gaaer
for sig) forsger Krudets Sprangekraft, i de fsrste Momenter meer, end i de
fteneste paafelgende , hvorved den Earning, ar Krudets Eprseitgekraft afta

ger
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ger i Forhold som Rummene tiltage, undergaaer i de forste Momenter en For
andring, som foraarsager, ar Ordinaterne til Godsers Fsrlighed, som genere
res fra den berorte krumme Linie, maae derved staae i Forhold, faa bliver den
forberorte rerlinede Figur paa de angivne Steder meere passende ril Styrken ,
end den omtalte krumme Linie.
Videre maae man bemcerke, at dersom Kanonen lider meest der, hvor
Krudladningen ligger, saa lider den dernorst meest der, hvor Kuglen og Forlad
ningerne ligge, hvilke sidste ansattes med Kraft/ saavel for Kuglen, som isår
for Kruder, hvorfor at man maae give der Sled, hvor den ganffe Ladning
ligger, noget meere Ferlighed, end den, som vilde udbringes ved den forberorte
rette Linie, trukket fra Punkten, hvor Krudladningen ligger, og til Hovedet.
Endeligen bor man tillige anmarke, at man ikke tor antage , at Massen udi
siebte Kanoner er lige god overalt paa heele Kanonens Lcengde, men at de tun
gere og reenere Jerndeele maae, imedens Jernets flydende Tilstand, og inden
Jernet styrkner sig, famle sig underst; saa at man kan ansee,at Jernet bliver
meere homogene i Bundstykket og i Mellem-Godset, end i Forstykker, hvilket
atter er en Aarsag, hvorfor man ikke paa det neieste turde folge de Regler,
som foregaaende Theorie egenrligen synes at lede til, uden at man herunder,
for hvad som er anmcerker, tillige gior en vedberlig Erstatning i Godsers For
lighed paa vedkommende Steder; hvilket og fuldkommen stemmer overeens
med de Observationer, man har havt Leilighed til at giere under Kanonernes
Provning og Sprcengning, som virkeligen haver givet Anledning til, at giere
nogen Forandring udi Godsers Fordeling, og at anbringe Godset meere fordcelagtig for Kanonernes Styrke og Hold, under Affyring.
Thi ved ar sam
menligne de blant de nyere Kanoner, som jeg har fundet best skabte, med andre
gamle, har jeg befundet, ar uagtet man ikke har fuldkommen kunnet, for de
anferte Aarsager, strikte felge den Form , som forberorte Theorie leder ril,
saa har den dog tillader saadan Forandring, som virkeligen viser den Anven
delse, man i Folge foregaaende Theorie og Anmærkninger kan giere, og som
stemmer overeenS derudi, ar man har kunnet forringe noget Kanonernes Forlig
hed i For-Godset, naar man i ovrigt har fogt at give fuldkommen Forlighed
der, hvor heele Ladningen ligger, og hvor Forstykket tager sin Begyndelse;

Hvil-
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Hvilken Forandring virkeligen i alle nyere Kanoner gior dem endeel lettere, og
paa det heele bedre skikkede til Hiemedet.

Jeg har derfor, ikke uden en Slags Tilfredsstillelse, kunnet ansere de Anmcerkninger og de Forsog,- fom jeg i denne Anledning har havt Leilighed til ar
giøre, og ved andre at fee anstille, font virkeligen tiener til megen Oplysning
cm denne Sag, og vifer, ar disse Slags nyere Kanoner ere bedre skabte, ef
ter KrudetS Sprcengekraft, end de gamle, faa at man sikkert kan antage,
at dersom man, for de herefter folgende Aarfager, end videre ffulde rcrnke det
mueligt og tienligt, at sormindffe Tyngden as'Kanonerne, foruden hvad vi
have berørt, at kunne ffee, ved rigtigen at sormindffe deres Loengder, i For
hold til Krudladningerne og Kuglernes Vcrgt, da maae dette fnarere ffee ved
at sormindffe möget Forgodsct end Baggodset, ester den Anvendelse, som sorberorte Theorie, med de derover tilsoiede Anmærkninger, leder kil og udmcrrker.
Vi ville nu herved tilseie nogle Anmærkninger, hvorvidt det kan ansees
tilladeligt og raadeligt, at sormindffe Kanonernes Vcegt, som i Almindelighed,
men ister i vores Tilfalde.
Soe Bakterie-og FcestningS-Kanoner bor iscer have de Egenffaber,
at de kan rakke en ncermende til Lands eller til Vands kommende Fiende, faa
tilig, fom det er giorligt, og forhindre hans Operationer, faavidt det er mue
ligt.
DeSaarsag behove de og en storre Lcengde, en fvcerere Ladning og Gods,
i Forhold til Krudladningcn , end andre Kanoner, paa det at de kan desbedre
svare til den Virkning, de ffal i Tilscrlde giere, at man med desto sikrere Skud
kan rakke en Fiende, imedens dennes Kugler endnu ikke kunne gisre en faa sikker
Virkning.
Vel soraarfager dette, at deslige Kanoner, ister naar de ere af
Jern, derved blive meget tunge til at agere med, men derimod har man Leilighed, ister paa Hodvedbatterierne, at indrette faadanne Rapperter, fom for
medelst deres mekaniffe Indretning af Slceder re. letgior Bevægelserne as des
lige Kanoner, faa at ma«, uagtet deres storre Tyngfel, dog kuns behover
faa Folk til at agere med dem. Men da disse mekaniffe Indretninger ikke kunne
med samme Beqvemhed anbringes for Skibs» Kanonerne om Bord, udi Skibe,
hvor alting maae fimplifieres, faavidt det er giorligt, for at vinde og be
spare Plads; faa folger heraf, at da man ikke kan anbringe faadanne i øvrigt
begvcmme Slorde, Rapperler kil Skibs, fom desuden og i Almindelighed ere
vanffe-
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vanskelige at reparere, naar de ved fiendtlige Kugler beskadiges, saa har man
de vigtigste Aarfager, at giere Skibs kanonerne saa handelige og saa lette, som
det er gierligt, og som Omstcrndighederne af fuldkommen Brug og den fofc
langte Tieneste tillader det.
Den sikreste Maade have vi anført, ved at forkorte Lcrngderne af Kano
nerne, efter de foranførte Grunde, i Folge Kuglernes Vcrgt og de antagne
Krudladninger, som man i Almindelighed holder for at være tilstrækkelig til
Soetrafninger.
Men naar jeg ikke positive har bestemt eller bestemmer, hvor
meget man med Sikkerhed end videre kunde formindske Kanonernes Tyng
sel, ved at forringe Godsets Forlighed, og vige fra de almindelige antagne
Regler, udi de i senere Tider udstsbte Kanoner, som i Almindelighed have ved
Fcrnghullet if Caliber, og ved Hovedets Caliber Gods, faa har jeg havt folzende Aarsager.

i.
Kanonernes fuldkomne Sikkerhed underen varig Affyring, i Tilfalde af
hseftige og varige Troefninger, hvilket er af den alleryderste Vigtighed, for at
befrie og berolige Folkene fra al Skade, under Brugen af deres egne For
svars «Vaaben.

2.
Kanonernes Kolighed og Stadighed under Affyring, der ikke allene
indflyder paa sikre og visse Skud, men fatiguerer mindre, faavel Materialierne, formedelst hvilke de tornes, font Skibet selv under Kanonernes Affy
ring , hvortil end videre Rapperternes gode Indretning, Tappernes rigtige og
sikre Leie udi Rapperten, Hjulenes jevne og gode Bevcegelse om deres Axter,
samt Planets Jevnhed, hvorpaa Kanonen stilles og bevceger sig, meget beroer.
3At man ikke skal tabe for meget i Maalets Lcengde, hvortil Kanonerne
med de anfatte Ladninger scedvanligen plcie at rakke; vel betragtet, at da Ka
nonerne have en fri Indfart, da maae man anfee, at Kanonernes Tyngsel
indflyver paa Kastets Lomgde, og paa Kanonens Tilbagelsb, i Folge Bevægel

sens Regler om adtio og readtio.
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Paa det at man i Tilfalde, naar Omstændighederne fordeelagtigen byde
det, kan forege saavel Krudladningen, som i andre Tilfalde fordoble Skarpet,
skyde med 2de Kugler, eller med Kugle og Skraaesæk, hvorefter Kanonernes
Styrke til varig Brug ogsaa maae indrettes. Og dette forudsætter ikke allene, ar
Kanonerne skal have Styrke, til at udholde de almindelige Skud med enkelt
Skarp, men og dem, som forefalde udi Træfninger med dobbelt Skarp, naar
Distancen er saa nær, at man dermed kan giere vedborlig Virkning, og hertil
at kunne efter Omstændighederne forege Krudladningen, vel betragtet, ar det ikke
altid staaer i Seemandens Magt, at nærme stg sin Fiende efter Behag, men at
denne og indretter sine Skyde-Distancer, naar han kan, i Folge de Fordeele,
som han under indtræffende Omstændigheder og forelobende Underretninger kan
giere, eller haver giort sig bekiendt.
Og endelige» for det
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Bor man og tage i Betragtning dey Virkning, fem Luften og Vejr
liget Tid efter anden har paa Jernet, saavel indvendig ud* Lobet, som paa
Kanonernes Pderflade, der formindsker Kanonernes Styrke i Tidens Længde;
thi vi kiende endnu ikke noget fuldkomment Middel, som i alle Tilfælde er an
vendeligt, og som ganske forebygger Jernets Rustning, men vel saadanne,
som i nogen Maade herimod ere tienlige.
Omstændigheder alle, somber kagesi noieste Betragtning, naar man
vil formindske Kanonernes Tyngsel, ved at formindske Godsets Forlighed;
thi hvor stor end Fordelen as meget lette Kanoner til Skibs Brug maatte synes
atvære, om man end desformedelst kunde anbringe, og med lige Mandskab
betiene sig af stsrre Calibres isteden for mindre, og derved at bruge Z6pundige
Kanoner der, hvor man ellers brugde meget vægtige 24pundige, eller af disse
sidste Slags formindsket i deres Vægt til den Grad, at man kunde i Henseende
til deres Tyngde bruge 24pundige der, hvor man brugde af de svære iZpundige
Kanoner, ogsaa fremdeles; saa agtes dog ikke saadan Indretning tienlig,
uden i kuld Hensigt, paa hvad som i den Anledning nyeligen er bersrt.
Den forste Post, som staaer i nsieste Forvantskab med den 4de, taaler
ingen Jndskrænkelse, og om disse Betingelser kan fuldkommen erholdes under
saadanne Dimensioner, fom vilde giere Kanonerne saa anseelig lette, at flig
Ind-
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Indretning blev muelig, formedelst en rigtig Støbnings-Maade, et udvalgt
stcerkt Jern og velffabte Kanoner, faa dog naar end de tvende forberørte Po
ster opnaaes betreffende Styrken, maae dog de andre Poster, og den anden
Post ifør, tillige tages i Betragtning for de derudi anførte Aarfager, fom ere
grundede paa almindelige antagne Grundsætninger udi Artillerievæsenet; hvor
om man videre overtydes, ved at betragte, hvad fom er gaaet for sig under

Brugen af Metal-Kanoner.
Det er bekiendt, at man i forrige Tider hellere betiende sig paa Orlogffi,
bene af Metal- end af Jern - Kanoner; den vigtigste Aarfag hertil var, at man
ei befrygtede, at Metal - Kanonerne under Affyring ffulde fpringe.
Jeg be
høver ikke at anfore alle de Aarfager, hvorfor disse hos adskillige Søemagter
ere afffaffede, men vil alleneste anføre denne, fom og var en Hoved-Aarfag,
at iblaut de forffiellige Slags Metal-Kanoner befandtes mange, fom vare
støbte under faadanne Dimensioner, at, ffiont stcerke nok, vare de dog alt for
lette, og derfor alt for urolige under Affyring med fuld Ladning; og dette
tiener til ydermeere Stadføstelfe, at man ikke, fom nogle meene, kan forringe
Kanonernes Vægt efter Behag , om end Kanonernes Materie tillod det for
Styrkens Skyld, men at dette har sine visse Grcendfer, fom Krudladningerne
og Kanonernes bestemte og rigtige Brug forud betinger sig, i Overeensstemmelfe til hvad vi herom have berørt.
Dersom jeg herunder maatte anfees for at imodsige de Autores, som
ganffe anfee Kanonernes Vægt for at vare vilkaarlig, og at kunne indffrænkes til den Grad, fom Materiens Godhed og Kanonernes vedbørlige Hold
mueligen og i øvrigt vilde tillade, faa maae jeg paa den anden Side erindre,
at jeg ikke ganffe bifalder deres Mecning, fom for Styrke og andre Aarfagers Skyld vcelge de meget vægtige Kanoner til Skibs Brug, hvorom jeg har
erfaret forffiellige Meninger af kyndige og erfarne Krigsmand af forffiellige
Nationer , fom alle stemme overeens i Henseende til fuldkommen Styrke, men
ikke faa ganffe i Henseende til de øvrige Betingelser, der dog altid bør være
ecus, og ikke kan være rigtige, uden de ere faadanne, hvorunder man kan
tilveiebringe de fuldkomneste Kanoner i sit Slags, fom have fuldkommen Styrke,
og best svare til Hiemedet og deres bestemte Brug; under hvilken Bestemmelfe
R r 2
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de Kanoner, fom tidige ere de letteste, maae blive de beqvemmeste for SkibsKanoner, hvilket foregaaende alt best leder og sigter til.
Jeg har under dette altvorret meere vidtløftig, end jeg foresatte mig, og
stulde blive langt vidtløftigere, om jeg tillige ffulde indlade mig om de forffiellige Meninger, betreffende enhver Slags Calibres Kanoner i Særdeleshed;
men naar jeg under foregaaende RaisonnementS har viist, hvor varlig man
maae vrrre, med at forringe Kanonernes Fsrlighed udi Godset, under de udi
Tabellen ansatte Lcengder, for ikke at giøre dem for svage eller derhos for lette,
saa maae jeg tillige berette, at ffulde Materiens Godhed efter de paalideligste
Prsver tillade, at de største Skibs Calibres Jern-Kanoner af 36 og 24PUNDige for Styrkens Skyld kunde forringes udi Godsets Førlighed, saa at den
største Førlighed blev 1/5 Caliber, og den mindste foran ved Hovedet j til
Caliber; saa anseer jeg disse Tykkelser, under de udi Tabellen anførte største
Lcengder, for den mindste Førlighed, som man paa det Sted turde give disse Kanoner
i Henseenderil Styrken, men deslige Kanoner blive ikke anseete som i Almin
delighed og paa all« Steder til al Slags Brug faa dygtige, fom om de gives
Caliber Gods for den største, og ^Caliber Gods for den mindste Førlig
hed ; ligesom og de øvrige mindre Calibres Jern - Kanoner bor i det mindste
beholde if Calibre for den største, og å Calibre for den mindste Førlighed for
an , under hvilken Fsrlighed man ikke turde vente den beste Tieneste, i Hensigt
paa hvad jeg i Almindelighed har berørt om Kanonernes tilforldige og paalide-

Iige Tieneste.
Efter saaledes at have fremsat mine Tanker om Jern-Kanonernes Hoved- Dimensioner af Lcengder og Fsrlighed, med de Anmærkninger, som jeg
i den Anledning og om Jern-Kanonernes Skabning i Almindelighed har holdt
tjenligt at berøre, paa det at vedkommende Eiere og Forstandere af vore
teste Jernværker, kunde blive forsynede med saadanne Efterretninger,
formedelst hvilke de maatte kunne udstobe saadanne beqvemme Jern - Kano
ner, der maatte befordre deres Afscetning hos Fremmede:
Saa vil det ikke
agtes mienligt, at anføre de seeneste Forandringer udi Kanonernes Gicrtning, som
jeg har forefundet, imedens min sidste udenlandffe Reise, og som kan riene
som et Tillorg ril de Tanker, jeg har fremfar udi mine Afhandlinger rilSelffabet om Jern-Kanonernes beste Stebnings-Maade, og Jern-Malmernes
heste
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Leste Anvendelse udi Kanon-Stoberiet, hvor man iblant ander Pagina 233.
forste Deel af de nye Samlinger vil erfare, hvorledes jeg har afmoerket den
Meening, som forekom mig rimelig, ar man ved Omsmcrlrning af Rue-Iern
udi reverbere Ovne maarre kunne forbedre Jernet, og udstobe gode og tienstDyglige Kanoner.
Endffiont denne Mening i Almindelighed har vceret geleidet med Tvivl
og Uvished, ar MM ikke forud kunde forsikres om et godt Udfald, deels for
medelst Materiens Haardhed under en nye Omsmeltning, som kunde foraarsage
Vanskelighed i Kanonernes Udboering, deels formedelst Materiens Skiorhed,
der kunde giere Materien uskikket til Kanoner, om Jernet ikke af Naturen var
godt fra den forste Smcrltning af, og ei i saa Tilfalde blev forbedret under den
anden ved Tilfatning og Blanding af godt Jern; hvorom jeg til forstkiellige
Tider har vceret meddeelt adskillige Kanon -StobereS og Masse-Mesteres Tanker,
som ikke syntes herom at give noget fordcelagtigt Haab, ligesom og at Ved
kommende i det Fag i Engeland syntes at bekrcrfte det Modsatte, naar de fore
gav, at Jernet, efter ar omsmceltes anden Gang ved Steenkul tfar, blev me
get skiort, og desaarsag bleve deres Bomber i Almindelighed stobte af gammelt
Jern, for at erholde den Egenskab, at kunne springe og flaae om sig, naar de
creperede, med videre Underretninger denne Sag betreffende, som syntes at
tilintetgiore Let Haab, at man kunde ved Omsmcrltning af Jern udi reverbe
re Ovne udstobe tjenstdygtige og paalidelige Jecn-Kanoner. Imidlertid be
styrker fuldkommen det nye anlagte Kanon-Stöberte i Ncrrheden af Nantes i
Frankerig, at dette er mueligt, og at den Tanke, som jeg med andre af samme
Formening har giort mig herom, ikke er ugrunder.
Her Wilkenson, en Schorlcender, har paa den franske Regierings Regning
og Bekostning anlagt et saadant Kanon - Stoberie, hvis Anlcrg er meget beqvemt formedelst Transporten til Vands, hvilket gtor denne Mand megen TEre,
hvor nyt og gammelt Jern om hinanden, eller hver for sig selv, alt efter de indtrcrffende Omstændigheder, omsmceltes udi reverbere Ovne ved Steenkul, og
Udstobes derfra meget gode og tienstdygrige Jern-Kanoner.
Endeel af de serberens nye Kanoner, som vare endeel kortere end'efter
Ritsernc af 1766, og kortere end de gamle Kanoner i Almindelighed, men i
evrigt af fuldkommen Ferlighed udi Godset, og hvormed endeel af de nyeste
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og andre franste Orlogffibe vare forsynede i sidste Krig, vare stobtc paa dette
nye anlagte Vcerk, fra Jern bragt anden Gang til Smeltning.

Af de Underretninger, som jeg har kunnet erholde om dette Vcerk, vil man
erfare, at det var mere fordeelagtigt at betiene sig af smaar Jern, end af meget
store Stykker. At nyt Jern var lettere til at bringe i Fusion end gammelt rustelJern,
at Afgangen paa Jernet under Omsmaltningen var ubetydelig i ferste Tilfortde, men sterre i sidste, og blev fierce, alt i Folge som Jernet var forrustet tik
Bunden indvendig i Ovnen (la Solle) og Stellet var af Sand ; naar
Sollen var dannet, og lagt som den burde, saa Heeder man en Times Tid for
ud , for at igicnnemheede og preparere den, 'hvad man kalder det (pour faire
g ti ire la Solle), hvorncest man indforer og lcrgger Jernet, som skal omsmcrltes,
saaledes, at Luften kan spille og trcekke imellem dets Dele.

Man lader eller chargerer saa ncer som det er gierligt ved Jldristen, dog
faaledeö og i Felge Indretningen derved, at den smceltende Materie kan folge
Planets givne Inclination, som lidet fra Risten tager sin Begyndelse, og hol
der ned mod Stellet, hvor den i Fusion bragte Materie begiver og samler sig.
Naar Ovnene ere ladede eller Opsatserne ere fcrrdige, tillukkes Dsrene
med Omhyggelighed.
Man behsvede ikke at underholde Ilden med nye Fode oftere end hvert
Qvarteers Tid omtrent, men man maatte neden fra vel holde Aabningerne
imellem Stcmgerne udi Ild-Risten rsddelige og rene, paa det at Luften kunde
have sin fri Vandring; ligesom man og med Jld:Pokkeren igiennem Dorren,
hvor Kullene indlades, maae forhindre, at ikke Kullene samle sig udi en Masse,
hvorved og Luen bliver fctjlo heftigere; en Nodvcndighed, som altid udfordres at blive iagttaget, men mere saa, naar Steenkullene ikke ere rene og

store.
Stsvkul duer ikke til dette Brug, dog kunde man maasikee betiene sig af
dem, naar de vare af et godt Slags, men faa maatte man tillige bruge tort
Trcebreendsel, hvis O.vantitet blev anseelig, og efter Formodning i det mindste
Halvdelen imod Kullene.
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Den Qvantitet af Jern, fom man saaledes kunde l«gge udi en af disse
reverbere Ovne til at omsmcelte, kunde efter Beretning belobe sig til 2400
a 2AOO Pund; man kunde ikke vel lcrgge fuldt 3000 Pund, uven til Skade
for Ovnene efter deres Indretnings - Maade.
Og sikiont man i Almindelighed giorde Regning paa en Omsmeltning af
*400 Pund, saa kunde man efter Behag omsmelte en meget ringere Qvan
titet.

En saadan Qvantitet af Jern blev smeltet, under god Opsyn af en
Mand og ved gode Kul, i en Tid af 2 til 2} Times Tid, at regne fra den Tid
at Opsatsen var ferdig.
Saasnart man er ferdig med een Udstobning, kan man strap berede til en
anden, og udi en Dag fuldfore 4 til 5 Udstobninger efter hinanden; de paafolgende Udstobninger befordres i Almindelighed hastigere end den forste.
Uagtet ar det er vanskeligt at bestemme ganske noie den Andeel Kul, som
LehoveS til en Omsmeltning af 2400 Pund Jern , efterdi dette beroer meget paa
Kullenes Godhed og paa Ildens rigtige Underholdning og Bestyrelse; saa dog
alligevel, uaar alt dette er, som det bor vare, saa behover man ikke mere end
20 til 24 Cubik - Fod Kul, til at omsmelte det forhen berorte Qvantum Jern.
Formestuen og Mouleriet betreffende, da vilde man paastaae, at en
god bevant Formmager (Mouleur) ved Hielp af en god Handrlanger, kunde
modellere udi en Dag en Form til en i8, 24 eller ril en z6pundig Kanon, og
tvende Former for de mindre Calibres Kanoner.
Man behover omtrent i til Favn Brende, til at giennemtorre en Form,
som leggeS paa Risten udi Hedestuen, og lader det ankende og komme vel i
Brand , imedens at Vinduer og Doren holdes aabne for eu halv Times Tid.
Naar Treeet er ve! i Brand, tillukkes alle Trcekhuller til den paafolgende
Dag, da man bruger den Forsigtighed, at aabne og lufte Stedet en Times
Tid, forend man gaaer derind.
Man befparer i Vrendsel, ved at terre eller igiennemheede 3 til 4 For
mer paa eengang, saasom dette Antal at preparcre ikke koster mere Brendsel^
end det, som vilde vere nodvendigt for een.
Saasom Ovnene ikke ere indrettede til en storre Masse Jern, end hvad
som er meldt; saa indsees det, at man maae udstobe de storre Calibre Kanoner
fra
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fra forskiellige Ovne paa eengang, hvilket beqvemmeligen lader sig giere fra de
dobbelte Ovne, som staae Side om Side ved hinanden, og have derec Mel

lem -Vcrg tilfalleS.
Man bemcerker derhos, at Jernets. Blanding fra forskiellige Ovne be
fordres bedre under Kanonernes Gicetning med fuld Masse, end overKicerne.
Jeg haaber, at man holder mig del tilgode, ar jeg ikke har tilføjet Teg
ninger over Ovnene, som jeg for sine vigtige Aarsager ikke vel har kunnet, men
dem af mine Landsmcend, som i Folge foregaaende Underretninger og andre
egne tilhvervede, maatte tanke det tjenligt og fordeelagtigt, at indrette et saadant Anlceg, som et Tillag tit deres Jernværker eller Kanon-Stoberier; og
som have Lejlighed, til Vands at kunne kacilltere Transporten af Jernet og be
hovende Materialier til flige Indretninger, vil jeg altid giøre mig en Fornoielse
hermed at riene, og ikke allene forsyne dem med Tegninger, men endog at
Hive dem de fornødne Underretninger om Massonneriet og de Slags Stene,
hvormed flige Ovne i Almindelighed og med mindst Bekostning opføres.
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Observationer,
anstillede paa forssiellige Steder- i Dannemark
i Aarcne 1784# 85 og 86.

Mcddeelte

og

beregnede

ved

Thomas Vugge.
Kongens Gavmildhed ere paa forskiellige Steder i Dannemark og Norge
oprettede Observatorier, hvilke ere forsynede Med <u astronomisk Cirkel af 20
Tommers Diameter, et astronomis Uhr, et Transit-Instrument af 3 Fods
Lcengde, en 6 Fods achromatiff K-kkert, og med de fornedne meteorologiske
Instrumenter.
De ved disse Observatorier beskikkede Astronomer ere befalede
ferst og fornemmeligen at anstille saadanne Observationer, hvorved Lcengdetr
og Bredcn af deres Observatorier kan bestemmes; og derncrst at foretage alle
andre Observationer, som ere muclige for deres mindre Instrumenter.
Paa
det at man tillige kunde vare forvisset om , ot Kongens Hensigt til See- og
Land-Carternes Rettelse og Forbedring kunde opnaaes, er det af det Konge' ■ '
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lige Danffe Caneellie befalet disse Astronomer, at tilsende mig deres originale
ObfervationS-Protocoller.
Det er mig paalagt deraf at gisre de fornsdne Ud
tog, derover at foretage Beregningerne, og at finde de Resultater, som ere
vigtige for Astronomien, Geographien og Navigationen. Deels hverken kunde
eller burde man hos disse i alle andre Henseender duelige og vcrrdige Mand for
udsatte Kundffaber og Færdighed i hsiere astronomiske Beregninger.
Det er
allerede en sand Fortjeneste, nnar de alene flimqen sende gode og paalidelige
Observationer.
Deels vinder Arbejdet en hoiere Grad af Paalidelighed, ved
at gaae igiennem flere Hænder.
Mig er det paalagt at forelægge disse Ting
for det Kongelige Videnskabernes Selskab, hvilken Pligt jeg saa meget hellere
opfylder, som alle disse Astronomer ere mine Elever.
Det er mig en sand
Fornoielse, at jeg har truffet paaMænd, som ei alene have Hoveder, Ind
sigter og øvelse, men tillige have Villie til at arbejde.
Det forste finder man oftere, det sidste er mere sieldent, uagtet, det ifr
kun ere de virksomme Kundffaber, fom kunne brings Videnffaberne t Flor i
en Stat.
I denne Afhandling ffal jeg have den TEre at forelægge Selffabet de
astronomiffe Observationer, fom i seeneste Aar, fornemmeligen i 1785 til 1786
ere foretagne uden for Kiobenhavn, i Norge af de Hrr. Nick, begge Broforene Wibe og Hr. Pihl; i Island af Hr. Lievog; Hr. Ginge i Grön
land , og Hr. Borreby paa Bornholm.

i. Norge.
Længe havde jeg onffet at kunne bidrage noget til et rigtigt geographiff
Carte over Norge.
I et Land, som er saa biergigt og ujevnt, ere de speciale
Opmaalinger forbundne med utallige Vanffeligheder og meget store Bekostnin
ger, og det er ikke at vente, ar man derover kunde levere et Carte, grundet
paa saa omstændelige Opmaalinger, som vore fortreffelige Danffe speciale Car
ter, hvortil næsten ingen Stat kan opvise Lige.
Det maatte være nok, om
man kunde frembringe el general Carte over Norge, hvorpaa Omkredsen af
Landet, og fornemmeligen Soekysterne, hvilke for Navigationen ere saa vigtige,
vare rigtigen aflagte, og Længderne og Brederne ved Astronomiens Hielp rig
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tigen angivne.
En foronffet Lejlighed viiSde sig dertil, daHs. Excellence Hr.
Statsminister og General von Httth i en anden Anledning vilde lade fyrsterdige flere speciale Carter over Norge, og vilde have disse samlede med fornoden
Noiagtighed.
Dette knude da ikke blive mueligr, uden ved at grunde Opmaalingerne paa trigonometriske Operationer og astronomiske Observationer.
Capitain Rick, og begge Brodreue,Lieutenantern« Wibe,have i Aareti^/^
begyndt dette Arbeide.
En Meridian er bleven flagen igiennem Kongswinger Fa sining. Grundlinier ere blevne maalte med Stcrnger paa Isen paa Mis
sen, Fceemundfoen, Salboesoen og flere Steder.
Triangel-Raderne, i
hvilke alle Vinklerne ere observeerte med en astronomisk Cirkel af 20 Tommers
Diameter, ere forte fra Kongswinger til Sneaastn, Norden for Trondhiem,
langs med den svenske Grandfe, i en Brede af 10 til 20 Mile.
Kongswinger Meridian er forlcenget lige til Trondhiem, og deraf har man beregnet
Lcrngde - Forskiellen imellem Kongswinger og Trondhiem i° 35' 36“, som
Trondhiem er vestligere end Kongswinger.
Disse vcerdige Mcend have arbeidet med en Utrettet Flid, og med en
Nidkierhed , som gior dem en sand TCre.
Man forestiller sig leiteligen, at
det ei kan vcere en behagelig Sag eller et lysteligt Arbeide, den hele Sommer
at omvanke i Telte, fra den ene Biergtop til den anden, og paa bestandig
Snee og Iis at leve imellem Ryper og Rensdyr.
Fra Aarer 1785, da Hr. Capitain Rick med al velfortjent Beremmelfe
forlod disse udmattende Omnaalinger, fortsatte begge Lieutenanlerue Wibe
alene de trigonometri)"^ Operationer, hvilke fra den Tid gaae ned ad imod
Ssnden langs med Ssekystrrne, og bestemme tillige Hoved-Punkterne af de
talrige $erz Havne og Fiorde, som omgive de nerlTe Kyster; og Triang
lerne have allerede raffet et godt Stykke ned ad, imellem Christiansand cg Ber
gen.
Derfra fortsattes de videre forbi Lindesnces, Christiansand og Christia
nia , op til de fsrste Stationer ved Kongswinger, faa at Omkredsen af Landet,
tilligemed alle dets Hoved-Punkter og Kisbstcrder, blive aflagte med al muelig
trigonometrisk og geographstV Prcecision.
Efter den lagte Plan foreene disse Herrer astronomiske Observationer med
de trigonometriske Operationer, og de have paa 38 Steder eller Stationer
ved mange Soel- og Stierne-Hvider observeret Brederne, hvilke meget vel stem-
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me overeenS med de beregnede Breder, fsrft efter KongSwingerS og siden efter
Trondhiems forlcengede Meridian.
Heraf Ml jeg alene anføre nogle faa Be
stemmelser for Kiobstcederne eller andre Hovedpunkter.
Srcedernes Navne.

Christiansfield Fcrstning
Roraas Kirke
.
Trondhiem, Laboratoriet
Christiansund
.
Kongswinger »
♦
Christiania
.
Christian sand
.
Flekkerse
LindeSnceS
.

beregnede | observeerte
Brede.
Brede.
6o° 53'
62 34
63 25
6Z 6
♦
*

.
.
♦

.
.

.

Z"
20
27
57
.
♦

♦

4

♦

♦

6o° 52*
62 34
63 .25
63 7
60 12

36“
31
40
0
ii

59 55 20
58 7 38
58 5 38
57

68 48

Om Vinteren have disse Herrer med utrettetFlid befficrftiget sig med saa-anne Observationer, hvorefter Lorngden kunde bestemmes? Deres Observarioner paa Jupiters Drabanteres Immersioner og Emersioner, obferveerte udi
Christiania og Friderikshald i Aarene 1779 og 1780, tilligemed de Slutnin
ger, hvilke i.Sammenligning med mine Observationer kunne deraf uddrages,
angaaende diste tvende St«ders Lamgde, har jeg allerede forelagr Selskabet (see
Nye Samling 1 Deel pag. 529 - 532.). Jeg ffal nu tilfsie de seenere og vig
tigere Observationer.
1 Kongswinger er observeret Enden af Soel-Formsrkelsen den 14 Junii
1779. at vcrre indtruffet 9h 59' 45" sand Tid.
2 Christiania observeret af Capitain Rick « i Vegten, dens Bedcrkning
af Maanen.
Emersionen 9h 51' 39I" god.
Paa Frideriksteens Fcestning ved Friderikshald observeret af Lieutenant
Wide den TCldre, at Vegten, dens Vedcekning af Maanen.
Immersio
nen 9h o* 8" god.
Emersionen 9’155' 31" meget tvivlsom.
,

Folgende
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Folgende Observationer erc alle anstillede i Trondhiem paa Laboratorier,
hvor et lidet og beqvemt Observatorium, forsynet med et Transit - Instrument
0. s. v., er indrettet.
I Aaret 1783. q i Syvstiernen, dens Bedækning af Maanen
7h i4z Zi" tvivlsom.
den 9 Febrnar.
Immersionen
Emersionen
8 17 45 tvivl soim
den 6 December. Immersionen 17 A2 49
Emersionen
18 46 51
I Aaret 1786. £ i Krebsen,-dens Bedcekning af Maanen
den 15 Januar om Morgenen. Jmmers. 4h o' 41 tvivlsom.

Emers. 5 1' 41
god.
SyvstiernenS Bedcekning af Maanen den §te Martii om Aftenen,
b i Syvstiernen.
Immersionen
711 46' 50'
7 58 54
8 12 33
8 12 43
8 r5 58
b i Syvstiernen.
8 42 33
v
♦
.
9 i6 57
Ved denne SyvstiernenS Bedcekning af Maanen maae jeg , efter de af
Mig anstillede Beregninger, bemoerke, at Emersionen as Alcyone eller n uden
Tvivl er 30" for sildig.
Immersionen og Emersionen af b eller Electra pas
ser sig ikke paa denne Stierne, men paa d eller Merope.
Immersionen af e
eller Tangeta er umuelig, eller kunde ikke stkee i Trondhiem.
Alle de ovrige
Observationer ere meget gode.
Denne liden Feilragelse har vcrret saa meget
mere muelig , som Kikkerten paa eengang er fuld af mange smaae Sticrner,
af hvilke man meget let kan tageden ene for den anden, og som Hr. Lieutenant
Wibe ikke har havt det af Hr. Ieaurat udgivne gode Carte over Syvstiernen.
Jeg anferer dette, ei for at forringe Hr. Lieutenant Wlbes vel fortjente 2Ere,
men for at vise, at jeg med al Flid har undersogr disse Observationer, forinden
de bleve brugte til Lcengdenv Bestemmelse.
Foruden disse Fixstiernernes Bedækninger har Hr. Lieutenant Wibe giort

g
e
c

-

.
.

'

.
.
.
Emersionen

folgende Observationer paa Jupiters Drabanrere.^
Ss 3

1785»

cn

r6
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1785. Ven 8 December 2 Drabant Emersion 9^ 43' 22" Eftermiddag
-

1

-

s

i 9 52
52 2 6
»
s
i
46
18
s
18 27
18
3
#
s
1
20
5 12 43
♦
1736. den 19 Januar i
7 12 55
6 tvivlsom
i
23
5 9
3
s
i
i
27 Februar i
5 49
Ligeledes er MercurS Gang forbi Solen bleven observeret. Den inderste
Rand rorde Soel-Nanden 1786. den 4 Mai om Morgenen 9h 7'49"; den
II

-

II

-

3
i
i

7
8
10
ii

ydcrste Rand bersrde Solen, og Mercur var aldeles gaaet ud 9h ii' 47".
Der er bekiendt,at af alle Observationer, som kunne anstilleS til Lcengden«
Bestemmelse , ere Soelformorkelser og Fixstiernernes Bedækning af Maanen
til den heieste Grad paalidelige, og kan ikke feile nogen halv Sekund i Tid,
men derimod er der scrrdeles vanskeligt, af disse Observationer tt finde Stader
nes Lcmgder.
Uagtet en Ettler, en Lezell, en la Grange have afhandlet
denne Sag, og angivet scerffilte Oplosninger til dette Probleme, saa ere dog
de dermed forbundne Beregninger saa vanskelige, vidtloftige og kiedsommelige,
at der ei ere nogen astronomiske Beregninger, som er svcerere end denne.
Des
uagtet har jeg ei burdet undsiaae mig for, af Lieutenant Wibeö Observationer
i KongSwinger og Trondhiem, sammenlignede med mine modsvarende Observa
tioner, at beregne begge disse StcrderS Lcengde fra Kiebenhavns Observatorii
Meridian.
Til at finde Kongswingero Lcengde har jeg brugt Soelformsrkclscn den 14 Sunii 1779.
Trondhiemö Lcengde er udfundet af Alcyones eller
7] i Snvstiernen, dens Bedcekning af Maanen, observeret i Trondhiem og
København den 9 Februar og 6 December 1783, samt den 5 Martii 1786.
Resultaterne as disse Observationer og Beregninger blive:
1) Ar Trondhiemö Lcengde fra Kiebenhavno Observatorium, og altsaa
og fra ethvert andet Observatorium i Europa, er sundet til en Precision af 5 til

6" i Bue.
2) At Trondhiem ligger nccsten cn heel Grad meer vestlig, end man hid
til i Connoiflance des temps og paa de beste og nyeste Carter har antaget
den at ligge.
3)

L. Astronomiste Observationer.

327

3) At den norske Seekyst, for saavidt dm ved de trigonometriske Ope
rationer hidtil er opmaalt, nu fsrst kan anlcegges i sin rette Beliggenhed og
Afstand fra alle andre Ssekyster.
4) Al man, ved at drage Lcmgden af Trondhiem og Kongswinger fra
hinanden, faaer Lcrngde-Forskiellen imellem disse Stader, saaledes fom den ud
falder efter Maal, taget paa Himlen = 6* 22Z" i Tid, elker i° 35' 37“ i
Bue, hvilket paa 1 Sekund nar stemmer overeens med ovenanfsrre LamgdeMaal paa Jordens Overflade, og altfaa er dette den fortreffeligste Prove og Be
kræftelse paa den hidtil fuldfcrrdigede Deel af de norske Opmaalinger, langs
med der Riges estre Grcendfe, fra Kongswinger til Trondhiem, i en Stramning
i Sender og Nord af meer end 50 Mile, i 10 til 20 Mile i Aster og Vester,
i alt omtrent7)0 Qvadrat Mile.
Naar de trigonometriske Operationer komme tangere ned imod Senden,
tilbringe de norEe Geographer Vinteren i Bergen, hvorved man vil erholde
faa mange Observationer, at af dem, sammenlignede med de Kiebenhavnsse,
kan udfindeö Bergens Loengde fra Kisbenhavn.
Endeligen anstiller Hr. Abra
ham Pihl, Sogneprcrst til Lunde, ved Lindesnces, ligeledes astronomiaeObfervationer til Bestemmelsen af dette Steds Lcengde, hvilket og engang i sin
Tid vil blive indfluttet i Trianglerne.
Naar altfaa den relative Lcengde -Forfkiel imellem disse 4W Strcder: Trondhiem, Bergen, Lunde og Kongswitiger,
beregner efter de trigonometriske Operationer, ligeledes vil, fom jeg ganffe
vist forhaaber, stemme overeens med den Lcengde- Forskiel, som bloe udledes
af de astronomiae Observationer, og er aldeles uafhcengig af den forrige, saa
forhaaber jeg dermed at have beviist de norf^e Opmaalingers Fortreffelighed,
og at de derpaa bygte Land- og See-Carter fortiene Astronomens, Geographeno og Seemandens fulde Tillid.
Jeg har allerede bemerket, hvor vigtig en Station Lunde vil vcrre, til
at nnderssqe og bekrcrfte de norske Opmaalinger.
Hr. Prhl, som paa egen
Bekostning har forsynet fig med de fornodne og meget gode astronomiae Instru
menter, anvender og al muelig Flid, og anstiller sine Observationer efter den
beste Plan og paa den ordentligste Maade.
Ved 28 Soel- og Sriernehoider,
med Instrumentets inddeelte Rand vendt imod Asten, har han fundet Polheiden af Lunde Prcestegaard = 58° 27' 36".
Ved ligesaa mange Heider,

med

Z28

Astronomisse Observationer.

ni ed Instrumentets Rand vendt imod Vesten, er den funden ==58° 26' 58".
Ved et Middeltal er Polhoiden = 58° 27' 17".
Naar man kritiff underssger Observationerne, 03 bedemmer Beregnings - Maaden, saa kundePolheiden
blive 8" mindre, og maaffee rettere blive ===== 58° 27' 9"; hvilket Hr. Pihl

ved stere Observationer nærmere vil undersogr;
men overalt er denne liden
Uvished af 8" saare ubetydelig ved et Instrument af 20 Tommers Diameter,
og tiener endog til et Beviis paa Hr. PlhlS Noiagrighed, Færdighed ogFiin-

hed i at observere.
Paa Hasle Iernverk, hvor Hr. Pihl har opholdet sig i Vinteren 1784
har han ikke forglemt Urania, men efter en stor Mængde Observationer be
stemt Polhoiden ===== 590 51' 32".
Hasle Iernverk ligger altsaa, paa Pontoppidans nyeste Cane over NdrgeS sydlige Deel, 22 Minut eller næsten 5 Miil

for meget sydlig.
Jeg skal anfere de Observationer, font af Hr. Pihl i Lunde Præste§aard ere anstillede til Længdens Bestemmelse.
Den 3 Mai 1785. MercurS Gang forbi Solen
2Oh 51' 59,5
MercurS fsrste Rand gaaer udaf Solen
20
54
Centret
♦
♦
9/5
20 56 49/5
♦
sidste Rand
nh 2' 13"
1786. den 5 Septemb. 1 Drabants Immersion
Emersion
6 43 4
3 t October
1
Immersion
6 58 34
31
5
2
Emersion
7 Novemb. i
8 25 37
Immersion
7
2
9 34 10
Emersion
6 27 14
2Z
I
Emersion
6
34 52
25
2
6
32 47
Emersion
1787.
8 Januar
1
Disse Observationer ere alle gode, undtagen Immersionen den 5 Sept.,
Emersionen den 31 October, og Emersionen den 7 November, hvilke ere Tvivl
underkastede.

2.

Island.

Hr. Lievog observerer paa Lambhuus ved Bessestæd, hvor et lidet Ob
servatorium er opbygget, og forsyner med de paa KisbenhavnS Observatorium
forhen
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forhen værende Instrumenter.
Vet ere disse ei af de bedste og fuldkomneste;
men have de været gode nok her i Kiebenhavn tilAaret 1777, faa kunne de dog
vel endnu være brugelige nok i Island, hvor man dog ikke forlanger andet,
end Observationer til Længdens Bestemmelse»
Heraf har Hr. £iet>og obser
veret folgende.
i. Jupiters Drabantere
I2h 23* 7'
1785' Immerstoner. i Drabant. 7 August
B
16
2
10 53 44
i
8 Septbr.
3 ir
9
6
2
24
13 30 37
s
Emersioner. i
8 Oktober
13 35 20
i
10
«
i 29
8
s
2
12
s
JO 43
0
2
i December 4 59
0
i
s
4
*
4 50 42
1786. Emersioner.
2
s Januar
4 30 32
s
2
6 55
9
7
i
10
8 36
8

2. Fixstiernernes Bedækning af Maanen.
811 ZO ir
1785.
s i Vederen.
Immersion
<
Emersion
9 22 13 tvivls.
h i Syvstiernen Immersion
6 Z0
7
f
6 Z2 14
Alle disse Observationer synes atvære temmeligen gode, undtagen Ju
piters Drabanteres Emersioner den s Oktober, den 9 og 10 Januar, som
ganske vist ere tvivlagtige.
Merkurs Gang forbi Solen har Hr. Lievdg ei med tilforladelig Vis
hed kunnet observere formedelst Drivcstyer. Dog troer han, at Merkurs Cenm glk ud af Solen den 4 Maji 1786 Kl. 7. 3' 22".

3. Grönland.
Fra den duelige og flittige Astronom Hr. Ginge har jeg denne gang in
gen Observationer at forelægge, ikke fordi han jo ganste vist har anstillet
T t

mange,
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mange, men fordi Skibet, som i Efteraaket skulde bringe Breve fra Ko
lonien Gothaab, har havt en meget besværlig Reise, og har været nedfaget
til at soge ind i Norge, saa at jeg ikke kan erholde de nedsendte ObservationsProtokoller fsrend til Foraaret; og altsaa er jeg til dette Hieblik uvidende,
om der Sekund-Lommeuhr, som Selskaber har havt den TEdelmodighed ar
forcere ham, rigtige» er fremkommet.

4.

Bornholm.

Hr. Mag. Borrekye, Provst og Sognepræst til Vester Marie Sogn
paa Bornholm, har sendt mig folgende Observation paa Merkurs Gang forbi
Solen den 4 Maji 1786.
Merkurs forste Rand gik ud as Solen
9h 20 14"
Centret
9 21 44
sidste Rand
9 23 14
Omeudskiont Hr. Borrebye ei er forsynet med gode astronomiske In
strumenter, og jeg ei tor tillægge denne Observation en saa hoi Grad af Paa
lid.lighed som de forrige, saa forti ner han dog megen Tak for sin gode Villie,
og det havde været en Ubillighed, om jeg ved denne Lcilighed havde forbigaaet at
ansere denne saa meget meet kierkomne Observation, som den var aldeles uventet.
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Bemærkninger
om Aarsagen,

hvorfor Noesen altid mangler hos eeneiede Monstra,
af

P.

C.

A b i l d g a a r d.

en Hcrndelfe blev jeg Eier af en i Spiritus bevaret eenoict Huudevalp,
fom den vcdfolgende Aftegning forestiller i naturlig Srorrelse.
Dette Dyr
er aldeles veldannet i alle Dele, undtagen Hovedet, fom paa Tegningen A öi?
ses fortil, og ved B fra Siden. Over det eene Aie a, fom sidder midt under Pan
den, er en fremstaaende Udvoxning bedoekket af Huden, og dannet fom et krumt
nedbeiet Horn, betegnet (3 paa Afbildningen A oij B; men Neesen mangler
aldeles paa dette lille Dyr.
Denne sidste Omstoendighed var det fornemmeligen,
fom giorde mig opmarksom paa denne Vanffabning, faasom jeg erindrede mig,
at dette Organ altid manglede ved de eensiede mennestkelige Monstra, fom jeg
havde lcrst Beretninger om (/?)♦
T t 2
Hos
(fl) Memoires de l'Acad. de nerlin. 1754. p. 112, hvor Eller bedriver ct eensiek Barn,
uden Ncese, med en Udvoxning i Panden, liig den paa- ncervcrrende Huudevalp.
Recueil periodiqve d’Obfervations de Medecine, Chirurgie, Pharmacia &c,
par Vandermonde. Tom. VII. 1757. Oclobre. findes anfort et ecnsiet spcrdt Pi«
gebarn uden Ncese, med fire Oinelaage.
Traité

3)2
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Hos nogle af disse memieffelige Vanskabninger med eet Hie, som alle
mangle Ncesen, har man fundet en Udvoxning over Hiet, fom ligner den, der
fees hos denne Hundevalp, hos andre har alt varer aldeles glat, uden noget
Rudiment af Nafe.
Men der, som synes meeft markoardigt, er det, ak Nassen faaledcS
mangler hos alle eenoiede uden Undtagelse, efter alle de Beretninger, jeg har
kunnet sinde.
Men ingensteds har jeg fundet, at man har varet opmarkfom
paa denne Omstændighed ved de eenoiede, fom dog synes at give noget Lys i Ven
morke Lårdom og bekiendte Strid om de tvende modsatte Meninger, den eene,
at Vanskabninger ere i Grundspiren allerede feilagtig dannede, den anden-, at
forsi i Udviklingen og Vaxten tilfældige Aarfager sordcerve den oprindelige ordentlige Form as den forste Grundspire.
Jeg aabnede Hovedskallen paa denne i lang Tid i Spiritus bevarede
Hundevalp, og sandt Hiernen sammenfalden mob Grunden af Hovedskallen, og
faa liden, ar Huulheden i Hovedskallen var nisten aldeles tom. Men af den liden
sammenfaldne nerveagtige Deel af Hjernen, som forefandtes, udgik dog forti! eu
aflang Nerve, fom lsb ind i er lidet aflangt Hul eller Sproekke paa den nederste
og midterste Deel afPandebenetS indvendige Plade, som Fig. C. a. viser.
Dette Hnl aabnede sig til den i Skikkelse, som et Horn dannede, Udvoxning
over Hiet, i hvilken denne Nerve tabde sig.
Denne horn- etter snabelformige Gevcext over Hiet ftlv er indvendig dannet af et Beenrer, der er sammensat
af 2de lange Been ffievt forenede med hinanden efter Leengden, fom den aftegnede
Hovedskal Fig. D. a. viser.
Disse Been ere upaatvivleligen Nossebenene,
fom ere oplosrede fra deres naturlige Leie af det enkelte store Hie.
Beenroret
selv er bruskagtigt mod Enden, og bekkcrdt aldeles vf Huden, fom mod Enden
flf denne Gxvcrxk er gicnnemboret og haver en liden rundagtig Aablnng, igiennem
hvilken Hovedet as en maadelig Knappenaal kan indfores.
I Hnnlheden as
BeenTrotte de phyfio1og:e p-ar Mr. du Fi en Chirurgien de l’hotel Dien de Lyon,
trykt i Lyon 1763. 2 Verl. i2rno, sindes p. 723 Beretning om et Barn med eet
Aie, uden Ncrse og Mund.
Memoires de l’Acad, des Sc. de Paris de l’ennee 1717. p. 367. Et een»
Siet Barn uden Nase, og uden Gcvaxt, som kunde ansees for Rudiment as Nerse.

Hiftoiie de l’Aead, des Sc, pour Pannee J7Ö1, p. 58.
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Beenrsret fandtes noget sammenrullet bruffagtigt Vcrsen, fom uden Tvivl ffulde
blevet det saa kaldte Nasegierde (Septum nafi) og de svampige Been (Ofla
fpongiofa), dersom her ingen Forstyrrelse var ffeet i Naturens sædvanlige Orden.
Hiet er storre end naturligt, aflangt, og har en let indtrykt Fure tverS
over Midten fra oven til neden.
Badningen i Huden, fom danner Hinelaagene
for dette unaturlige Hie, ere ved Randerne stramt spandte omkring Hiet;
men har ellers intet ligt med Hinelaage. De sande Hinelaage synes at have for
trakt flg hsiere op paa Hovedet, hvor der paa hver Side findes en Fure i Huden,
fom paa Fig. A. og B. ere betegnede med 7.
Hiekuglen selv er aflang, fem Fig. E. F. viser.
Den var forsynet med
ii Muffler, der vare temmelig forvirrede imellem hinanden.
Syns-Nerven a. Fig. E. gik ud fra Hiernen under den enkelte LugtNerve, og indborede flg i Hiet omtrent mod Kuglens Midte bag til; men paa
det Sled, hvor den stsrsie Deel af Syns-Nerven indgik i $ief, deelde den flg,
og gav en mindre Green hen til den herre Bagdeel asAiet, hvor den giennem-

borede stimme ligesom den ferste stsrre Deel.
Hiets Hornhinde var aldeles ugiennemflgtig, men da jeg aabnede den,
fandtes kun eet udeelt forreste Kamnier og een Iris, som var deelt i Midten, stråle
des, ot den havde 2de Pupillæ eller Hrestierner, (fee Flg.F.) bag hvilke fand
tes 2de adffilte Hiestcne (Lentes cryilall.).
Denne Vanffabning har megen Lighed med der eeneiede menneffelige Fo
ster, som Eller beffciver i Memoires de PAcad. de Berlin for 1754. Hos
begge fattes Ncrfen, og findes i dens Sted en Udvoxuing over Hiet, som paa
begge have er Hul eller Aabning i Enden.
Hos begge findes Rudimenta eller Mcerkcr af de sande Hinelaage; paa
urigtigt Sted; og Hiet har dannet flg en egen Aabning paa Huden; men Hier
er forffielligt. Hiet hos Ellers Monstrum er mere enkelt, et saa tydelig sammensat
af tvende. Det har kun eenSyns Nerve,som borer flg ind iHiet, kun cenPuvilla
og een Hiesteen findes, men denne fldsie er aflang, hvilket giver nogen Formod
ning om, ar ogsaa dette Hie er sammensat as 2de, der i den forste Tid as Hiets
Dannelse, da alt endnu cr kun cn blod Gallerte eller Sliim, ere blevne trykte
mod hinanden og sammenvoxede.
Saa synes det og ganffe rimeligt, ak jo
tidligere; Aarsagen, som forvolder Delenes Sammentrykning, begynder at

T t
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virke,
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virke, jo fuldkomnere maae denne Sammenvoxninq ffee.
Hos det af Eller 6<*
skrevne Monstrum har Tilfcrldet maaffee varet, at Sammentrykningen allerede er
begyndt, da Fosterets fsrste Dele vare blödere, end de samme Dele hos dette
beskrevne Dyr, da Sammentrykningen der begyndte; derfor er ^dette Hie
mere kiendeligm sammensat af 2de; derimod hos Ellers Monstrum synes Hiet

kun at vare eet eneste.
Men hvorfor findes Naftn at mangle hos alle de eenoiede Vanskabning
ger, som vi have Efterretnig om?
Hvorfor kunde dette ene Hie ikke sidde midt over Nasen, ligesom paa
Cycloperne i Fabelen?
Sammenhængen er uden Tvivl denne: at disse Vanskabninger mangle ikke
Ncrsen, fordi de ere eenoiede, men de ere eensiede, fordi de mangle Nassen.
Hos det beskrevne eenoiede Dyr er Siebener (Os ethmoideum) det
Been, i hvilket Lugt-Organet, den stsrste og vcesentligste Deel afNassen,er dannet,
aldeles borte.
De Veen, fem danne Reret i Gevcrxten over Hiet, ere alene
de saa kaldte Nasseben, Taget over Nassen, som ere trykte i Veiret af Hiet,
fordi Siebener, med hvilket Ncrsebenene ffulde vcrre forbundne og fastholdes t de
res Leie, mangler.
Fordi Siebener, der er den Deel, fom ffuld« holde begge Hine adffilte,
mangler, ncermes Hinene til hinanden indvendig, og naar denne Mangel, for
medelst en Standsning i Veners Vcrxt og Udvikling, har Sted, imedens det
speede Foster endnu er faa lidet, at dets hele Krops Leengde kun udgisr nogle
Linier, faa maae nodvendiq deraf fslge, at de blsde og fpcede Hine, som ved

blive at voxe, trykkes mob hinanden og tilsammen af de udvendige Dele, som
omgive dem, og som ligeledes tiltage og voxe i Storelfe og Fasthed; hvorved
de altsaa letteligen i den speede Tilstand, da alt mere ligner en flydende Materie,
end et fast Legeme, kunne forenes og blandes med hinanden, savledes at de en
ten blive aldeles til et enkelt Hie, eller til tvende Hine, forenede utiber een ud
vortes Hinde.
Dette Monstrum synes temmelig tydeligen at vcere et BeviiS imod de
Anatomister og Naturkyndige, som allene antage Germina monstrosa, og forkaste
den Mening om tilfældige og udvortes Aarsager, fom forstyrre en ordentlig be
gyndt Organisation.
Men
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Men bet er langt fra; at Systemet om tilfceldige Aarfager til Vanskab
ninger er tilstrcrkkeligt til at forklare alle Monstra.
Dck lader stg let anvende,
hvor derer nogen Mangel, eller og hvor Vanffabningen i een eller flere Dele
kan forklares af and'.e Deles Mangel.

Letteligen lader det sig begribe, ak faa sine Dele i en nylig begyndt Orggnifation afen ringe Skarphed i Vådskerne, og af alk hvad fom enten irrite
rer for meget, eller standfer Vådskernes Leb i disse over al Forestilling fine Kar,
kan fordcrrve, dede eller standse Vcrxten i een eller anden Deel, og at denne Feil
eller Mangel i een Deel kan foraarfage fejlagtig Dannelse hos andre Dele.
Men hvor der er Overflod as fuldstændige Organer, hvor et Foster paa een
Krop, med tvende Arme og tvende Been, har tvende suldstcrndige Hoveder, hvor
tvende fnldstcendige Kroppe, med sire Arme og sire Been, ere forenede under eet
Hoved, hvor en heel Arm, et heelt Been, over det naturlige Antal, findes
fuldstændig dannede med tilhørende Muskler, Aarer og Nerver, der erdet ikke
vel raadcligt at forklare det af tilfceldige Aarfager; thi dersom tilfceldige Aarsager eller Hcendelser kunne danne en Fod, en Haand, Arme og Been, faa kunde
de og danne en Hierne, et Hoved, et Hierle og et heelt Dyr, et heelt Menneffe.

Den berømte og grundige

Bonnet,

der, ligesom den ubodelige

Haller,

antager Systemet om prceformene og organiserede Germina hos Hunkionnet,
hvilke alene efter hans Mening vivifieeres af den mandlige Seed, vil dog ikke,
at disse Germina ligefta Naturens eller Skaberens ferste Haand maatte vare
vanskabte, og forklarer derfor de Vanskabninger, som bestaae i overflødigt Antal
af Lemmer eller Organer, ved tilfældige Aarfager. Han troer, at ved stige Begivenhederere tvende Germina eller Grundspirer af Festere blovne paa eengang be- .
frugtede; og ere af tilfceldige Aarfager bleve klemte til hinanden, hvorved dobbelte
Fostere paa adstillig Maade forenede fremkomme. Men tin ar tvende Kreppe have kun
eet Hoved, eller tvende Hoveder kun een Krop, eller nogen anden overflodig Lem sin
des, saa skal detvcere Rudimenter af er andet Foster, der er tilgroet samme i
den fsrste Begyndelse til Udvikltng, og hvis øvrige Dele formedelst Trykningen
af det maafkee stärkere Foster ere blevne sordcrrvede og, saa at sige, tilintetgiorte
i den første Spcedhed.
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Men dersom denne store Mand og redeline Sandhedselsker var saa
god Anatonuft, som Naturkyndig, faa vilde han let selv have sundet mange
IndvendPrger imod denne Forklaring.
I Særdeleshed og til Exempel er den, ikke meget almindelige, Van
skabning hos Mennesker, ar have 6 Fingre pna een eller begge Heender, ofte
paa een cller begge Fodder tillige, aldeles ikke at forklare esrer Hr.Bonnets Maade.
Dersom disse overtcellige Fingre og Treer vare blot tilsatte, dersom de ikke havde
dereS fuldstændige PulSaarer, Vener og Nerver, og Mussler, dersom Blod
karer, Nerver, Muskler hoS disse Vanskabninger tog dercS Begyndelse, hvor den
tilsatte Finger begynder, saa lod det stg t^nfe, at disse enkelte Dele vare Levnin
ger af et andet fuldstændigt Foster, as hvilket den hele ovrige Krop var gaaet
til Grunde, men ncrsten utroligt vilde det dog vel blive, at tvende Fingre og tven
de Treer, foni alene vare overblevne, skulde saa net kunne fatte stg, een Finger
paa hver Haand, og een Taae paa hver Fod. Hvorfor ikke Treerne paa Hrenderiie og Fingrene paa Fedderne, eller alle fire tilsammen paa een Haand, een
Fod, hvorfor ikke i Panden, eller paa enhver anden Deel afKroppen? Erfaren
hed viser, at det ikke skeer nogensinde, i hvor ler det skulde syneö at kunne hcende efter Herr Bonnets Theorie.
Erfarenhed viser kvertimod, at der hersker
megen Orden og Bestandighed i dette Slags Vanskabninger, at der de Familier,
som have denne Feil med sex Fingre arvelig, at den ligefaa vel forplantes ved
Hunkionnet, som ved Mandkionnet (I?).
Bonnet har selv samlet alle disse Ef
terretninger i hans sidste Udgave af Confiderations fur les corps organifés,

eg foler nogen Forlegenhed herved; men hielper sig med den Hypothese, at disse
overstodige Fingre kunne fremkomme ved en unaturlig Deling af de rette Fingre.
Denne Gisning havde denne uforlignelige Mand heller ikke (port, dersom
han havde vceret saa god Anatomist, som Philosoph og Naturkyndig,
eller, som Anatomist, last de Beffrivelftr, man har over stige Vanffabn i nger.
(6) Denne Erfaring kuldkaster Linnei Sætning: Subflantia corticalis a Pstre, me.
dullaris a Matre
Den kuldkastes ydermere af en anden Erfaring, som heller ikke,
saavidt mig bekiendt er, har været anvendt og bemærket, denne nemlig, at Eselet
har 5 Lende - Hvirvelbeen, Vertebra? lumbares, Hesten derimod har 6.
Og dog
har Muuleselet, som avles af Asen-Henqsten med Hoppen, 6 Lende-Hvirvrlbeen.
Der er dog vel ingen Tvivl om, at Hvirvelbeen hore til Subftantia coiticahs.
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ninger. Disse overtcetlige Fingre kunne hverken Deere deelte eller Deere Rudimenter
af et andet Foster, ikke allene fordi disse Fingre have fuldstcendige Ligamenter, Blod
kar, Nerver og Muskler rundt cm Fingeren og dens Ledcmod; men fordi disse
Aarer, Nerver og Mussler begynde, ikke hvor Fingeren begynder, men lige
som de andre Fingres Aarer, Nerver og Muskler, hoit op paa Armen og lobe
derfra ned til disse an fatte Fingre, hvilket vel ikke kan teenkeS mueligt, dersom
en saadan Lem blot havde ansat sig ved Sammenvoxning.
Den Omstcendighed,
at den ftpsingrede Vanskabning er arvelig, gier og Systemet om tilfældige Aarsager aldeles utilstrækkeligt til at ssorklare alle Monstra.
Systemet cm Uordener eller Afvigelser fra det fcedvanlige i Grundspiren
maae nødvendig tages til Hielp, fun at man ikke antager disse faa kaldte Germina
Stamina, forend De endnu ere befrugtede af Hannens Seed, for allerede organi fe
rede.
Den for sine herlige og heldige Arbejder til Naturkyndighedens Frems
vcext berømte Spalanzani's Forfog bevift ikke alt det, fom han vil at de skulle
bevift. Han har viist, at i ubefrugtede Planters Freehuft sindes ufuldkomment
Frse eller S«d, og at i ubefrugtede Dyrs ÄEg findes den Punkt eller Plcrt,

hvoraf Dyret avles og fremkommer.
Wien hvoraf kan man vatre vis paa, at
dette ufuldkomne Froe, fom findes i ubefrugtede Planters Froehrms, er andet
end blot Kapftlcn til Froet, maafFee tillige ufuldkomne Catyledoner; men ot
ogftra Spiren er til i disse ufuldkomne Froe, har han ikke beviist; ei heller har han
beviist, at den Bl cere eller Plcrt i 2Eggene af Froer og Firbeen, fem har underfogt og forstorrer sig ester Befrugtning og formes tit et Dyr, er andet end eti
Blcrre eller Kapftl, fyldt med en Vcrdsse, føm giver Materien, hvoraf Dyret af
den ved Befrugtningen opvakte Krast dannes.
Jeg tcenker mig den formende Kraft, liig andre Krcefter, Magnetisme,
Elektrisitet; at denne Kraft fremkommer, opvcrkkes ved Blanding af begge
Kions S«d. Ligeforn Funken fremkommer ved Stødet af to Stene mod hinans
den.
Funken var ikke i den ene eller anden Steen, og uden Luftens Hielp var
ingen Funke fremkommen.
Jeg tcrnker mig videre den formende Kraft i sin
Virkning liiq Magnetens paa Iernstevet, hvilket den fordeler, flytter og forbin
der ester visse bestemte Bevcegelftslove, som ere den magnetisse Krast vcesentlige;
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eg, for at voere kort, ot ligesom man har Magneter med fire forffiellige Poler,
folg--lig.n med tv nde Centra, saa kunde og den dyriffe formende Kraft i dobbelte
Vanskabninger voere dobbelt, saa at begge virkede i Forening, men fra tvende
forffiellige og i forssiellig Afstand vcercnde Middelpunkter, hvoraf altfaa maatle
opkomme Vanskabninger eller Fosters mere etter «lindre dobbelt. Dog, deutle Hy
pothese er maaskee for dristig, ogfaa behovede den udforligereat udvikles, end det
forehavende Thema, som har foranlediget disse korte Bemærkninger, kan tillade.
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af et

beqvemt Instrument til at bestemme Luftens Reenhed,
/

ved

C. G. Kratzenstein.

^)a den atmofphceriffe Luft haver en ftor Indflydelse paa vort Legeme, fordi

den rene Deel deraf ved Aandedrcetten indsueS af Lungens Blodaarer, for at
underholde Bloders til vor Helbred fornodne Blanding, faa kan vel ikke tvivlcS,
ar jo Methoden, hvorved Luftens Reenhed kan bestemmes, er en af de ypperlig
ste Opfindelser i dette Aarhundrede.
Til Beviis, hvor ftor denne Indflydelse
er, vil jeg ikkun bringe i Erindring den for nogle Aar siden ved en smitsom Luftstrem fra China over Rusland indtil Portugal sig udbredende Influenza, hvisstkadelige Virkning faa Mennesker have undgaaet.
Koppernes, Muslingernes
og smitsomme Febres vidt udstrakte Udbredelse i vifte Aar, den pludselige Dvd,
som den i nogle Kieldere, Huller ogBronde indftuttede Luft foraarsager, beviser
det samme.
Vel lurer Erfaringen, at Luftens Undersogning med Luftprsveren
er endnu underkastet nogle Ufnldkommenheder; men hvilken Opfindelse haver ei
i Begyndelsen havt samme Skiebne? Man betragte ikkun Barometrets, Therwometrets og Hygrometrets forste ufuldkomne Indretning, og holde samme imod
deres nu varende Tilstand, saa vil man ei finde Aarsag at tvivle, at jo Luftprs-
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veren med Tiden vil opnaae samme Fuldkommenhed, For Resten nagler jeg ikke,
nt en sund Person, hvis Levemaade holder ham i tilsircrkkelig Bevægelse, haver
lider Aar sag at bekymre sig om Lrrfteus stsrre eller mindre Reenhed, fordi de
sædvanlige Forandringer derudi ikke have Magt nok, at gisre en mcrrkelig For
andring i hans Helbred.
Dog er det utvivlagtigt, at jo en frisk Ansigtsfarve
og Sielens Munterhed i en stor Grad afhcenge fra Luftens Reenhed.
Fornemmelig cre Hypochondristerne denne Indflydelse meer end andre underkastede; thi
med Barometrets Synkning synker og scrdvanlig d.reS Munterhed.
Deter bekiendt, at den meget fortienke Engellcender, Stephen Hu
les, ved fine Forseg, at uddrive den i adskillige Legemer indfluktede Luft, ferst

haver bemcrrket, at en Blanding af almindelig Luft med Salpeterluft synes at
indkrybe i et mcerkelig mindre Rum, end begge Dele for sig indtage.
Denne
ferste Art af Salpeterluft var udviklet ns en Oplosning af waltoniff Markasit
eller Iernerts udi Salpetersyre.
Da Dr. Priestley, ved at igientage dette
Forsog, ei h vde denne Art af Markasit ved Haanden, blev ham af en Chymist raadet, at tage Jern i dens Sted.
Dr. Priestley fandt da, ot fa vel
den af Jernets, som af nogle andre Metallers Oplosning i Salpetersyren ud,
viklede Luft havde den samme Egenffab, nemlig ar formindske Rummet, font
den almindelige Luft indtager, fa i fn art den kommer i Forening dermed.
Kort
efter bemoerkede han, at Formindffelfen af Rummet var des stocre, jo renere
Luften var, som med Salpeterluften blev forenet, fa a at, naar samme blev
blandet med den allerreneste, eller dephlogisterede Luft, begge Luftarter rmsten
aldeles forsvandt.
Paa denne Maade er 1772 Methoden, at prove Luftens
Reenhed, opfunden; og den italienske Naturforsker Landriani gav et af ham
dertil indrettet Instrument det beqventme Navn: Eudiometer, af ev&oy,
hvormed Gråkerne betegnede klar og reelt Luft, eller den klare Himmel.
Mi? H.nsigt er her ikke, at beskrive alle de Arter«f Luftprovere, fom
siden den forste Opfindelse af adskillige Naturforskere, Landnani, Magellan,
Fontana, Stegman og Viborg ere bragte i Forsiag, da deres Sammen-

satning fuldstændig kan findes i Roziers journal de phyfique og andre
Skrivter.
Alle diss. Luftprovere have endnu nogle Ufuldkommenheder eller Ubeqvemmeliaheder; enten et B-rorelfts- Overfladen af de tvende Luftarter for

liden, faa ar deres Forening ffeer for langsom og ufuldkommen; eller Graderne,
som
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som stulle angive Forstiellen af Luftens Godhed, falde for ncrr ved hverandre;
eller de fsre den Ubeqvemhed med sig, al man stal bruge derved en nicer eller
mindre ftor Kaffe fuld Vand, som just ikke kan vcere et angenemt Redstab i en
Studeerstue.
Ved Fontana's Eudiometer, fom Dr. Jngenhouß rofer faa
meget, og anprifer til almindelig Brug, indtage ioo Grader ikkun er Rum
af 3 Tommer, og hver Grad omtrent en tredie Deel af i Linie.
Da nu For
andringen af den almindelige Lufts Reenhed sielden overgaaer io Grader, eller
31 Linier, faa feer man let, at nogle Draaber Vand mere eller mindre i et
Glasror af i Tomme i Diameter kan tilintetgiore den liden Forstiel af Gra
derne, fbni fra een Dag til en anden i Luftens Reenhed kan forefalde. Desuden
udfordres ril ders Brug en stor Kasse med Vand, 1 Alen lang, 13 Tommer dyb,
og 17 T. bred, for at bcvcrge Roret derudi.
Disse Mangler og Ubeqvemheder have allerede for 8 Aar siden foranle
diget mig, at sammenfatte et Eudiometer, hvis Grader efter Behag kunne blive
store, hvis Brug ikkun udfordrer en liden Kande fuld Vand, hvorudi Bersrclfens Overflade er tilstrækkelig stor, og hvori den forunderlige Formindstelfe af
de famnrsnbragte Luftarter med Fornoiclfe kan fees.
Sammenfletningen af dene Eudiometer secs Fig. 1, hvorudi a forestiller
BlandingSglafflt, 3 Tommer i Diameter, oven forsynet med et engt Ror p, som
kan lnkkeS med en GlaStol.
Neden er det forsynet med en Halo, 6 Linier viid,
som er indkittet i et Ror af Messing b, hvorfra fkisvt nedgaaer Reret c, fom
b cerer Glasroret e g, som ender sig i Tragten f.
Den underste Deel af Mes
singroret er forsynet med en Vemil eller Skaade af Glas k, som enten aabner
eller lukker Indgangen i Kuglen a fra den anden Glaekngle h, som derunder er
befcestet, oa forestiller Maaler eller Menfuren af de Luftmnngder, fom man vil
indlade i Blandingsglasset a.
Indholdet af denne Kugle er omtrent den gde
Deel af Kuglens a Indhold, og af lige Indhold med Glasrorets Indhold fra
e til g, som inddeles t 100 Grader.
Endnu udfordreS tvende cylindriste
Glas, fom kan strues til Halfen af Menfurglaffet h, og fom ligeledes ere for
synede med Glasstaader m, ligesom i k.
Halsen af b<>gge maae vcere 5
til 6 Linier viid, for at Luften og Vandet kan yndvige hverandre; det ene
Glas indeholder 10 kil 12 Maal af Salpeterlust, og det andet tiener til at for
vare den Luftart, fom man vil undersoge.
Da Salpeterlusten og den deraf
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kommende Salpetersyre angriber de af Messing bestående Dele, faa er det
bedst, at lade samme stark forgylde, faa fan Salpetersyren et virke derpaa.
Videre horer og dertil en liden Kande, indeholdende saa meget Vand, som ud
fordr 6 at opfylde Kuglen a og Roret e g.
Denne Sammenfatning er befastet
formedelst Charnieren s til Traarmen t, som ligeledes ved Charmerer, v kan
nevlagges, og Glasroret e g afffrues fra Roret e; sag at alt fan indpakkes i en
beqvem Kasse, naar Instrumentet stkal medforeS pan Reiser.
Iftedet for Glasventilerne kunde vel med stsrre Sikkerhed og Varighed
bruges Haner afPoreellain, som lettere kunne formes og tilvejebringes, end Haner
af Glas, naar nf Blye for fardiges Forme, hvori Porcellain, Materien fan
indtrykkes og derefter brandes. Men dg Hullet i Hanen mane vare 5 ril 6 Linier
viid, fao bliver Hanen selv meget stor og tung, derfor haver jcg heller valgt
GlaSskaader.
Naar disse skares af lige tykt Spejlglas, og giereo bevag.'lige
imellem tvende Pergamentsblade, hastede til MeSsi gpladerne, fa a fan samme
tilstrakkelig forhindre, at Vandet et tran ger tgiennem.
Hullet kan formedelst
et Kobberror med Smergel og Bomolie paa Dreierbanken i kort Tid igiennembores.
Det er bekiendt, at Salpeterlnften erholdes af Jern, Kobber eller Qvikfslv, oplest i reett Salpetersyre.
Naar man forlanger, at Prsverne af sårskilte
Luftarter stulle udfalde harmonisk, faa er det nodvendigt, at Salpeterluften
hver gang tilberedes neiagtig paa samme Maade, for at erholde den as lige
Styrke., Vandet, som bruges, og Lusten, som indforeS, maae hver gang have
samme Temperatur, og Blandingen maae fuldendes omtrent i lige Tid.
Hvis
disse Forsigtigheder ei bruges, faa fan god sg sund Luft ved Proven let vise sig

som fordarvct Lust.
Vil man tut anstille en Prove om LustenS Reenhed i et Varelse, saa
aabneS Tollen ved p, med Ventilen ved k, og Aabningen r tillukkes.
I
Tragten f gydes saa meget Vand, at begge Kugler og Roret indtil o Grad ere
fyldte.
Nu tillukkes Ventilen k og Halsen r aabneS, saa nedfalder Vandet
udaf Mensurglasset, og den narmeste Luft indtrader i dets Sted/ Derpaa
skrues Glasset med Salpeterlusten til Halsen r, og Ventilen k aabneS, saa sal

der Vandet af Kuglen a udi Mensur glasset h, og Luften stiger over Vandet udi
a.
Derefter lukkes Ventilen k, og Ventilen m aabneS, saa falder Vandet
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udafMenfurglasset i Glasset n, og lige fan meget Salpetcrluft drives op i Mensurglasset.
Nu lukkes Ventilen m, og det aabnes ved k, fua stiger Salpeterluften op i a, og blandes med den der varende almindelige Luft.
Udi samme
Hieblik salder Vandet udi Reret g, og begge Luftarters Blanding bliver rod
agtig.
Naar det findes for godt, kan denne Blanding befordres, vedat fatte
hele Eudiometeret i' Bevcrgelfe, hvorved Vandet i Roret synker nogle Grader
dybere.
Men jeg holder for bedre, at undlade denne Rystelse, fordi den neppe
hver gang kan skee paa samme Maade.
Efter i Mil ut bemarkes den Grad,
hvortil Vandet i Reret er falden, som da angiver den undersogte Lufts Reenhed
ved Forholden af den til Salpetersyre forvandlede og af Vand opstugte Deel af
Luften til den hele deraf indsorte Masse.
Thi den til Salpetersyre forvandlede
Deel af Luften er dens rene Deel, som all-ne tiener til Livets og Flammens
Underholdning, og derfor kaldes Livelg Luft, Ildluft og dephlogisteret Luft.
Jo storre denne rene Deel af Luften i Atmosphären er, des sundere er Luften.
Naar en besynderlig Luftart |Tal underssges, faa indseres samme i et au«
det Glas, som har en lige Indretning med Glussct n.
Dette skrues til Halsen
r, og cmgaacS dermed ligesom forhen. For at indfore en farskilt Luftart i dette
GlaS, bliver det enten fyldt med Vand eller med reen udvasket og torret Sand,
eller bedst med O.viksolv.
Dette lader man enten udlobe udi det Vcerelse, hvis
Luft skal uudersogeS, eller, naar Luften af en anden Flaske skal indfereS i
den til Eudiometret passende, saa lader man Fluidum af den stdste falde i den
anden Flaske, hvis Luft da vil opfylde det af Fluido forladte Rum.

Naar der skal proves Luftarter, fom ere meget renere end den atmofphces
riske Luft, saa er det fornedent, at fylde Tragten endnu med i eller 2 eller 3 Men
surer af Vand, ligesom man formoder, at Luftens Reenhed udfordrer det. Ellers
vilde deurene Menfur Vand i Roret indkrybe i Blandiugsglasset, og den ud
vortes Luft folge efter.
For at Vandpillen efter sit Fald i Roret e et skal sammentrykke eller ud
vide Luften i Blandingsglasset a, er det godt, at den Sofre Grad af Skalen
falder ved Siden af Vanders Horde i Blandingsalasset.
Thi Reenheden af den almindelige Luft falder i Nærheden af denne Grad.
Naar Vandel staaer
10 Grader over eller under samme, saa kan Luften deraf ei mrerkelig sammen
trykkes
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trykkes etter udvides, da denne Forandring i mit Eudiometer, hvorudi i Mensur
eller ioo Grader indtager en Hside nf 18 Tommer i Roret, ikkun er den fire
hundrede og tredivte Deel af Luftens Morngde i Blandingsglasset.
Udi Fon
tana's Eudiometer, hvori io Grader ikkun er
Linier lang, vilde Luftens
Udvidelse af Vandpillen i et langt Ror foraarsage en 6 gange (tørre Urigtighed
i Observationen, derfor mane famme dyppes udi et Ror, fyldt med Vand, indtil
Vandet i Eudiometret er i lige Høide med det udvortes Vand.
Vilde man for
syne det her beskrevne Eudiometer med en korrigeret Skale for denne Sammen
trykning og Udvidelse paa den ene Side af Røret, faa indføres i Blandings
glasset 2 Menfurer Luft, og mcrrkes, hvor meget Vandet i Røret fra o Grad
, af nedfynker, hvilket i mit Instrument skeer til r^Grad.
Saa meget fom dette
Interval er, formindskes den hele Skale paa den eene Side og enhver Grad,
eller hver tiende Grad efter Proportion, og fra disse trcekkes lige Linier til den
uforandrede Skale paa den anden Side af Reret.
Proves nu den ved chemilV
Kunst frembragte reneste Luftart, hvoraf efter Blandingen med Salp'terluft
meget lidet bliver tilovers, faa gielder den uforandrede Skale.
Ved Proven
af den ureneste Luft, hvorved begge Mensurer ci formindskes, gielder den
korrigerte Skale, og faa efter Formindskelsens Storhed Graderne i Mellem
rummet imellem begge.
Da i den korrigerte Skale io Grader endnu ikke ere
Grad formindsket, faa indseer man let, at denne Korrektion ei er af nogen
Bctydcnhed, fornemmelig, da Eudiometrien endnu ikke er faa fuldkommen, at
man i Proven af samme Luftart altid kunde erholde famme Grad, hvilket kom
mer fra Salpeterluftens ulige Reenhed eller-Styrke; da famme og, staaeude over
Vand udi Glasset n, med Tiden bliver svcekket, faa er det mådeligt, at giøre
et stort Antal Prøver af fterskilte Luftarter kort efter hinanden med samme Forraad af Salpeterluft, fom Glasset n indeholder, for at erholde Reenhedens
Grader mere tilforladelig.
Denne forunderlige Formindskelse af Rummet, fom skeer 'ved Blandingen
af den almindelige eller renere Luft med Salpcterluft, og som ikke i de Herrer
Fontana's eller Viborgs, men i mit Eudiometer umiddelbar kan fees, har ikke
givet Naturformernes Skarpsindighed lidet at skaffe.
Men det vilde her være
vidtløftigt at anføre og frittjT at undersøge deres fterskilte Meninger om Aarsggen dertil.
Efter min Indsigt holder jeg for nok(om bevilst, at Salpeter
luften
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luften er en af Salpetersyrens væsentlige Bestanddele, hvis anden Bestanddeel,
den rene eller dephlogisterede Luft, ved MctallenS Opløsning hcrnqcr sig fast ved
de metalliske Dele, og kan derfra ved Ilden igien uddrives: Saasnart nu den afskilte Salpeterluft kommer til Berørelse med den almindelige Luft i Blandings
glasset, faa forener sig samme med den rene Deel af den almmdelige Luft, som
omtrent ti 6 gi ør den sierve Deel deraf, bliver dermed til Salpetersyre, som Hiesynet as den strap ved Blandingen tilvejebragte genererte rede Damp udviser,
hvilken Syre da indsniger sig i Vandet og forvandler det i il S keevand.
Saa
meget altsaa fom af begge Luftarter bliver forvandlet til Salpetersyre, saa meget
bliver Rummet, som begge forhen indtog, formindsket. Er Luften og Salpeter
luften fuldkommen reen, saa blive begge, i behørig Forhold blandet, heel og ganske
forvandlet til Salpetersyre, og forsvinder, i det nt samme af Vandet bliver
opslugt.

Af det her anførte sees, at denne Formindskelse ei andet kan angive end
Forholden af Luftens rene Deel til dens hele Masse.
Saltagtige og olieagtige
Dele derudi kunne paa denne Maade ei erkiendes, hvoraf dog den aimosphcrriske
Lust kan blive meget stinkende, ubehagelig og usund.
Nogle Naturforskere
have altsaa handlet meget ubilligt imod Endiometrek, naar de have erkläret samme
for uefterrettelig, fordi denne her anførte Methode ei angiver disse fremmede Dele
i Luften.
Denne Arr af Eudiometer har havt samme Skicbne, som B rometerer.
Dette bor ikkun anvise AtmosphcerenS foranderlige Trykning.
Men,
da man mærkede, at denne Forandring ei sielden blev fulgt af Veir is Foran
dring, saa have mange giört Barometret imod dets Natur til en Veir Pro
phet.
Naar dets Forudsigende nu ikke indtraffer, saa erkläre de Barometeret
for et unyttigt Instrument.
Allerede for 25 Aar, og førend Priestley havde opdaget den forben be
skrevne Methode at undersøge Luftens Reenhed, har jeg i det den Tid her
oprettede medicinske Selskab sorelcest en Afhandling, hvorledes de i Atmesphceren
besindtlige saltagtige og olieagtige fremmede Dele kunde smiles og erkiendes, for
at dømme deraf, hvad for Indstydelfe samme kunde have i Menneskenes Sund
hed.
Da denne Afhandling ei er videre bleven bekiendt, saa vil jeg her deraf
Xx
. anføre
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anfore et fort Udtog.
Man samler ti! denne Hensigt en Mængde Regnvand i
pore PorcellamS-,Faianze- eller Glasfade, lader samme i Varmen komme i Gæring, saa fætter sig deraf en gren Sliim til Vunden.
Vandet afhældeg da i
rene Glasflasker, bevares ti! Brug som et meget reent Vand, hvilket langt overgaacr destilleret Vand, som med Tiden bliver suurk; fornemmelig naar samme
ci er destilleret udaf Glas.
Endnu renere Vand erholdes af smeltet Snee,
som er samlet paa Marken, langt fra Byen, hvor ingen Rog og Stev dermed
blandes.
Med dette Vand, som og forhen med de saa kaldte chemiffe Reagenda fon undersogeö, fyldes ct stort Sukkerglas.
Derudi indfores et Ror
af Glasceller reent Solv, forsynet med en forkeert Sigte af samme Metal, som
ligger paa Vunden af Glasset.
Roret er forbundet med en uden for Glasset
befæstet liden Blæsebælg af Pergament, som sættesi Bevægelse enten ved en
Stegevender eller med smaa Veirmolle-Vinger for en Loftsluge.
Denne
Blæsebælg driver paa denne Maade i kort Tid en stor Mængde Luft igiennem
Sigtens sine Huller igiennem Vandet, som da modtager og forener Luftens
salt- og olieagtige Dele med sig.
Omendskieut Vandet ei er det egentlige Oplosninqsmiddel for olieagtige Materier, saa kan samme dog faae deraf i Luften
vplosede fine Dele formedelst de saltagkige med sig forenet. Naar nu ved Sma
gen og Lugten mærkes, at Vandet nogenledes er anfyldet med Luftens fremmede
Dele, saa kan Qvintessentsen deraf med en forsigtig Destillation afffilleS; det
afdestillerte Vand bliver da ved de saa kaldte chemiffe Reagenda und er sogt,
og dets Bestanddele dermed udforffede. Dertil bruges oplest Lakmus, som bliver
redt af den mindste Syre, Saft af blaae Blomster, som bliver gren af fix og
flygtig Alkali, Kalkvand, Oplosningen af Solv, Qviksolv og dets Sublimat,
af Blyesukker, Vitriol, og Ludsalt; 8s>iritu5 Leguini Blodlud og Sukker
syre, med andee chemiffe Midler.
Af de Forandringer, som det med Luftens
fremmede Dels besvangrede Vand med disse Tilsatse viser, erkiendes, hvad for
en Art as Syre eller Ludsalt derudi befinder sig, og om det olieagtige eller phlogifliffe har optaget af Luften. Vandet kan og undersogeö uden soregaaende Destil
lation.
Havde man austillet denne Undersognmg den Tid, da Influenza regies
rede over hel«. Europa, saa vidste vi nu, hvorndi det egentlige smitsomme Væsen
i Luften bestaaer, som har foraarsaget denne Sygdom ved Aandedrætten hos alle,
•Uec meest alle Mimeffer.
Dog maatte denne Undersegning ffee paa Landet,

ikke
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ikke i en folkerig Bye, hvor man kunde besvangre Vandet med Sal Volatile
oleofum af Skorstene, med de sale Uddunstninger af Garvernes oplukke Garvekugle eller Brcendeviinöbrcenderneö Maffbotte, og andre deslige Uddunstniner, som man da let kunde ansee for det smitsomme Vasen eller Miaema i
Luften, som i visse Aar soraarsager vidt udbredte Sygdomme.
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Fortegnelse
over

endeel Norffe Baxter/ tfar Cryptogamister,
fom et Tillstg til GunneRI

Flora Norvegica.

Forste Stykke.

Af

Hans

Strom.

Urter, som fattes i Gunneri Flora Norvegica, kan vel ikke udgisre

uoget betydeligt Antal, siden Trykningen af den anden Tome faa lange blev for
haler, at Forfatteren deri kunde indrykke sine sildigste Iagttagelser.
Det
Tillag, jeg her h-<r giort, bliver derfor kun liM, saalange man henseer til de
saa kaldte fuldkomne Baxter (Baxter af fuldkommen Fruckistcation), der i denne
Fortegnelse ikkun belobe sig til en SneeS Stykker.
Jeg har desuden ikke villet
nnfere uden det, jeg selv har seer og erfaret, uden at indlade mig i det, som
kan vare indrykket i de 4 sidste Stykker af den nye Flora Danica, so ni jeg
uagtet mange Lovter endnu ikke har havt den Lykke at see. Henseer man derimod
ril Cryptoqamisierne, som foruiedelst deres mindre Størrelse og farre ForskielsMarker, lettere kunne nndstye en Iagttagers Hine, maae Tallet nodvendig blive

porre.
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At anstille en neirre Undersogelse i denne Klasse af Urter, har derfor
fønflc vceret min Agt, og vet er allerede mange Aar stven jeg til den Ende an
skaffede mig fra Engelland, Tegningerne (ffiont ikke Texten) uf Dillenii kostbare
Verk de Mufcis, eller Hiftoria Mufcorum.
Imidlertid marked- jeg snart,
hvor utilstrakkcligt dette Middel var uden videre Tilhielp af Beskrivelser, hvorfor
Sagen stoed faa hen, indtil jeg fik Hallers enumeratio Stirpium Helvet. »
og Webers Specilegium Floræ Goetting., som fornemmelig handler ohi
Cryptogamister, og gav mig baade mere Lys i denne Materie, og Lyst at arbejde
deri.
Dog da enhver Sagkyndig let indseer, hvor vansselrgt det var, med saa
saa Hielpemidler ar trange ind i BotanikenS fineste Dele, saa kan let flulteS,
ot det manne koste nng dobbelt Arbeide, i en saa vanffelig Deel af Urte- Viden
skaben at bringe det til nogen Fuldkommenhed.
Desuden har jeg kun i 3 Aar
arbeidet derpaa, og har Aarsag at troe, at jeg i längere Tid kunde have ud
rettet langt mere.
Det er og virkelig mit Forfat, om Gud giver Liv og Hel
bred, nt fortsatte Arbeidet, og i Tanke, nt pan denne Prove kunde folge flere,
idet mindste et lidet Speciiegiqm eller Efterhost, maaffee og nogle Tegninger,
har jeg givet denne Fortegnelse Navn af det forste Stykke.
Noget besynderligt
og nyt vil vel neppe nogen vente af en Forfatter i mine Omstændigheder; jeg
lover ikke heller neget saadant, med mindre man dertil vil h.nregne de No. 4,
5, ir, 23, og 36 anforte Brya, Hypnum 43. Iungermannia r, 20, 21,
22, Clavaria No. 3, 4, 5, Pezvia 1 og 3.
De saa kaldte nye eller mindre
bekiendte Vcexter af denne Klasse, som GunneruS deelS af egen Erfaring deelS af
Flora Danica unserer, har jeg ligeledes for det meste fundet, ffisnt ikke alle,
da min Tid og Helbred ei har tilladt mig at bessge Steder af alle Slags Situ
ationer, ikkeheller de overste og hoieste Bierge, men kun lad-t mig noie med,
at klavre temmelig hoik i Field. Siderne.
Det er ellers i sig selv mcrrkeligt, og
noget, jeg her ikke kan forbigaae, at da andre Urter ikke findes uden hist og her
adspredte over det gansse Land, antrcrffeg Cryptoqamisterne, i far Mnia, Brya,
Hypna &c. samlede inden en gsnffe kort Omkreds.
Jeg har i det mindste
havt den Lykke, ar trceffe, om ikke alle, saa dog de allerfleste, i Fortegnelsen an
forte i en Omkreds af 3 Mile, og tvivler ikke paa, at jo de faa, som endnu
fattes, ville findes inden for samme Kreds, naar alle Steder af alle Slags
Situationer bleve noie underssgre, som i den korte Tid, jeg har arbeidet derpaa,
X x 3
ikke
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ikke har v«ret mueligt.
Jeg har dernoest moerket, at det ikke saa meget er
Herden i Luftens Region, som Forandring af Grund og Jordart, Vand og
Skygge, som virke paa disse Baxters Vaxt og Trivelse, og at man kan finde
dem, meget faa undtagne, i det lave saevelsom det hoie, sikisnt de fiefie i Horden
dog have en storre Vcext.
I Begyndelsen var mit Forseet, at udelade as Fortegn'.lscn, hvad GunneruS i fin Flora Nor veg. allerede har, men for eet og
andet lidet Tillågs Skyld i Henseende til Blomstrings-Tiden og deslige, har
jeg taget dem med, og med de Bogstaver F. N. udmcerket dem fra de ovrige,
som jeg selv har tillagt.
I Henseende til deres Navne og Orden, folger jeg Linne, som den meest
antagne Forganger, uden at indlade mig i de Forbedringer, som endeel nyere have
villet give hans System i dette Fag.
Saaledes seer jeg, at Weber, og andre
for ham, forkaste Genus Mnium, og henfore alle Mufci af dette Slags til
Brya og Hyp na, uagtet mange af dem virkelig synes ot have ForplantelseSs
dele, som ikke findes hos de andre, hvorpaa ogsaa her anforeS Exempler ved Mnium
i, 2, 3, 4, 13.
Men hvorfor han til samme Klasse hcnsorer Mnium purpu
reum cirrhatum og flere, hos hvilke flige Dele ikke findes, og som, saavidt
man veed, ikke i noget Vcesentligt, hvad Fructificationen angaaer, adssille fig fra
Brya, det er noget, som gives hans Tilhængere at betcrnke og mod Modstan
derne at forsvare.
I Henseende til Ordenen har jeg ligeledes fulgt Linne, men
dog varet nødt at afbryde den ved en og anden mcllemlsbende, som han ikke
har.
I deres Beskrivelse har jeg vceret kort, og ikkun anført deres Hovedcha«
rafter, efter det Begreb, jeg har giort mig derom, undtagen hvor et og andet
mindre bekiendt forekommer, da jeg af Fornødenhed har brugt noget stsrre Vidtlsftighed, og dette er da alt, hvad jeg i Forveicn har at erindre.

Nogle Urter af fuldkommen Fruetifikation.
Avena pubefcens? kalder jeg med nagen Tvivl en Havreart, omtrent af
Størrelse som Avena flavefcens, men som ikkun har i hver Knop 2 Blomster eller
Korn, hvert med sin brakkede Snerpe etter Arifta, og det honste og største
akne bafi pilofum.
Dens Blade ere flade og smalle.
Jeg har ellers ingen
Beskrivelse paa Avena pubefcens, hvorfor jeg ikke tilvisse kan sige, om det er

den eller ikke.
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Campanula Trachelium, voxer ikke alene ester EgerS Beskrivelse
paa boarden Hamre, men og paa Kolberg i Mængde.
Campanula Cervicaria, ligeledes anført og kortelig beskreven i Egers

Beskrivelse.
Cichorium intybus.
Dentaria bulbifera,

See sammesteds.
Har Hr. Wille tilbragt mig fra Tellemarken,

Hvor den dog ikkun skal vox- i liden Mængde.
Hieracium aurantiacum, har Hr. Wille ligeledes'tilbragt mig mange
smukke Exemplarer as fra Tellemarken, hvor den er bekiendt under det Navn
Timmeltcrre.
Jeg har neie lignet den med Hierac. No. 6. pag. 743, Hall.
Enumerat. Stirp. Helv., og finder den med samme fuldkommen overeenstemmende; og denne er igien, saavidt jeg veed, H. aurantiacum Linnei.
Hydnum parafiticum, Dont Crypt ogamist, anferes dog her af Hr.
Willes Beskrivelse over Sillejord, og er mig af ham foreviist.
Filago arvenfis.
See Egers Beskrivelse.
Gnaphalii Sylvatici Varietas minor alpina, som Linne ommelder
i sin nyeste Udgave nf Sy ft. Naturæ, og synes nt være den samme, som Gnaph.
6. Hall. enum. pag. 700.
I det mindste passer Hallers Beskrivelse neie til
den, og da han ligner den med næst soregaaende, som bliver Gnaph. Sylvat.
Linnei bestyrkes jeg i den Mening, at den er samme Urt, som de begge tale
om.
Den er ellers kun en Halv Finger hoi, og sidder i Klynger eller mange
samlede ved Roden.
Hr. Wille har ligeledes tilbragt mig denne fra Telle

marken.
Ifoetes lacuftris F. N.
Deraf tilsendte Hr. Wille mig ferst nogle
Exemplarer fra Tellemarken under det Navn Tang, og samme havde visse ved
hængende utriculi, der syntes sammenfatte as fine Bladstilke.
Inden i samme
fandtes et Vand7Insect as Krabbe-Arten, som havde 2 Par Fclehorn, dct
ene Par meget langt og fiint, 3 Par Fsdder, de 2 Par smalle, men det Zdie
og forreste bredere med et endnu bredere Led og en bevægelig Kloe foran.
I
Rumpen sad 2 fine Spidser. Mere kunde ikke adskilles, da Vcexten var sortsrret og
sammenklemt.
Ved min Reise til Tellemarken 1787 fandt jeg den der lige
ledes sidst i Junii, men uden stige, utriculi.
Man gav den der samme Navn,
og benyttede sig af den til Foder for Qvreget om Vinteren, uaar Vandet var

lavt

3$2

S.

Fortegnelse over endeel Norske V<rM.

Iwt oq aabent i visse faa kaldte Voaker, hvor Isen holder sig aaben; paa andre

Tider funtre man ikke komme til den.
Juncus articulatus, Varietas vivipara.
See Hr. Willes Beffrivelse over Sillejord.
Den er kun kort, men barer i Toppen en stor Busk as
Blade, som giver den en artig og ganffe fremmed Udseende.
Lathyrus Sylveftris.
See Egers Beskrivelse.
Den kommer nsie
overeens med Figuren Fl. Dan. Tab. 325, men anseres der ikkun sow en Dansk,

ei Norsk Urt.
Lithospermum Officinale, er ikke alene of mig selv funden vildvoxende (See Egers Beskrivelse) men er mig og siden tilsendt as Hr. Prof. Thor-

stensen paa KongSberg, som en der i Egnen vildvoxende Urt.
Matricaria Parthenium, er mig fra Tellemarken tilbragt as Hr.
Wille.
Monotrapa Hypopythis, fandt jeg i fuld Flor den 12 September
1787 i Bierg-Siden ovenfor Gaarden Asker paa Eger.
Den havde 7 Blom

ster i Toppen, af Hvilke den overste og største bar 10 Stev-Pinde, men de an
dre kun 6 eller 7.
Nogle af dem vare hvide, andre sorte.
Phyteuma Spicata, er temmelig almindelig i visse Field-Dale i Telle
marken, hvor dens skionne og spiselige Rod er bekiendt under det Navn Vadderod. . See Hr. Wille om Sillejord.
Efter hans Beretning skal den i
mange Henseender patriotiske Herr Iustitöraad og Foged ElMlMUNN have i
Sinde, at anlcegge Plantage deraf, hvorved maaskee fortiende at iagttages, hvad
Hr. Jorlin lkriver i hans fordanffede Urte- og Kiekken.'Have S. 15, at den,
faaet om Hosten, kommer bedre op end oni Vaaren.
Prunus avium, Fuglebttk.
At den voxer vildt paa HesthammerHen i det Vand Ekern, har jeg allerede viist Egers Beffr.S. 275. Jeg har og
siden havt B«r og Blade deraf, som begge vise, at den er Fugle-Bceren.

Ranunculus nivalis, Varietas flore luteo, der kommer noie overeens
med Ranunc. 13 Hali. enum. pag. 327. hvorom Haller skriver: parum å

priori (fc. nivali) differt, ikkun Heiden er ftørre, Bladene neden til mere
spids udf^aarne, med mere.
Den har ikkun en eneste stor og quilt Blomst, og
er funden i Tellemarken af Hr. Wille.
Exemplar af den, saavelsom Gnaph.
Syl-

-
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Sylvat. variet. Med nogle flere har jeg sendt til de Herrer Professorer Wahl og

Retzius.
Rumex aqvaticus, voxer i Vandboekke og Skygge af Trcrer paa Egers
Preeftegaard.
Mange af deus Blade ere i Spidsen udskaarne som en Tap,
eller scrrffilt lidet Blad, som synes at vare en Virkning af visse Inftcters Sting.
Selinum fylveftre. See Egers item Sillejords Bessrivelfe.
Seliiium lactefcens anfores ligeledes af Hr. Wille, ffisntjeg har ikke
seek ben.
Sifymbrium Islandicum. See Egers Beskrivelse, hvorved dette rettes,
at den ikke altid voxer mindre her, end Tegningen i Fl. Dan. viser, men ofte
ligesaa flor, om ikke flsrre, ffisnt den da gemeenlig er meget af Insecter igiennemstukket og hullet.
Tragopogon pratenfe, anfsreS vel i F.l^. blandt Ssndenfieldffe Urter,
men kun efter Rami Vidnesbyrd, hvortil jeg her kan fsie mit eget, da Hr.
Wille har tilbragt mig mange deraf fra Ringerige.
Typha latifolia voxer i temmelig Mcengde i Lier Sogn noer Drammen,
hvor dens Blomster-Duske eller Froe-Huse (forstaae de nederste eller Hun-Blom
sterne) bruges til ar rense og pudse Fleiel, Manskester og deslige, til hvilket
Brug de og der kisbeS af Hollænderne.
Et Stykke af Roret lader man blive
siddende som et Skaft, skiont man og betiener sig deraf ril smaa Karbaand. Det
Navn, man der giver den, er Sievledoir, fordi dens Samling af Froehuse,
som ligneö ved Duun, udgior en lang Cylinder, fom det trinde Redskab Kievle,
hvormed man i Norge bager Fladbrod.

Cryptogamister.
Mnium.
i. Mnium pellucidum, F. N. findes allerede i Maji Med saadanne
runde Knopper, som Dillenii Tegning viser, og af Linne holdes for HunKnopper.
Jeg har og funder den just fom H ller har den aftegnet, decls med
fmaa Skaale eller Borgere i Toppen, decls med lange og smalle Cap fulis erectis
(font er dens sædvanligste Skikkelse), deels Capfulis cornutis feu bicor
nibus.
Dens Blade er oven og nedentil mindst, i Midten sterst.

Py
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2. M. fontanum F. N. voxer ikke alene ved Vandfader paa Fjeldene
fhvyr jeg dog ikke her har sect den), men og i Sumpe i det Lave, hvor der dog
synes ar vcrre koldt Vand i Grunden, item paa brane Bierge, hvor Vand ud
rinder i Mængde.
Paa sidste Sted har jeg dog kun seek den kort, og med de
faa kaldte Hun-Blomster i Toppen, nemlig med Stierne-Blade og en Aabning
i Midten, hvori indeholdes et redt Froe.
Dens runde Kapfler har jeg ikkun
fundet fortsrrede i Sumpe.
3. M. paluftre, F. N. voxer i Mamgde paa Tuer ved staaende Vand,
ffiont jeg og har funder den allersverst paa et temmelig heil Bierg, og det i
fuld Flor sidst t Junii Manned.
Derimod har jeg stet den midt t Majj med
fe tis fæmineis, faaledes fom Dillenjus har den aftegnet.
Tab. 31. Fig. 3.
D. endog paa temmelig terre Groesgange, item med Stierne-Blade i Toppen
vg en merk Aabning i Midttn, hvori lyntes at sidde et Slags Free.

4. M. androgynum, F. N. kaldes faa, fordi den har fetas mafculinas et fæmineas paa famme Sramme, ssisnt paa adffilte Grene, naar M. '
pellucid, har dem paa adffilte Stammer. Saaledes har jeg funder den baade
i Begyndelsen og Midten af September paa raaddent Trcee ved Sumpe.
Den
er ellers kigefom M. pellucid, en af de mindste i sit Slags.
5. M. purpureum, F. N.
Den fees silde paa Hesten og mod Vin
teren med fétis gbfqve capfulis (Blomsterstilke uden Knoppe etter Kapfler)
og faafnart Sneen gaaer af om Vaaren, staser den i fuld Flor.
Den har ikke
alene rode Stilke og Kapfler, men og sildigen paa Sommeren, naar den fore
terres, rede elf r rodbrune Stammer og Blade, faa den deraf kan tiendes langt
fra.
Paa Torv ved Siden af Veie, og ellers paa andre Steder, voxer den i
Mcrngde; jeg har og stet gamle Spaantage tcet befat deraf.

6. M. fetaceum, er liden med enkelte furculi eller Stammer uden Grene,
Bladene ovate og spidse, og krolle sig, naar de korreg, har ellers fine Blomster
stilke og fmalle oprejste Kapfler, blomstrer om Sommeren og voxer paa grasgroede
Leer-Dynger, men fees kun sielden.

7* M. cirrhatum, ligeledes en liden fiin Moftart, med fmaa i Toppen ,
stierncdannede og fammenkrellede Blade, fom ei er almindelig. Den blomstrer
»m Sommeren, og voxer, ligesom forrige, merst paa Leer.

12. M.
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8- M. annotinum, -F. N. vox r d«?cls i hule og ffyggesulde Skeder,
som Dill. Tegning Tab. 50, fig. 68. E. forestiller den, og det endog hæn
gende og med Toppen nedvendt, deels storre med Blomsterstilke og Kaster, som Fig.
ead. F. viser.
Den forste har jeg ikke feet blomstrende, mer« den anden pa«
fugtige Steder baade Vaar og Host.
At de begge ff ude voere een og samme
V«xt, beroer paa Dillenii Vidnesbyrd, da jeg for min P^rt har intet Beviis
derpaa.
Ellers har jeg mcrrket, ot dens Blomsterstilke udspire ved Roden af de
gagile Stammer, og dette er nok Grunden til det Tilnavn annotinum.
9. M. hornum, er stor med stiernedannede Blade i Toppen, har cp$
reist, og gcmecnlig enkelte Stammer, samt tykke Blad-, lidet savede j Kanten.
Nedentil ere de gierne forterrede og brunrode. Naar Bladene torreo, fretie de
sig tilsammen som paa Bryum undulatum. Den blomstrer tidlig om Foraant,
og har ikke alene homgende Kapfler, men og acumina operculorum enten op
ruste eller bolede til een Side, som ikke sees as Dille»,ii Tegning.
10. M. crudum, F. N. voxer i uendelig Mængde paa fugtige og flkyggefulde Steder, og har enkelte Stammer, samt de fleste Blade samlede i Toppen.
Den blomstrer om Foraaret eller tidlig paa Sommeren, og barer, ligesom den
forrige, sine Blomsterstilke i Toppen med hängende Kapfler.
ir. M. py riforme, har capfulas pyriformes og meget lange og
smalle Blade, som Dillenii Tegning viser, men der er og en anden med hoiere
Blomsterstilk, bredere og kortere Blade, og ei saa poercdannede Kapfler, som jeg
har fundet blomstrende ferst i Majil
Denne, som forestilles Dill. Tab. 50.
Fig. 61, ansecr Weber for en Artfora»,dring ak den forrige, og kalder dem Bry 11411
aulum majus & minus, fordi de have fetas aureo -iplendentes, hvilket
dog flere have tilfcelles med dem. Undertiden har jeg fundet den sidstes Blomster
stilke hele 3 Tommer lange, saa man let ktlnde rage den for B. trichoides, hvis
ikke dens hängende og pceredannede Kapfler eller Blomster havde viist det mobs
satte.
De voxe ellers begge ved Kul. Miler d: Steder, hvor Tr«e brandes
ril Kuk.
12. M. polytrichoides, feer ttb fbmPolytrichumcommune, BisrneMoftn, men er kortere, har og lodne Kapfler ell-r Kapsel-Datter (calyptras)

s m den, men trinde Kapfler, og jevntykke Blade, som ere indffaarne paa begge
Sider som en Sav.

Voxer i Sandbakker, og blomstrer i August.
Y y 2
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IZ. M. Serpyllifolium, F. N. hvor dog et meldes om dens Varie
teter, punctatum, cufpidatum, proliferum og undulatum, fom dog
andre uven Tvivl med bedre Grund giere til adffilte Species. Disse findes her
alle meest i vaade og sumpige Steder. Nogle Artforandringcr, om man saa vil
kalde dem, synes Aurores at forbigaae, saasom den Dill, har Tab. 53. Kig.
go, der adffiller sig fra Cuspidatum ved sine mere langagtige og i Enden stumpe
Blade, samt mere aflange og spidse Kapster.
Bryum ftellare rofeum pen
dulum minus Dill. Tab. 52. Fig. 78, bliver nok den lille rosenrode Art,
med Knoppe i Stammernes Toppe, hvori indeholdes mange gronne og langag
tige Froe, og ved Noden nf samme Stammer udspire fetæ met) hcrngende Kapster.

Mange sandige Jordbakker sees om Vaaren begroede med denne lille Mose-Art,
og see derover ganffe purpmsarvede ud.
14. M. triqvetrum F. N. vexr i Sumpe med enkelte og lange Stam
mer, der i Toppen dele sig i Grene, de sidste gronne, men hine sorte og smaldede. Den blomstrer tidlig om Sommeren med (uiiqe Blomst rstilke og krumme
Kapster, som udspire fra den nederste og ældste Deel af Stammen.
15. M. fiffum Linn., Jungermannia bidentata Weber, har liggende
Stammer, og Blade splittede i 2 Parker, der finne ud som Teender. Den beerer
smaa Stilke med Knopper som Bar, men, om jeg erindrer ret, har jeg og sect
deus Skeder (thecas) som paa andre Iungermanniæ i fuld Flor i August,
stiont det og kan vare, at jeg har konfunderet den med en anden.
gan|Te liden.

Den er ellers

16. M. Jungermannia Linn., Iungerm. Cochleariformis Weber,

er ligeledes

ganste liden med bugtede Stammer ogBlade indhule som en Skee, som
paa den Urt Cochleare, har ellers mange foranderlige Skikkelser, som Dillenii
Tegning viser Tab. 69. Fig. 1. a — i, og som jeg ofte har fundet samlede
paa rgaddeut Trae.
Dens alternatin'! siddende O rer (auricula?) paa undre
Side, har jeg fundet tvekloftede (Semibifidæ), som synes at stride imod Linnei
Bestrivelse i hans Fl. Svec.
17. M. hygrometricum. F. N. har ingen Stamme, men alle Bla
dene siddende j Knoppe ved Roden, og det jaa-tcrt, at man har Moie for at
stille dem ad.
Bladene have lange Spidser i Enden, ag de krumme Blomster

stilke
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Mfe hängende Kapfler med krumme Dækker (opercula). Den voxer paa Bierge
og Clipper, og blomstrer tidlig om Foraaret.
18. M. Trichomanes. F. N. er en liden Mose-Art, der har folia
pinnata obtufa, som den Vcext Trichomanes, den barer Navn as.
Weber
kalder den Iungermannia Trichomanes, til hvilken Slagt den og syneö at
henhore.

Bryum.

1. Bryum apocarpum. F.N. har opreiste, grenede og morke Stammer,
med rode Knopper i Toppen af Stammerne, hvori den synes at nærme sigtil
visse Mnia.
Bladene ere lancetlige og kioldannede, med en undlad gaaende
Sene.
Den voxer i Mængde saavel paa Bierge, som Klipper i Elvene, som
af Vandet overskylles.
2. B. flriatum, Doyer baade paa Bierge og Træer, baade med Capfulis
feflllibus og pedicellatis, som giore 2 adskilte Artforandringer. Weber vil end
og deraf giore 2 adskilte Species, fordi den forste skal have en mibtad gaaende
Sene paa Bladene og mere spidse opercula. Men paa alle de Exemplarer, jeg
har, finder jegen saadan midtad gaaende Sene, og paa de fleste ere opercula borte.
Det, som meest udmarker dem alle, er deres lodne og stribede Calyptræ.
g. B. pomiforme F. N.
Deraf gives 2, om ikke flere Forandringer,
en liden, som voxer paa Jordbakker i det Lave, og en 3 til 4 gange storre, som
ikke ses uden paa Field-Siderne, hvor den voxer i storste Overflodighed. Denne
sidste har ellers mange Forandringer, med tattere eller mere adskilte Blade,
som undertiden ere stiernedannede i Toppen, undertiden igien vendte til een Side,
som B. heteromall. Blomsterstilkene ere nu kortere, nu längere, og de æblerunde Kapfler nu store, nu meget fin9o.
Den med adspredte Blade (foliis
raris fparfis) har jeg fundet 4 til 5 Tommer hoi, hvoraf der, der sad i Jorden,
dog udgiorde det halve, den samme bærer og meget smaa Kapfler imod hine.
Den blomstrer baade Vaar og Host.
4. B. Norvegicum. F. N. item Flora Dan. Tab. 538, 3. adskiller
sig fra den foregaaende deri, at den har kortere Blomsterstilke, og de samme ikke
siddende i Toppen, men paa Siden; de runde Kapfler ere og stedse stribede,
som hos hine ikke mærkes, uden naar de blive gamle og sorterrede.
Ved St.

P y 3

Hans
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Hans Tid, da jeg fandt den paa Veien fra Kongsberg til Tellemarken, vare Kaps
flerne dog temmelig forterkede. Ellers forrekom den der paa nogle Steder ncesten
ligesaa hsi, fom den stsrre Art af B. pomiforme, og havde folia heteromalla, som ikke mcrrkeS hos den lille Art, fom staser aftegnet i Flora
Danica.

5. B. Hyperboreum F. N. item Flora Dan. Tab. 538, »i. syne s,
ligesom forrige, ikke at vare funden udenfor Norge, og fortiener derfor en
vidtloftigere B-skrivelse, som mig synes kan blive saadan: Surculi fimplices
recti, femiunciales, folia capillaria in fumitate magis congefta, fetæ
bi-vel trilineares e fumitate furculorum, capfulæ fphæroideæ f. ovatæ,
fufcæ; calyptra acuminata obliqva, operculo fimiliter acuminato obliqvo, oris capfularum ciliatis. Den 21de Maji fandt jeg den i fuld Flor,
paa en steil Klippe, temmelig Heit i Field-Siven ovenfor Gaarden Hobbelstad
paa Eger, hvor den voxre i Mcenqde, wen andensteds har jeg ikke feet den,
6. B. pyriforme F. N. kaldes faa af Kapsten, fom er pceredannet, og
staaer epreist paa en Blomsterstilk, fom undertiden, men ikke altid, er faa
kort, fem den forestilles i Flora Dan., Bladene erc lyse, fom paa Mnia,
ved en midtad gaaende Sene.
Den vejrer i Skygge paa Jordbakker, og blom
strer i Julii Maaned.

7.

B. exftinctorium F. N. har dette besynderlige, at Calyptra be-

dcekker den hele Kapsel, og seer ud som en spids opad gaaende Hatte. Gunnerus
skriver, at den voxcr in areno fis, hvorimod jeg altid har fnnM den blandt
andre Mose-Arter paa steile Klipper.
Den blomstrer baade i Maji oa Sep
tember.
Den, jeg her mener, er den (terre Art, fom Dilleuius har Tab. 45,
Fig. 9, den lille, Fig. 8, har jeg derimod ikke seek.
8. B. fu bulat um, har mange toet sammen siddende korte Stammer, med
stiernedannede Blade i Toppen, hvorimod den nedentil beklædes med mindre og mestendecls fortorrede Blade; alle ere ovale og spidse.
Ister tiendes den af sine
lange opreiste og cylindriske Kapster, og blomstrer, om jeg erindrer ret, om
S omnieren.

9. B. rurale, F. N. kiendes af sine concave og nedadbsiede Blade,
med et endnu mere nedboiet og hvidt Haar i Enden.
Den vejrer mangfoldig
paa
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pga Biergene, og blomstrer i Maji, med lange og smalle Kapsler, og ligesaa
lange, famt hceldende Calyptris.

10. B. murale.
Dens Blade have et hvidt Haar i Enden, ligesom
ncestforegaaende, men derimod har den ingen Stamme, da alle Bladene sidde
samlede ved Roden.
Den voxer paa Mure og Leer, og blomstrer i August; er
ellers ganffe liden imod forrige.
11. B. foliis ovatis, membranaceis obtufis, Dill. Tab. 85,
Fig. 19. lianer meget en liden Mose-Art, som sidder paa Mure med forrige,
og kan beskrives saaledes.
Den cr acaulon, stelden fubcaulefcens, foliis
ovatis obtufis, crafliufculis, membranaceis, in primis inferne pel
lucidis , concavis & convolutis, fetam includentibus vix femiuncialem, flavam, pellucidam, bafi tuberculatam.
Capfulæ longæ cy
lindrical erectæ; calyptra ariftata apice attenuata & fæpe hamata;
operculum elongatum fubarcuatum obtufum; blomstrer i Julii og Au
gust.
Bryum humile, pilis carens, viride & pellucidum Dill. Tab.
45. Fig. 15. -føn den ikke v«re, da samme er caulefcens, har for lange
opercula, og Blade, der ikke ere stumpe nok og afrundede som disse.
12^ B. fcoparium, en af de storste og groveste, med mange Blade,
som i Toppen vende til een Side, og blomstrer om Sommeren.
Uagtet den er
en af de almindeligste i Skovmarkene, er den dog i F. N. forglemt.

\ 13. B. Undulatum, ligeledes almindelig, og blomstrer om Hosten.
Den kiendes af sine bolgaqrige og hoie Blomsterstilke, hvis Kapster bsie sig indad,
og gemeenlig alle til een Side, som gier den kiendelig langt fra.
Undertiden er
fcetr prolifer, da der af de gamle Blad-Duske udspire nye i samme Pyramide
sorm som hine; savnes i F. N.
14. B. Glaucum. Endskiont den voxer temmelig almindelig paa Fieldstderne, har jeg dog ei fundet den, uden med forkorrede Blomsterstilke i Maj, hvoraf
jeg stutter, ak ben havde blomstrer Hosten forud.
Derved sornam jeg dog, at
Blomsterstilkene ikke altid sidde i Stammernes overste Toppe, efter Dillenii Teg
ning, men i Midten.
Den har alle Bladene samlede pag korte Stammer, som
tre meget brcrkkelige, men stikke dybt i Jorden, og deraf kommer der, ar de i
Dillenii Figur sorestilles saa lange,

i§. B.

z6o

S.
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15. B. pellucidum.
Dens Stammer ere oprejste, sielden grenede,
og alene oventil grsnne, men nedentil for der meste forte og smudsede.
Bla
dene ere kisldannede, qiennemsigtige og nedbsiede; Blomsterstilkene korte, Kap
sterne ovale og nedbsiede, og opercula pyramiddannede.
Den voxer paKllpper i Elverne, og blomstrer i September.
16. B. aciculare, sidder i stor Mcmgde paa Stene og Klipper i El
vene, og ligner B. hypnoides, men er uden hvid Loddenhed, ellers heel fort,
og alene i det oversts grsn.
Midt i October har jeg fundet den blomstrende
med korte fetis i Toppene, cap fulis erectis, craffis luteis, calyptris acu
minatis luteis, inferne atro-dentatis; ellers har jeg og feet den blomstre i
Maji.
Dcn er egentlig B. aciculare aqvaticum Weber.
Men fxr gives
og en anden hoiere, mere gren, og med Grenene vendte til een Side, item fo
liis magis fecundis, som er den egentlige B. aciculare montanum.
17. B. flexuofum, tiendes deraf, at et alene dens Blomsterstilke som
oftest ere bugtede, men at dens lange Blade beie sig til een af Siderne; den lig
ner altjaa deri den cfterfolgende B.heterom., men kan dog let skilles fra samme
ved sin hoiere Vcext, samt tykkere, storre og mere morke Blade.
Den voxer
paa raaddent Trete i Sumpe, og da jeg har fundet den med focterrede Blom
sterstilke og Kapster ved St. Hans Tid, stutter jeg, at den blomstrer om

Vaaren.
18. B. heteromallum, er en liden guul Mose-Art, med haarfine og til
en af Siderne vendte Blade, fom voxer overalt paa bratte Iord-Voegge ved
Siderne af dybe Veie.
Den har rode Blomsterstilke, med morke og oprejste
Kapster, og blomstrer i August og September.
Saa hsi og med saa lange
Blade, fom Dill, afregner den, har jeg ikke feet den uden af og til paa Field-Siderne; ikke heller har jeg fundet dens Kapster saaledcS hoeldende fom hans.
19. B. tortuofum, er en maadelig hsi og oprejst Mose-Art, der ad
skiller sig fra andre ved sine sammenkrellede, isair i Toppen indviklede og ofte
stiernedannede Blade.
Den har oprejste fmalle og spidse Kapster, er almin
delig paa Fjeld-Siderne, og blomstrer om Hosten.
20. B. truncatulum, er liden, i Toppen stieruedaimet, og har et Haar

i

Enden afBladene, som ere temmelig brede og ovale.
Dcns Kapster har jeg
fundet heddende, ventelig af TElde, da de ellers ere oprejste,
Sir Navn har
den
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den deraf, at Kapsierne, naar opercula falde af, etc tv cerre i Enden; men
at Gunnerus kalder den Salomons Jsop, kommer deraf, at den voxer paa
Murene i Jodeland, og holdes fer at vare den saa kaldte Jsop (rettere Mos)
som udvoxer af Vceggen, og som Salomon kiendte. 1 Kong. 4 Cap.
21. B. viridulum F. N. voxer som en Bust, eller Urtekost, med hoigrsnue smalle og noget krollede Blade, som sidde meest samlede i Toppen. Den
har korte Blomsterstilke, og oprejste Kapsier, som ved TElde blive sorte, fTiøut
opercula endnu ere grsnne, samt spidse calyptras og opercula; voxer almin
delig baade paa Bierge og i det Lave, og blomstrer baade i Maji og September.
I det Lave er den kun kort, men paa Field-Siderne kan den findes henvcd
i Tomme hoi.
22. B. paludofum, ligner forrige i Henseende til Fructificationen, men

er meget mindre, og har kun nogle gule, vidt udbredte og haarfine Blade ved No
den uden Stamme eller Stcrngel, dog har jeg seek nogle smaa Stangler udspire
ved Roden, med en Blad-Dnst i Toppen ligesom paa B. viridulum, som
gier Webers Mening rimelig, ar den er en Artforandring deraf.
Forst i Sep
tember har jeg fundet den blomstrende blandt ^ungerrnanniasog andre smaaMoseArier ved Sumpe.
23. B. capillaceis foliis, operculo falcato conico? Haller enu

merat. pag. 1,10. ligner meget en Uden guul og smuk Mose-Art, som jeg i
Julii Maaned fandt blomstrende ved Suurbronden paa Sande i Jarlsberg Grevstab; thi da samme Brond har hore Bredde, bedcekkede af en vitriolst og kieSagtig Skorpe, var samme Skorpe just bevoxet af denne Mose-Art, som saaledeö kan bestrives: caules conferti crefti, bi-V. trilineares, foliis caulinis raris, in fumitate congefiis, folia capillacea inferne dilatata ner
vo non divifa, fuma longitudine caulis, ficcitate paulisper crispata,
lutea, feta c fumitate caulis femiuncialis, lutea diaphana, ficcitate
fpiraliter contorta , capfula oblongo-ovata pellucida erecta, ücca
emarcida rugofa & arcuata, annulo cindta, operculum obliqvum,
ex bafi latiufcula longam & ficcitate femper arcuatam acum emittens.
Det, som ister stiller den fra B. viridulum, er dens korte og mindre med Blade

bevoxne Stamme, dens langt mindre krollede og dog efter Proportion lcengere
Blade, dens omdreiede feta, dens oventil rykkere Kapfler med en Ring om,
Z r
og
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og deus buedannede opercula.
Fra B. heteromallum kan den endn«
lettere adskilles. Det eneste, som mangler i Beffrivelstu, er, ar jeg ikke fik Tid
at underssge den gauffe friff, men forsi efterår den var forterret, og havde tabr
sine calyptras.
24. B. hypnoides. F. N. den almindeligste blandt alle, og af mange
Artforandringer, som dog alle kiendeö af Bladenes hvide Loddenhed.
Paa
Field Siderne voxer ister en Art med Blade siddende i Fascicler som paa Lyng.
See Dillenii Tab. 47. Fig. gr.
En anden paaKlipper i Elvene, er hoi, op
rejst og guul med langt heiere Blomsterstilke, end DitleninS forestiller dcm ibid.
Fig. 29.
Endnu en anden, som er korr, bednkker Klipper og Stene, som med
et Hynde, man kan sidde paa.
De blomstre alle om Sommeren.

25. B. verticillatum, en liden Most-Art, hvis Stammer eller Stængler
tte oprejste, og alle t Toppen lige hsie, har og Bladene siddende som en Buff
deels i Toppen, deelo nedenfor, og har saaledes den ene Samling eller Asscrtning
af Blade efter den anden.
Bladene ere haaragtige og kioldannede, Blom
sterstilkene med deres oprejste og spidst Kapfler, paa nogle kiendelig omsnoede, paa
andre ikke; blomstrer ved St. Hanö Tid.
26. B. Celfii ffyder fra Roden korte og udbredte Blade, har ovale, op
rejste og redagtige Kapfler, lange og hceldende calyptras med stumpe opercula,
den blomstrer i Maji, og kan ler rages for Mnium purpureum, men har langt
kortere og bredere Blade uden Skamme, voxer i Braater og terre Bakker.
27.

B. trichoides, har meget lange Blomsterstilke, med holdende, men

ei Hangende eller pceredannede Kapfler, (om paa Mnium pyriforme, hvilken

den ellers ligner, den har og ganffe korte og smalle Blade, der have en stcrrk
Glands, som de vare forgyldte.
Hvad Tid den blomstrer, har jeg forglemt at
antegne.
23. B. argenteum, bestaaer af smaa, oprejste og trinde Stammer, fom
samles ved Roden, og have ovale Blade.
For blotte Hine har den en bleeg
Glands, som af Solv.
Dens Kapfler har jeg et fundet ha'ldende, men opreiste,
men de vare og meget unge.
Den fees ellers kun sielden.

29. B. pulvinatum, voxer paa Field-Siderne, og blomstrer baade i

Maji og Oktober.

Den er liden, nten meget kiendelig af sine korte Blomsterstilke,
der
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der beie sig meget, saa de runde Kapfler skinkes i Mossen selv eller dens Blade,
der tillige have et fiint Haar i Enden, fom gisr, at den seer lodden ud.
30, B. cæfpiticium F. N. er overalt almindelig, og blomstrer tilig om
Vaaren,saasnan Sneen gaaer af.
Den er desuden kiendelig af sine hängende
Kapster og høje Blomsterstilke, der ere rode nedcntil, men groune oventil.
31. B. capillare , ligner den forrige, men adskiller sig ved sine høiere
Stammer, kortere Blomsterstilke, bredere og dog i Enden spidsere Blade; voxer
meget paa Allun Skieferen, item ved Kul-Miler.
Jeg veed ikke, hvorledes
det skal forstaaeS, at Haller tillsegger t>iii hoiere Blomsterstilke, end den forrige, da
de dog, saavidt jeg kan Dønne, ere kortere, og blive endml kortere derved, at de
ere rodfcrstede ved Roden, og for en stor Deel skiuleS af Stammerne. At Linne
i sine ferste Skrivter har regnet den ril Mnia, kan maaskee komme deraf, at dens
Blade ere samlede i Knoppe, nceften som paa Mnium hygrometricum.
Z2. B. carneum voxer i Momgde paa Bierge, som overskylles as Vand,
og bedcekker samme.
Dens Stammer ere nedentil gamle og sorte, men oventil
grønne, og have ovale, samt spidse Blade.
Dens Blomsterstilke udspire enten
i Kløften af Stammerne, som Dillenii Tegning viser, eller lcrnger ned paa de
gamle Stammer, og rage derfor ikke meget op over sammes Toppe, ere og til
ligemed dens rundagtige Kapsier kiedrsde.
Den ligner Mnium annotinum,
men har mindre og mere vexelviis siddende Blade, samt kortere og mere runde
Kgpster, og blomstrer tilig om Sommeren.
33. B. imberbe har mange samlede, opreiste, og for det meste tn ør Fe og
smudsige Stammer, item smalle, kioldannede, i Kanten lidt bølgagnge og oste
krøllede Blade, med en midtad gaaende Sene, Blomsterstilkene ere kone, men
Kapsterne lange, smalle og opreiste.
En udførligere Beskrivelse kan lasts hos
Weber i hans Specileg. Floræ Göett.
I det Lave er den kun kort, men
paa Fieldene kan den findes hele 2 Tommer høi.
Saavidt jeg erindrer, blom»
firer den tilig paa Sommeren.
Den er her ikke rar, men findes dog ikke an
ført i Registeret af Flora Danica.
34. B. ungviculatum, bestaaer af smalle opreiste Stoengler, tykkest i
Toppen, fordi Bladene der sidde meest samlede, Bladene ere kortere end paa
forrige, men vel saa brede, og ilden Sene, Blomsterstilkene ere rede og gule,
og de gule Kapsier lange og smalle, samt lidet beiede som et Fugleneb eller Kloe,
Z z 2
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hvortil de lange og nedbøjede calyptræ giere det meste.

Den voxer meest paa

Leeret af murede Vcegge, og cr der kun liden, men paa andre Steder har jeg
fundet den større.
Den blomstrer i August og September, men findes ellers
ikke anført i Registeret af Flora Dan.
35*
tenue, har meget tynde og oprejste Stammer, som ofte ere tvekloftede.
Bladene ere smalle, kioldannede, giennemsigtige, og sidde teet til
Stammen; Blomsterstilkene, som udspringe af Stammernes Kloster, ere korte,
og rage ikke meget op over Toppene, deres Kapster ere aflange og oprejste med
hceldende og spidse opercula.
Den ve-rer meest paa bratte Iordvcegge, og
blomstrer silde paa Hosten.
I Heiden kan den, som flere, findes af usadvanlig
Storreise.
Den beffciveS noiagtig af Weber, men savnes i Registeret af
Flora Dan.
36. Bryum alpinum capillaceis foliis, cauli adpreflis Hall, enu
merat. pag. 109. Tab. 4. Fig. 1. findes ikke hos Linne, ikke heller i Regi
steret af Flora Dan. og Norv., men voxer her paa visse Steder i Mcengde,
saasom paa Brerg-Hammeren for venstre Haand, teet ved Vadstedet, hvor man
reiser over Bcekken fra Gaarden Skottborn til Aafcn, item i Field-Siden ovenfor
Gaarden Sollis i samme Fieldstrcekning.
Den har lange og haarfine Blade,
og blomstrer om Sommeren med fine Setis, item antheris tenuibus erectis,
fuldkommen efter Hallers Beskrivelse og Tegning.
Ellers synes den med større
Ret at kunne henregnes til Hypna end Brya, siden dens fetæ ere ved Roden
vmgivne med Blade, eller et saa kaldet Perichætio, uden ringefte Tegn til noget
tuberculum.
Exemplarer deraf har jeg sendt til de Herrer Professorer Wahl
vg Retzius.

Hypnum.
i. Hypnum taxifolium, voxer i stor Mcrngde paa steile Jord Vcegge

og Klipper, hvor Vand nedrinder, og blomstrer tidlig om Sommeren.
Den
hører blandt Hypna pinnata (ficerdanncde Mose-Arter), der have Blade alene
paa 2 Sider.
Blomsterstilkene sidde deels ved Roden af Stammerne, deels
heiere op og i Midten.
Kapflerne ere krumme og spidse, og opercula lige
ledes.
Hvor den er samlet i Mcrngde, og sorlorret, hcrnger den som et Skieg
ned af Klipperne.

2. H.
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2. H. denticulatum, er liden, og har gemeenlig 2 Blade paa hver
Side jevusides, naar hine kun have eet, den er desuden krum, saavel i Stam
mernes Toppe, fem Bladenes Spidser, hvilket kiendelig adskiller den fra sine
jevnlige; blomstrende erindrer jeg ikke at have seet den, ikke heller forekommer
den ret ofre.
3. H. Bryoides, er den eneste 6fonbt Hypna pinnata, fom b«rer
Blomsterstilkene i Enden af Stammerne.
Bladene ere ovale eller elliptiske og
giennemsigtige, med en midtad gaaende Sene, der deler dem i 2 ulige Dele, af
hvilke den nederste er den mindste.
Dens smaa Blomsterstilke med opreiste
Kapfler har jeg feet i September.
I vaade Bierg-Kloster er den temmelig
almindelig.
4. H. adianthoides, adskiller sig fra de forrige derved, at den er grenet.
Dens vexelvirs siddende og lancetlige Blade have, ligesom ncrst foregaaende,
cn midtad gaaende Sene, som deler dem i 2 ulige Dele.
Dens Blomsterstilke,
som sidde i Midten af Grenene, bcrre Kapfler, som ere korte, i Enden ganske
spidse og hcrldende.
Den forekommer ofte paa fugtige Steder, og blomstrer i
SeptemberI Flora Dan. staaer den ikke ansort.
5. H. complanatum? er en temmelig stor og grenet, men ganske lig
gende eller krybende Mose-Art, fom voxer paa Field-Siderne.
Dens Blade
ere flade og oval tilspidsede, nemlig oventil, eller i den overste Rand, gaaende i
en lige Linie, men i den undre mere afrundede, omfatte ogsaa Stammen nedentil, ogere, som man siger, amplexicaulia.
Paa mange Steder, meest
naar den er ter, vige Bladenes Spidser fra hinanden, og see ud som Teender,
ncesten som paa Dillenii Tegning Tab. 34. Fig. 6. eller mere tydelig som Fig.
7. b. skiont begge Tegninger falde for smaa for denne som er
Tomme lang.
Blomstrende har jeg ikke seek den. I Registeret of Flora Dan. anforcS den vel,
men med en urigtig Henviisning til Tab. 706, hvor den ikke sindes.
6. H. Trichomanoides? ligner meget den forrige, men er overalt
indhuul paa Bladenes undre Side, har og mere lyse og giennemsigtige Blade.
Efter Webers Mening hersker en Confusion hos AurorcS ved disse Baxters Be
skrivelse, og mig synes at finde den samme H06 ham; de Ord for Ex. rami at
tenuati extremitatibus filiformibus, som han tillcegger den forrige, paffe
sig virkelig paa denne, med de indhuls eller concave Blade, men ikke paa hiin,

3 S 3
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forudsat, fit det er den og ingen anden, han mener.
Den anforeS ikke i Flora
Dan. eller Norv., ikke heller, saavidt jeg veed, hoS Linne, og er dog her
ikke rar, da den oste forekommer paa steile, vaade og sis'yggefulde Klipper, og
sees blomstrende om Hosten.
Blomsterstilkene, som ere fastede midt paa Stam
merne, rage kun lidet frem over deres Toppe, og boere ganske smaa, fine og op
rejste Kapsier.
7. H. crispum, adsikitler sig kiendelig fra de forrige ved de Rynker,
den har paa lvers af Bladene, samt ved sin Storrelse, da den undertiden kan
Dorre
Qvart. lang, den har mange fine Redder, som sange Traade, og li
geledes mange traadliqnende Grene, der ere sikilte ved deres Blade.
Den
fees ikke uden paa Field-Siderne, sikienl ikke meget heit.
Saaledes voxer den
i stor Mcrngde i Dalen ovenfor Gaarden Leerberg paa den Side, som vender
mod Nord, men endffisnt jeg har besogt den i Junii, September og October,
har jeg dog ikke fundet den blomstrende.
8. H. triqvetrum, en af de storste og tillige almindeligste i Skovene,
blomstrer i Oktober, og har, formedelst sine folia divaricata, megen Lighed
med H. fqvarrofum.
9. H. rutabulum, ligner forrige temmelig, men er meget mindre,
har ordentlig siddende Blade, med en mere gren og frisk Farve, og ingen
Redhed paa Hoved-Stammen, som hiin.
Dens capfulæ og opercula
ere tykke og krurnnie, de sidste iscer som en krum Hage, hvorfor den kaldes ru
tabulum, Ovn - Rage.
Den blomstrer i October, og voxer blandt andre MoseAtter paa fugtige Bierge, men anforeS ikkr i Flora Dan.
10. H. filicinum.
Af denne finder jeg her 2 Arter eller Artforan
dringer, en mindre, som bedcekker Bierge og Klipper, hvor Vand nedrinder,
staaer ganske oprejst, med sammenkreklede smaa Sidegrene eller pinnulæ rameæ,
for Resten kun if tit 2 Tommer hoi, og af guul Farve.
Derimod voxer en
anden hoiere i Sumpe, der er.mere mdboiet, har mere vidt fra hinanden staaende Grene, vcxelviig korte og lange, dog nedentil meest bar, og af en morkebrun Farve.
Begge komme deri overeens, at deres Toppe ere tykke og
krumme, og ofte tvekloftede eller deelte i 2 Grene, og at de have folia incurva
fecunda. Ingen af dem har jeg feet blomstrende, ikke heller forekommer nogen

af dem ret ofte.

Den er ellers den eneste i sit Slags, som i Norge er bekiendt
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af neget medicinsk Beug , da dens Affede drikkes i Tellemarken mod Vattersot,
som seeS af Hr. Willes Sillejords Beskrivelse S. 115.
I Rettelserne kal
der han den Hypnum filicinum, som er temmelig rigtig truffet; Men den,
han engang viiSde mig, var dog egentlig den næstfølgende H. compreHiim.

11. H. comprefltim, har vel, som den næstforegaaende, krumme
Toppe, samt folia falcata fecunda, nun adskiller fig meget ved fin flade og
sammentrykte Skikkelse, samt tættere siddende pinnulis eller Fierce. I Toppen er
den undertiden tveklsftet som hiin, men undertiden har ben alene een eller anden
Green paa Siderne, som staaer retvinklet fra Stammen eller horizontal. Den kan
vel neppe blive nogen anden end Hypnum filicinum Dill. Tab. 37- Fig. 19.
B — F. dog flaae giærene ikke tætte nok, ikke heller er den altid saa rank og cpreist, men ofte noget liggende, og den ene til den anden tæt sammenpresset.
Blomsterstilken er lang, samt fæstet tU ©tammen paa ben Side, hvor Toppen
ei vender sin krumme Spids hen, og bærer aflamge Kapfler; findes i Flora
Dan. ikke anført.
12. H. proliferum F. N. er kiendelig af fine Afsætninger, da en nye

Væxt begynder, hvor den forrige endes, og da enhver har sin egen Direktion,
bliver Stammen bugtet. Den sees mangfoldig paa Tuer i Skovene, og blomstrer
i April, saasnart Sneen optøer.

13. H. delicatulum, F. N. figner den forrige meget, mener langt
finere, og giver ikke nye Skud af de forrige, som hiin, ikke heller er Hoved
stammen røb, som paa samme.
Dens folia rotundo-acuminata plicata ere

større paa Stammens Sider end paa Grenene, hvilket den med forrige har til
fælles. Den voxer meest i Skovene, hvor Stammerne ere meget indviklede i hin
anden, men cndffiont den der og paa mocögroede Enge er meget almindelig, har
jeg dog albrig feet den blomstrende.
14. H. parietinum F. N. er den almindelige Hutts-Mdse, som lægges
imellem Tømmerstokke i Husene, for nt tætte Væggene, ben blomstrer om Hesten,
og (>ar fetas confertas, eller mange Blomsterstilke samlede.
Undertiden er

ben trind, undertiden igien meget flad og bred, her gives og en Forandring af
en mere mørkegrøn Farve, med mere puklede og stribede Blade, og uben nogen
Rødhed paa Hovedstammen, som paa hiin.
For Resten ere de hinanden lige.
15. H.
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H. prælongum, er temmelig lang og krybende, men ganske fiin,
med ovale tilspidsede Blade, som ere lidt savede i Randen, men saa subtilt, at
det endog under Microscop er knapt kiendeligt.
Den forekommer paa fugtige
og ffyggefulde Steder ved Gierder, men sielden; blomstrende har jeg ikke

seet den.
16. H. crifta caftrenfis, F. N. ligner filicinum,

og endnu mere

comprefTum, men er langt mindre, har Sidegrenene siddende tættere til
sammen, som og krumme sig i Enden som en Strudsfiær; de ere og ulige i
Farven, som Ho6 H. comprellum altid er bleggron, men paa denne guulbrun
eller guul.
Saavidt jeg veed, blomstrer den om Sommerem
17. H. abietinum, F. N. voxcr i Mængde i Skove og paa Bierge,
og har smalle Stammer og Grene, men ingen Bigrene, eller mindre Grene
paa Siderne, som de andre.
Bladene sidde saa teet til Grenene, at de neppe
kunne-ftes med blotte Hine.
Blomstrende har jeg aldrig sundet den.
18- pL plumofum er en meget krybende Vcext, der har den eneStamme indviklet i drn anden, saa de ncppe kunne skilles ad, uden at beskadiges,
er ellers paa begge Sider teet besat med Grene, og Grenene med ovale og indhule Blade meget langspidftde i Enden.
De samme ere sielden fecunda (det
ene felgende efter det andet) men altid udstaaende (patenda) hvori den især ad
skiller sig fra H. crifta caftrenfis.
Hertil kommer dens meget korte og kun
4 Linier lange Blomsterstilk med oprejste Kapfler, der meget adskiller den fra
sine Lige. Paa min Reift imellem KongSberg og Tellemarken fandt jeg den blom
strende sidst i Junii, tuen andensteds har jeg ikke (eet den.
19. H. cupreftiforme, F. N. en af de almindeligste,voxcr paa gammelt

Trees og Stene, og er kiendelig af sine blods og krumme Blade, famt Stam
mernes krumme Toppe. Den falder vel baade storre og mindre, tykkere og finere,
men skiller sig dog ved sin Fiinhcd, Blodhed og gule Farve fra næstfolgende, og
blomstrer, saavidt jeg erindrer, baade om Sommeren og silde paa Hosten.
so. H. aduncum, mangfoldig i Sumpe, item paa'Klipper i Elvene.'
Gemeenlig er den enkelt uden Grene, men naar den blomstrer t Man, faaer
den adskillige korte Grene, som Dillenii Tegning viser.
J dybe Sumpe er den
ofte lang og fiin fom eu Traad, saa man neppe ffulde kiende den igien, hvis
ikke dens ftgeldannede og paa hinanden folgende Blade, (folia falcata fe
cunda)
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cunda) samt krumme Toppe, gjorde den kiendelig, den staaer og altid oprejst,

og adskiller stg derved fra No. 19 og 21.
21. H. fcorpioides, atter en Most-Art med samme Slags Blade, som

de to forrige, men ulige større og tykkere, samt mere krybende.
Dens Blade
finder jeg ikke, fom Weber skriver, nervo divifa, men heller plica divifa, for

medelst en midtad gaaende Folde, der ikke strækker stg hen til Bladets Spidst.
Disse og andre Folder (plicæ), som marke S paa mange Blade, savnes igien hos
andre.
Den voxer vel af og til ved Vandbredde, men allermeest paa Klipper
og flade Stene paa Field-Siderne, som sees tæt bevoxne med denne krybende
Most. Jeg veed altsaa ikke, hvorledes Linne kan skrive, at den voxer i dybe Mo
radser.
Til denne feier Weber en Varietet, som han kalder H. fcorpioid.
minus, og her gives ligeledes en mindre Art smal, som en Traad, der dog har
kiendeligere Folder (plicas) paa Bladene end hiin.
Blomstrende har jeg ikke
fundet nogen af dem.
22. H. viticulofum voxer med trinde, oprejste og enkelte Stammer paa
Field-Siderne, er tykkest i Toppen, og siden esterhaanden smallere, med sine
og efter Længden liggende Rodder.
Bladene ere oval-lancetlige og giennemsigtige, med en ligeledes giennemsigtig Sene, der deler dem i 2 ikke lige store
Dele.
De staae temmelig ud fra Stammen, ere ncdadbeiede, og formere, saavidt jeg erindrer, ofte i Toppen en Stierne.
Den nederste og storste Deel af
Stammerne er fortorret og rodbrun. Blomstrende har jeg ikke fundet den, lige
som jeg ikke heller finder den anført i Registeret til Flora Dan.
23. D. ilellaturn anført afWeber, ligner viticulofum meget, mener
langt finere og grenet, og har stierncdannede Blade i Toppen, hvoraf den bcerer
. Navn. Som oftest er den der langt tykkere end nedenfor, men naar den oventil
er skilt ved sine Blade, kan den nedentil vare tykkere end oventil. I Henseende
til Bladene ligner den viticulofum, alene med den Forskiel, at dennes Blade,
naar de ere fugtige, som oftest ere stgcldannede og paa hinanden felgende (fal
cata fecunda), som flet ikke mærkes hos H. ftellatum, og af Weber rigtig anmcrrkeS.
Dens calyptras og opercula har han ikke stet, hvorfor jeg her vil
tillægge, ot den blomstrer i Maji, med lange hældende Kapster, lange calyptræ,
men stumpe opercula.
Begge voxe paa Bierge, men den sidste almindeligere
og mere i det Lave; savnes i Flora Dan.

Aaa
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24. H. nitens, anføres ligeledes af Weber, og kaldes faa af sin stcerke
Glands.
Den er en temmelig hei og oprejst Vnxt, der gemeenlig er enkelt
eller uden Grene, de korte Sidegrene undtagne, og er overalt beklwdt med smalle
og spidse Blade, der have mange Folder paa langs.
I denne Skikkelse har
jeg seer den voxe i Mcengde paa fugtig Mark, nedenfor Vand-Dcrmuinger;
derimod har jeg i Sumpe funder den uden Spidser og Folder paa Bladene.
Blomstrende er den mig ikke forekommen; favnes i Flora Dan.
25. H. fqvarrofum F. N. er en af de almindeligste paa fugtige Enge,
og er ftørre og mindre, enkelt og med Grene.
Den blomstrer i October, med
liggende eller horizontale Kapfler, hvilke jeg har fundet meget lcengere end Ditlenii Tegning forestiller.
26. H. loreum, liig fqvarrofum, men langt større og ofte if Qvarreer lang, er for største Delen liggende og fortørret, men reifer omtrent den for

reste halve Deel i Veiret, fom er grøn.
Den kan vel neppe blive andet end en
Artforandring af H. fqvarrofum, fom og er Webers Mening, medmindre
Forffiellen ffulde bestaae i Fructifications-Delene, fom jeg ikke har feet.
Den
voxer i Skygge paa fugtige Bierge.
27. H. rugofum ligner Scorpioides i Henseende til sine segeldanueds
Blade og krumme Toppe, er og ganffe krybende fom den, men langt fra ei faa
tyk.
Dens lange Stcengler ere paa nogle Steder teet besatte med korte Grene,
paa andre blotte og uden Grene.
Dens fornemste Forffiel bestaaer i dens puk
lede og rynkede Blade, som undertiden er kiendelig for blotte Hine. Den voxer
ikke uden paa Field-Siderne, og er af mig befunden blomstrende i Julii, med
korte Blomsterstilke siddende paa Stammen, ei paa Grenene, samt med längere
Kapsier, end Ditlenii Tegning viser.
Der gives ellers en Varietet af den, nar
sten smal som en Traad, for Resten hiin liig, men hvis Blomstring jeg har ikke
seek.
Savnes i Flora Dan.
28. H. Paluflre, cr almindelig ved Vand-Render og Sumpe, og
har krybende Stammer med oprejste Grene, famt krumme eller segeldannede
Blade, som ere ffarpe ot føle til.
Dens Blomsterstilke med hcelvende Kapsier,
har jeg fundet halv fortørrede mod Slutningen af Junii Maaned, men friffere i
Julii ved Elvbredde.
Den voxer ellers meget, hvor Vandkilder udspringe af
Bierg-Kløfter, som en Fontaine, og i Norge er ej saa rart at see. I dette
„
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Fald har jeg stet Bierget rundt om Springvandet bevoxet med 'denne Mose,

der altsaa synes at have sin Ncering mere af Vandets Damp og Exhalation, end
af Vandet selv, der kun paa faa Steder kunde vedrore og overskylle den.

29. H. dendroides, F. N. ikke meget almindelig i Sumpe, hvor
den voxer som et Trcee med alle Grenene i Toppen.
Den blomstrer i Septem
ber, og har hoie ranke Blomsterstilke med opreiste Kapfler, der giere den meget
anselig.
30. H. alopecurum, den forrige Hig, men med mere nedboiede Grene,
og en mere brun Farve, har og efter Lcengden liggende Redder, hvoraf Stam
merne udspire.
Uagtet den voxer i alle Sumpe, har jeg dog kun et Par gange
sect den blomstrende midt i Julii Manned, da den paa sine rode Blomsterstilke
Lar sine Kapfler opreiste i Veiret, ligesom den ncest foregaaende.

31. H. curtipendulum? er en oprejst, trind og grenet Mose-Art, hvis
Stamme og Grene (helst de overste) ere meget stumpe i Enden.
Grenene ere
for det meste korte, horizontal udstaaende og nedboiede, men Bladene ovale,
concave og spidse, og haarde at fole til, som paa H. viticulofum, hvilken
den og ligner i Henseende til sin rodbrune Farve.
Den er ellers en sielden
Mose-Art, som jeg ikkun har fundet i Heiden eller til Fields, men ikke fuldstcendig eller med Fructification, hvorfor jeg ikke tilvisse kan sige, om den er H.
curtip., eller ikke.
32. H. purum F. N. er en opreist og trind Mose-Art med korte Grene
og teet sammensiddende Stammer, hvorfor den nederste Deel er forvisnet og fortorret. Bladene ere stumpe, og Blomsterstilkene, som sidde langt ned paa Stam
men, ere opreiste, med spidse og nedhængende calyptræ. Den blomstrer i Sep»
tember.
I Skove og paa skyggefulde Bakker paa Engene, hvor Gcsesset ellers
kan staae meget hoit, rodfaster den sig i Grunden, og kan indtage den halve
Deel deraf, er altsaa meget skadelig for Grcesvcexten.

33. H. illecebrum, en bekiendt Mose - Art, med korte, trinde og uor
dentlige Grene, der kun er liden, og forekommer kun sielden.
Med saadanne
ovale og stumpe Blade, som den er aftegnet hos Dillenius og i Flora Dan. erin
drer jeg ikke ar have feet den, men vel med spidse Blade, hvis Spidser best sees
i Grenenes Ender, som ere meget stumpe.
34 H,
A a a 2
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34.

H. riparium,

er ligeledes en nogenledes trind Mose-Ark, men

med vidt fra hinanden staaende Blade af en frisk gren Farve, den voxer deels i

Vandbakke, hvor den feester sig til Trcee og Stene, eg siaaer sig da vidt ud i
Grene, deels finder man den og ved Elvbredde, med liggende Stammer og oprejste
Grene, som Ditlenii Tegning viser Tab. 40. Fig. 44. D.
Hoö denne sidste
har jeg forsi i Junii Moaned sundet fortorrede Blomsterstilke, der vare langt
lcrngere, end Dillenius har dem aftegnede, og havde Kapsier, som vare krumme
af Wlde.

35. H. fluitans, sees mangfoldig paa Elvenes Bund fasthcengende til

Stene og Klipper, den er meget lang og grenet, ellers gemeenlig ligesaa sort,
som H. riparium er gron.
Dens Blomsicing har jeg ikke seek.
36. H. cuspidatum, er almindelig i Sumpe, og kiendelig af den
hvasse Pigge, den har i den overste Top, dog gives en Artforandring, ikkun med
en blod Spidfe, som ei er siikkeude, og kaldes H. cuspidatum inerme.
Den
sees blomstrende i Maji, med et langt og smalt Perichætio, lange Blomster
stilke, krumme Kapster, temmelig stumpet operculo, og spids, samt horizontal
liggende calyptra.

37- H. fericeum, F. N. tiendes let af sin gule Silke-Farve, item
deraf, at den boicr alle sine Grene til den ene Side, den er ellers en kort Vcrxt,
har korte Blomsterstilke og oprejste Kapster, der rage lidet op over Grenene.
Naar den fortorres, sidde Bladene i Toppen ligesom klumpeviis eller i Klynger.
Dei» sees meesi paa Field-Siderne, og blomstrer cm Sommeren.

38. H. velu tinum, er en almindelig Mose-Art, hvis Stamnier ligge
langs efter Klipperne, med korte oprejste Grene, og Blomsterstilke ikke meget
hoiere end Grenene. Den blomstrer om Hosten, saafom i August og September,
og har nedboiede Kapster med spidse calyptræ og stumpe opercula.
Paa
Klipper i Elvene, som om Vinteren overskylles, sidder den i store Pletter, in
dentil eller i Midten af en brun og mork Farve, men som bliver esterhaanden
mere guul og smuk ved Omkredsen, hvor Vcexten er yngre, den kan derfor i visse
Maader ligneS med Lichen centrifugus; den har msrke Blomsterstilke med
grønne Kapster, og ligner meest H. myofuroides brevius & craflius, capfulis cernuis. Dill. Tab. 41. Fig. 52.

39. H.
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39. H. ferpens, omtrent af samme Skikkelse, som Velutinum. i Hen
seende til sin liggende Stamme med oprejste Grene, men som paa denne ere
fine og blode fom Silketraade.
Blomsterstilkene ere deels kortere end Grenene,
deels dobbelt saa lange,' o# calyptræ ofte hvide.
Den sidder gemeenlig paa
gamle Træegrene, og seer deels ud som Dillenii Tegning Tab. 42, Fig. 64,

deels ogsra tykkere som Fig. 65.
40. H. fciuroides, voxer paa gamle Træer, og har paa langs liggende
Rodder, hvoraf Stammerne udspire, samt alle Grenene vendte til den ene Side,
og krumme i Enden ligesom en Ikhorn-Hale.
Den er ellers overalt trind, og
bærer i de overste Toppe, eller rettere yderlig paa Grenene, korte Blomsterstilke
med opreiste Kapster og coniskc opercula.
Den blomstrer o tn Sommeren.
41. H. myofuroides, kiendcS af sine ramis attenuatis, der ere smal
lere oven og neden end i Midten, og formedelst deres trinde Skikkelse og spidse
Blade ligne en haaret Muserumpe. Den har etters mange Forandringer i Tykkelse,
Storrelse, Væxt og Blade.
Saaledes gives een med temmelig store, tykke og
trinde Grene, samt tæt sammensiddende, ovale og spidse Blade, der bærer forte
Blomsterstilke med oprejste Kapster henved yderste Ende af Grenene, just som
Dillenius aftegner den Tab. 41, Fig. 50, og blomstrer i Augusti. Sædvanlig
er den ellers kun ganske kort, og bedækker Stene og Klipper.
42. H. filifolium, ansees af Weber for en Artforandring af den for
rige, hvilken den og meget ligner ved sin trinde Skikkelse, samt oven og neden
tilspidsede Grene; den er ellers temmelig lang og smal som en Traad, sikieut
smallere eller tykkere, ligesom Bladene sidde mere j vidt fra hinanden eller
tættere sammen, eller ligesom den mere eller mindre er sikilt ved sine Blade.
Den bedækker Klipperne ligesom hiin, men blomstrende har jeg ikke seer den; sav
nes i Flora Dan.
43. H. Ornithipodioides Flora Dan. Tab. 649. 2. ffiont ikke den,
som af Linne kaldes saa, der er en americansk Væxt. Den voxer baade paa Træer
og Stene, og er af forsikiellig Udseende.
Friff og fugtig har den udbredte
Blade eg mere end sædvanlig Tykkelse, som Dillenii Tegning Tab. 41. Fig.
55. D.» forestiller den, men naar den terreS, indsvinder den, og bliver smal og
trind, som Fig. 55. A. t hvilken Skikkelse den og er aftegnet i Flora Dan.
ffient den sielden er saa tynd og smal, som disse Figurer forestille den.
I
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denne Tilstand beier den alle Grenene til een Side, ligesom Sciuroides, fra
hvilken den dog er adskilt et alene i udvortes Skikkelse, da den har en liggende
Stamme med oprejste Grene, men og i Henseende til Bladene, som paa Ornitliipod. ere spidse og foldede paa langs.
Sidst i August har jeg seet dens forte
Blomsterstilke med smaa Kapfler, dog kun fortørrede, saa jeg ikke tilvisse kan
sige, paa hvad Tid den blomstrer.
44. Hypnum faxatile erectum, ramulis teretibus, foliis fubro-,
tundis, faturate viridibus.
Dill. Tab. 43, Fig. 71.
Dette Navn sy

nes best at passe sig til en temmelig ubekiendt Mose-Art, som her findes, og kan
saaledes beskrives: Surculi unciales, vel fupra, fimplices, feu apice
bifurcati, maximam partem fomento ferrugineo obfiti & emarcidi,
in parte fuperiore læte virides, foliis oblongo-ovatis, craflis, nervo
divifis, pedicellatis, aridis carinatis, margine undulatis, cauli adpreßls.
Dens Blomsterstilke har jeg ikke stet, og Dill, har dem ikke heller,
hvorfor man ci kan vide, om den henhorer til Hypna eller Brya.
Jeg fandt
den om Sommeren paa samme Sted, som foranførte Bryum No. 36; men
da jeg Hosten ester bessgde Stedet, i Tanke, at trceffe den i sin Blomstring, var
jeg ei i Stand at finde den igien.
Ester mine Tanker er det dens folia pedicellata, som giere den iscer udmcrrket, da jeg ikke erindrer at hgve fundet dette
hos nogen Cryptogamist.
Jeg har derfor sendt Exemplarer deraf til de Herrer
Professores Wahl og Retzius for noiere ot undersoges.

Jungermannia.
i. Jungermannia pulcherrima Weber Specileg. Flora Göetting.
findes neppe nogenstcds anført blank Nordiske Baxter, uven i Sillejords Be
skrivelse, og er dog her den almindeligste af alle Jungermannia?.
Den er
og en af de smukkeste, endskient dens Skikkelse er forffiellig.
Om Foraaret,
og jaalcenge den er ung, seer den ud som en kort og uanseelig Grønsvcer, hvori
intet tydelig kan adskilles med blotte Hine, uden endeel Skeder (thecæ),
som have en lysere Farve.
Men henseer man til de gamle eller fuldvoxne, kan
man ikke forestille sig noget smukkere, end denne nette og grenede Vcext, der
undertiden kan vane 2 Tommer hei.
I denne Tilstand seeü den enten krybende
og redbrun ar bedcekke alle gamle ashugne Fyrrestammer, eller opreist og gren,
at
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at hcrlde sig til andre Mose-Arter, og fnoe sig om dem, i hvilken Skikkelse det
synes Dill. Tab. 69. Fig. 3. har villet forestille den, ffient meget ufuldkom
men, for ar give et Begreb om dens rette Skikkelse.
Det, som mecst pryder
denne Mose i alle dens Forandringer, er dens mange tokloftebe, punkterede og med
mange Haar eller smaa Grene besatte Blade, og de sine Led, hvormed disse
Grene ere afdeelte, derncrst dens arrige thecæ eller Skeder, jom i dens forste
Tilstand, og medens den endnu er lav fom en Gronsvar, nedentil i Bunden
indeholde en liden oval og gron Klode, der oventil har en kort Top som en
Stylus, og undertiden et Par ligesaadanne smaa Spirer ved Grunden etter Si
derne ligesom rudimenta af Stamina absqve antheris. Udenpaa og ved Ro
den omgives disse Skeder ligesom af en i adss'illige Blade afdeelt calyx, hvilket
altsammen stemmer overeens med Webers Beskrivelse.
Men derimod har han
ikke seek dens fetas eller Blomsterstilke, som jeg ikke heller har fundet hos den,
uden i dens anden hoic og grenede Skikkelse, da de udspire af Skederne font
smaa hvide Stilke med sorte Kneppe, og sees allerede i Maji Maaned; men i
dette Fald sees inden i Skederne intet Tegn til germen, stylus eller deslige.
Endnu maae jeg erindre dette, at naar den fortsrres af Solen, faaer denen brun
violet Pnrpurfarve; jeg forfegde derfor, med paagydet Salmiac-Spiritus at
udtrcekke et Slags Farve deraf, men forgieves.
2. Jung. Tamarifci-folia F. N. er en liden krybende Vcext med ovale

og concave Blade, af hvilke de overste ere langt storre end de nederste, har og
mange smaa Arer paa undre Side.- Midt i September har jeg seet dens Ske
der i Enden af Grenene med stne korte Stilke og temmelig store Stierner.

3. Jung, pingvis, almindelig i alle Sumpe.
I Maji har jeg seet
dens meget lange Blomsterstilke med en sort Klode i Enden, derimod har jeg i
October fundet den besat med smaa hvide Spirer, der giorde den lodden for
blotte Aine.
4. Jung, bicuspidata, adskiller sig derved fra Jung, bidentata (den
foranforte Mnium 6slum Linnei), at dens Blade have en mere viid Indstkerrelse i Skikkelse af en Halvmaane.
Undertiden ere dens Blade sammenfoldede,
som Blade i en Bog, og ligesom den kun havde Blade paa den ene Side.
I
Junii har jeg seek dens Blomsterstilke og Knoppe.

5. Jung.

3z6

S.

Fortegnelse over endeel Norffe Vcrz'ter.

A. Jung, trilobata, F. N. er krybende, og af Anseende som lange
Strimler, tot besatte med Blade paa begge Sider, fom ere gvadrate og kiervcde

i

Kanten.
6. Jung, qvinqvedentata voxer med temmelig opreiste og i Enden klum
pede Grene.
Bladene have som oftest 5 Tander eller Indskcerelser.
I Bun
den af dens Skeder har jeg fundet et Slags rudimentum Germinis pedicellati, omringet med en tynd Hinde, omtrent fom hos Jung, pulcherrima
No. i.
7. Jung, asplenoides, voxer fom Asplenum eller Adianthum au

reum i lange Stammer, tat besatte med runde, stumpe og i Kanten tandede
Blade; er ellers en af de sierste, og henved 2 Tommer hei; voxer i Sumpe.
8. Jung, viticulofa, endnu tongere med mange Grelle, tildeels ftnalle
som Traade, der kun have smaa, og undertiden ingen Blade.
Undertiden er
den i Grenenes Ender fort, og ligesom forbrandt, fom dog er intet andet end
dens af Blade sammensatte morke Knoppe.
Den sees i stor Mcengde hängende
som ct langt Skiceg ned af Klipperne.

9. Jung, fetacea, liden med smalle Stamnier eller Grene, paa ovre

Side befatte mcd smaa Blade, siddende 2 og 2 tilsammen, som i Rad siddende
Tander.
10. Jung, epiphylla F. N. almindelig i Sumpe.
Dens hvide Blom
sterstilke med sorte Knoppe ere meget lange, og udspringe af visse Huller eller

Skeder i Bladene selv.
11. Jung, dilatata, ligner temmelig pulcherrima i Henseende til sin
lange og grenede Skikkelse, men er besat med smaa runde Blade.
Dens
Grene beskrives bredest i Enden, som dog ikke er meget kiendeligt. For Resten
er den i sig selv bredere end hine, ister efterfolgende J. complanata.

Jung, complanata, ligeledes en smuk grenet Voxt med smaa runde
Blade, paa undre Side har den vcxelviis siddende runde eller langagtige Hrer,
som Weber skriver, at han ei har fundet, men ere dog her kiendelige. ,-At den,
som han melder, skulde farve Vand guult, har jeg forgieveS forsogt, og ikke en
gang med Salmiac Spiritus kunnet trarkke nogen Farve ud.
Det er ellers vist,
<tt den i sig selv er heel guul, men bliver ved Jndtorrelsen mork, og denne sidste
var
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var det, jeg gjorde Forseg med.
Den voxer krybende paa Stene og Klipper,
dog har jeg ikke feet den uden paa Fjeld-Siderne.
13. Jung, alpina, F. N. seer ud som indviklede Traade, som ofte ere
grenede eller rodeelte. Bladene ere ovule og langspidsige, og sidde, naar de tørres,
toet til Grenene.
14. Jung, furcata, bedækker deds Klipperne som en Grønsvær, deetS
snoer den sig cm andre Baxter, bestaaer ellers as mange jevnsmalle Grene, som
Bændler, der ofte ere to- eller tredeelte, og have paa Siderne runde $rer, som
en Beaylwelse til nye ©rene.
Den ligner meget Marchantia androgyna,
i H'nseende til den Sene, hvormed alle Grenene ere iaiennenldragne, men denS
vexelviis siddende runde og med Haar besatte Arer paa undre Side vise, at
den er en Jungermannia.
15 Jung, rupeftris, er tynd som en Traad, med siqeldannede og efter
hinanden liggende Blade (folia falcata fecunda) |om paa Hypnum cupreffif.
eller rugofum.
16. Jung, nemo rea, feer ut) fem Jung, asplenoides, men er meget
Mindre, har mere oprejste eller tættere til Stammen siddende Blade, som og ere
mere tandede end paa hiin.
17. Jung, trichophylla, er liden og fiin, og stynger sig gierne om
andre Jungerm., for at opholdes ved dem. Dens Blade ere haarfine, og dens
Skeder, som sidde i Toppen, feed i Junii Manned.
Een har jeg feer, denne
meget lug,, foliis capillaceis fafciculatim congeftis, falciculis alternis,
som syntes at være en Artforandring deraf. Her gives og en tykkere og mere gre
net, samt tættere besat med haarsine Blade, der giereden lodden, og give den
Anseende af et Lycopodium.
Dens Skeder har jeg siet i September.
18. Jung, julacea, er liden og smal, med krumme og tæt paa hinanden
faldende Blade, som giør, at den er ganske trind.
19. Jung, reptans er meget sim, med Blade, der have nu 2, nu 3 eller
flere Indffærelsir, den har og lange Stængler uden Grene, som mod Enden
ere nøgne og uden Blade.
20. Jung, filiformes teres, ramofa, foliolis bifidis ferratis com

pactis, feer trind ud, ved det dens Blade krumme sig hen til Stammen og be
dække den.
Bladene ere toklestede og savede i Randen.
I Enden af hver
B b b
Green
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Green har den en rund Knop.
Den ligner alksaa meget Jung, viridiflima
foliis bifidis ferratis compactis Hall, enumerat, pag. 121.
2l. Jung, ramofa dichotoma, foliis oblongis raris, umbella
fetifera, er kun en ganske liden Vcext, som kun eengang er mig forekommen,
og havde dette besynderlige, ar dens af Skederne udfpirende lange Stilke udbredede sig i Enden som en Hat, rundt cm befar med korte fetis eller Blomster^
stilke med rede Knoppe, de samme krummede sig indad som Fingre paa en Hoand,
og inden i Umbella saaes andre mindre Stilke med ligefaadanne Knoppe. Knoppene vare alle rosenrode, og der meste af Stilkene ligeledes.
Andre Skeder
havde kun krumme Knoppe i Enden, som ofte sees paa andre Jungermanniæ.
Af Blade fa ae jeg kun et eneste, der var blegt som Vcrxten selv, og sad ved
Grenenes dichotomic.
Lr. Jung, furculis reptantibus, foliis alternis, finuatis ferratis,
ad bafm appendiculatis, er krybende og ndffyder sine lange Stcengler fta x

en fcrlleds Middelpunkt.
Den er hoarders at fole til end andre Jungerman
niæ formedelst dens stive Blade, der ere kiervede i Randen, spidse i Enden, have
en midlad gaaende Sene, og ere trlliae megn bol-iegrige, ved detal Randen
er ulige videre end difcus eller Fladen.
Ved bafia sidder hos mange, ^»ont
ikke alle, et Appendix som en blod Tierne, der gisc farculos qvafi fpinofos.
Den er elle-. K temmelig stor i si-. Art, bor en smuk guul Farve, og kunde for sin
Haartheds Skyld kaldes Jungei m. duriufcula,

Phafcum.
1. Phafcum muticum Weber, uden Tvivl Ph. acaulon F. N. ligner
temmelig Buxbaumia folio fa, men er langt mindre og sidder jamlet, som en
Gre-svcrr.. Indenfor de af Bl-de sammenfatte Knoppe har jeg ikke fundet
uden en Samling af fmaa Stilke eller folia ciliata.
Den er ikke gar,ske
acaulon, tuen sidder paa en liden Stilk, der har smallere Blade end Knoppene.
2.

Ph. Cuspidatum Weber?

uden Tvivl Ph. acaulon hinnæl («)

har en Stilk, ester liden Stamme, som ved Roden og derovenfor er beklcrdt
mcd oval-aflange Blade, som sidde vexelviis, og barrer i Toppen en med 6 vel
aa smalle Blade omringet mork Knop, hvori jeg ei har funder uden ligefaadanne '

x

folia
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folia ciliata, som nylig er meldt.
Bladene ere oval-aflange, punkterede, og
have en lang Spids i Enden.
Den udgior paa fugtige' Steder en Grsnsvcer
ligesom hiin, og for sine spidse Blades Skyld ligner den af ferste Anseends
Bryum murale.
De caules, som ingen Kneppe bcere, have langt storre og
mere udbredte Blade end hine.
I det Exemplar as Flora Dan. som jeg har
fra Stiftet i Christiania, er det 4de Stykke i Biffop Nannestade Tid bortkom
men, som er ilde, da jeg ellers kunde have rettet mig ester de der anbragte
Tegninger, hvortil henvises i Registeret.

Buxbaumia.

1. Buxbaumia aphylla F. N. er paa sandige Tuer og anden Sand
grund almindelig.
2. B. foliofa, forekommer mere sielden paa bratte Jord-Begge.
Af
ferste Anseende ffulde man ikke.let falde paa, at rangere 2 saa ulige Baxter

under eet Genus.
Marchantia.

1. Marchantia polymorpha F. N. blomstrer baade tilig i Maji og
silde paa Hesten, og bcerer Blomsterstilke, der beels ere lange med Stierner
i Toppen, deels korte med runde Tridser eller flade Skiver, og paa andre
Maader.
2. M. androgyna besiaaer af flade Strimler ligesom Bcendler, der ere
allesteds todeelte, endog i Enderne, med en midtad gaaende merk Sene. Dens
Blomstring har jeg ikke jeet.

Lichen.
1. Lichen triflis er en kort, sort og grenet Mose, beffreven og aftegnet
i Specileg. Floræ Göetting. af Prof. Weber, som ved sin Reise igiennem
Sondwsr endog fik et Exemplar deraf hos mig.
Den voxer baade norden- og
ssndenfields paa Klipperne, men savnes i Flora Dan. og Norv.
2. L. faecatus, F. N. Gunnerus synes ikke at have fundet den selv,
men kun ar have havt den af Oeder og Zoega, hvorfor jeg her vil tillcegge 'dette,
at jeg har,sundet den i en Dal blandt Fjeldene, fom laae ganffe lavt, og at
B b b 2

den
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den kun i en vi S Forstand kan regnes blank alpina.
Dens indtrykte og rod
brune Huler vare ganspe fuldkomne i September, da jeg fandt den, men dog
ikke paa alle Steder, og i dette Fald kan den let tages for en Marchantia.

g. L. pulverulentus, Weber Specileg. Fl. Gætt. er en blader Most,
oventil deels gron, decks brun og graa-agng, meu paa undre Side hvidnoppcr.
Skioldene ere merkerode eller brune og stade, med en ophoiet, lidt kicrrvet og
hvidagtig Rand.
Ofte ftes diste Skiolde siet ikke, ofte er den igien tcrt befat
dermed.
Den voxer paa Trcee, og har sit Navn deraf, at den hist og her fyueS
bcstrset med et graaogtigt Pulver.

4. L. cruentus, beskreven og aftegnet i Weber Specileg. men savnes i
Flora Dan. og Norv.
Den bestaaer af cn hvid Skorpe, der oventil e'r gronagtig^guul, med blodrede Pletter eller Skiolde, og er mig fra Tellemarken rilbragt ved Hr. Wille.
5. L. leprofus ruber, tuberculis nigris.
Flora Dan. Tab. 470.
i. beskrives den form henhsrende til Island alene, tuen sees og her undertiden
paa store Stene i Skovene.
Weber kalder der. Lichen Oederi.

Byffus.
1. Byflus aurea er efter Formodning den brandgule Mose, som bedcrkker
Bierge og Stene gansie tyndt som en Farve, men sees dog lodden for ^blotte
Kine, og under Mikroffop bestaaende af fine Grene som en Uld.
x

2. 3. Byflus faxa tilis eg pulverulenta, som Egers Beskrivelse melder

om, fyneö at vcere egne Baxter, men ,kke de, som kaldes saa afLinne.

Peziza.
1. Peziza acaulis, turbinata, intus ferruginea, extus alba,
viid som en Nnderskaal af en Thekop, er sundet paa hoie og rorre Iordbukker
blandt Trceer.

2. P. radiata? F. N.
Den, jeg mener, ligner meget Tegningen af
P. radiata Flora Dan. Tab. 469. 2. men er noget stsrre, eller som en Rigs
ort,
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ort, har en plat eller noget indhnul Hat, oventil tegnet med lpsere og msrkere
Zonis eller Ringe, af en guulagtig og brun Farve, men nedemil porens og
rodbrun, samt i Randen ujevn, den har og en kon Stilk at staae paa, med en
Klode i Enden,-som Tegningen i Flora Dan. viser.

3. P. fiibacaulis, fubinfundibiliformis, intus fqamis & nervis
longitudinalibus lacero, margine fublobato, er morkebrun og vel saa

por, som den UKstsoreggaende.

4. P. cava albida, intus coccinea Flora Dan. Tab. 656. 2. er af
Storrelse, som cn eneste eller 2 Skilling, og voxer paa Tnreredder.
Den har
en artig Rand, rundt om, som Tegningen viser.
Clavaria.
1. Clavaria faibigiata F. N. henved 1 Finger her, opvoxer fra en korr
og ty? Stamme i mange Grene, som hcenge sammen omtrent til Midten, og giere
Stammen furet paa langs, men adstille sig siden, og udbrede sig som en Krone.
Alle Grenene ere rodeelte, og dele sig niter i mindre Parter, alle indhule og
i Toppen jevnhoie.
Af Consistence er den som en Svamp, og af Farve rodguul.

'

.

2. C. mufcoides F. N. adskiller sig fra forrige derved, at den har
Grene af ulige Holde, og er mere lyseguul; voxer som hiin paa Field-Siderne.
Z.

C. /tipite fimplici erecto, compreflo, apice bifido,

er en

ganste liden, opreist og stad V<ext uden Grene, og som oftest, men ei altid,
Heftet i Toppen; sidder paa raaddent Trcee, og er brandguul.
Af Consistence
er den som de forrige.

4. C. ramofa dichotoma, apicibus digitatis, candida, er hen
ved i Spand lang, smal med todeclte Grene, som i Enden dele sig i nogle
ganste smaa, som Fingre. Da den er heel, men ei indhnul, kan den et vcere C.
vermiculata fifiulosa candida Haller enumerat, pag. 14.
Farven er i
Toppen redgnul, men ellers heel hvid.
Jeg har kun eenqang fundet den i
Skov-Mark, da den hce:»gde fast til Lycopodium clavatum, og udsprede
af fammes Grene.
'
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5. C. bifida, folio fa, apicibus turbinatis trifidis er i Tomme
lang, smal, hvid eller blegrsd, den deler sig oventil i 2 Grene, medet hossiddende ovalt Blad, og i Toppen i 3 mindre Grene eller Blade, alle haarde,
smalle og indhal« som en Rende, samt omgivne af en pyramiddannet Hinde, hvis
GrundLinie vendte opad.
Den voxde ud af Mnium triqvetrum, ligesom
No. 4 af Lycopod. clavatum.
De ere altsaa begge Snylte-Planter.

Beskri-
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Beskrivelse
over

tvende nye

Aborrer fra Indien,
Af

D. Marcus Elieser Block.
i. Perca Lanceolata.

P. cauda lanceolata..

Aborre med spydformig Halefinne.
^^enne Fisk, font bidtil er bleven ubekiendt, har jeg, tilligemed andre Sieldcnheder, erholdet fra Surinam.
Ester det Linncisse System henhorer den rit
de Brystfinnedes Klasse, og formedelst sit tandede Giele Dcekkc og korte spidse
Toender, Aborre - Slaget.
Denne er den eneste as dette store og talrige Slag,
som har Hale-Finnen spydformig dannet.
Tillige adskiller den sig fra de øvrigt
Aborre-Arter ved dens tvende Skiceg-Traade.
Men da hiinr Kiendemcerke
falder mere i Ørnene, saa har jcq valgt det til Adskillings-Tegn, og taget Bencrvnelsen deraf.
Kroppen er udstrakt oq ganske belagt med Skal.
Hovedet
er stump tilspidset mod Nasen.
Mundgabet er af middelmaadig Størrelse.
Ovcrkieven er sammensat af tv tynde Been, som begge ere lige lange. , Ørnene
ere smaa, og have en sort Stierne i en solvfarvet Ring.
Foran Øtet sindes

en afiang Fordybning.

Giele-Dcrkket bestaaer af tvenhe smaa Blade, as hvilke

det forreste er tander, og det bageste endes med en Spids.

Giele-
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Giele-Aabningen er ftor, og Giele-Huden er understottet af sex Straaler.
Sidelinien, fom begynder nær ved Nakken, lober ikke langt fra Ryggen
ogjcvnsideö med samme, indtil lige mod Hale-Finnen, hvor den boier sig ned
ad og taber sig i Midten af Hale-Finnen.
FiffenS Grundfarve er gran, og
Skællene ere indfattede i brunt.
Bryst Finnerne ere sorragtige, de ovrige ere
brune, og alle, undtagen de paa Ryggen, have mangegrenede Scraaler. BrystFinnen har i8, Bu«-Finnen 6, Gat-Finnen 9, og Hale-Finnen r6 Skraaler.
Den forste Ryg-Finne har 2 tornformige og 8 blöde Straaler; den
anden 37.
Denne Fiff er ligesom andre Aborrer en Rovfiff, og har, ligesom de
fleste af dette Slags, et hvidt, fast og velsmagende Kiod.
Man sanger den

ved Garn og ved Krog.

2. Perca fafciata.
culum.

P. aculeis decem dorfalibus, tribusqve ad oper

Den stribede Aborre, med 10 Torne paa Ryggen og 3 paa
Giele - Dakket.
Denne Fiff, som seg, iblant andre sieldne Stykker, har erholdet af sat.
Dr. König fra Suratte, horer efter den Linneiffe Inddeling til den Klasse
med Bryst-Finner, og formedelst det tandede Giele-Dække og de fiLformige
korte Teender, til Aborre-Slaget.
Den adffiller sig fra de ovrige AborreArter ved de 10 Torne i Ryg-Finnen og de 3 paa Giele Dækket. Kroppen er
langstrakt, og befat med smaa tandede haarve Skæl. Hovedet er aflangt, og ender
sig tilspidset; Mundgabet er stort, og Kiæverne brede; Underkiæven er længst;
begge Kiæver ere besatte med adskillige Rader smaa fra hinanden staaende og i
c ti Spidse udledende Tænder.
Overlæben, fom Fiffen kan bevæge frem og til
bage, bestaaer af to Been; over denne findes to runde Huller.
Ainene, som
ere nar ved Issen, have en sort Stierne indfattet i en solvfarved Ring, og ere
forsynede med en Bunke-Hinde.
Giele-Dækket bestaaer af to sinaa Plader, af hvilke den forreste er haard
og tandet, den bageste er blod, og ender sig med en Spids, uær ved hvilken dr
3 foran bemærkede Torne sees. * Giele - Aabningen er stor, og Girle-Huden,

som
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som ligger under forbencrvnte Dcrkkel, er understettet af 6 krumme benige Straaler.
Kroppen er paa begge Sider sammentrykt.
Ryggen er Bruun, Bugen
og Siderne hvide.
Paa disse sidste seer man 9 efter Breden lebende brune
Baaud, som forsvinde ved Bugen.
Sidelinien, som begynder ved Nakken,
lober ikke langt fra Ryggen ester Lcengden af Kroppen, og taber sig i HaleFinnen.
Bughulen er kort, og Gatborct ved Midten af Kroppen.
Denne
Aborre har kun 7 Finner, af hvilke de 2 Bryst-Finner ere giennemstgrige og
forsynede med qasselformige Straaler. Ved Bugen ere ligeledes 2 Finner, som
kun have 6 Straaler, af hvilke den forste er enkelt og ^haard, de ovrige blede
og mangegrenede.
Den femte Finne er bag ved Gatboret, og den siette paa
Ryggen; i denne taller man 10 enkelte og 14 blode mangegrenede Straaler; i
hiin kun 3 af forste Slags og 2 of sidste Slags Straaler.
Den sidste Finne,
som ender Kroppen, knstaaer af nogle faa enkelte, og 16 mod Enden mangedeelte Straaler. De tre sidste bencevnte Finner ere ved Grunden bedcrkkede med
Skeel.
Denne Fisk horer hiemme i Indien; og er formedelst sin stnrk bevcebmde Mund af Rovr Slcegten.
Formodentlig har den, som alle Aborrer, et
fast og velsmagende Kiod.
Man fanger den med Garn og med Krog, naar
denne er forsynet med en liden Fisk etter Blod-Iqel.
Leveren er mork, cg bestaaer af 2 Lapper.
Galdeblæren er liden, og Galden guulagtig.
Milten er
liden, Maven er tyndhudet, og dannet som en Seek.. Tarm Canale» har Z
Boininger, og er ved sin Begyndelse forsynet med adstillige Vcdh«ngfler.
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;£^a bet er at formod-, ar F^lk, der elffe Oplysning, ei enffe ot ubekymret
fremfare lange Vcie, uden ar vide, hvilke Steder de reife eller komme forbi
og see udi Veiene Synskreds, maae man rroe, at enhver Reifende ffulde onffe,
at vorre forsynet med det Hielpemrddel, som kunde give ham dcn fornedne Navnog Sted-Kundffab, den et i f[>g Henseende affattet Vei-Carte opgwer.
Det Kongelige Huns, som sielden bererser andre euD de almindelige Konge«
og Laude-Vne, maatte der endnu vcrre mere ubehageligt, at passere lange
Veie, uden ar have Oplysning om alt, hvad som falder i Syns-Kredsen; jeg
ter derfor an see Affatningen af Carter over Konge- og Lande-Ve,e ar vcere allerfortrinligst, og d.lster mig ak den Aarsag, at smigre mig med den Tanke: at
Vei-Carters Affatning ov*r Kcnge- og Lande Vcie er et Foretagende, der kan
give Forhaabning om Monarkeng og det Kongelige Hufts naadige Bifald.
De
nye K nge- og Lande-Veie, hvis Anlaig vil forevige Monarkens Minde, ere
med faa tusifommeligt Arbeite og faa store Omkostninger forfcrrdiget, ar de endog
i den Henseende fort,ene et MindeSmcerke.
Et bedre passende Erindnngstegn,
end ct i Kobber stukken Vei Ccrte ffulde dertil nepve kunne valges, da famme
kan ci altre tiene til, at forevige derrS Ihukommelse for Dannemark, men og for
fremmede Lande. Te rne Hensigt har syntes fortrinlig nok, til at anvende muelig
Flid
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Fsid paa deslige Carters Affatning, og jeg har i Betragtning deraf anftet, at
ved deslige Carters Udfærdigelse end ikke burde spares paa Kobberstiknings
Omkostninger, paa det at der kunde naaes den rnueligste Fuldkommenhed i det
Hele.
Dette Selskabs gamle lærde Præsts, Hr. Gcheimeraad Lu^'ddrf, har jeg
at takke for det ferste neiagtige og fuldkomne Begreb om et egentligt Vei Carte.
Dette gav mig Anledning til at tænke og arbeide i denne Materie, hvorom, faavidt jeg veed, ei heller noget ved offentlig Bekiendtgiorelst hidindtil er blevet
afhandlet.
Efterår have fremlagt den forste Plan til de danske Vei-Carters Affat-ning, som i felgende skal blive forklaret, blev jeg ved Kongl. allecnaadigst Be
faling af 30 April 1781 beordret til, at besorge et Prove-Carte forfardiget
over Konge-Veien imellem Kiobenhavn og Fredensborg der er det forste VeiCarte, som i Dannemark er udgivet i Kobberstik, hvilket samme Aar om Som
meren blev af HS. Excellence, Hr. Geheimeraad Steman, forestillet Hans Kon
gelige Majestæt ssm en Prove paa, hvorvidt det var gierligt, at udfore den af
mig fremlagte Operations Plan.
Bemeldte Vei Carte forestiller Kiobenhavn
i Perspectiv, saaledeS som Byen lader sig til Syne fra Vibens Huns, famt
afbiider Fredensborg i Grundtegning, og blev indrettet derefter, at det Kon
gelige Herskab paa Indrejsen fra Fredensborg til Kiobenhavn kunde afbetiene
Cartel i den Stilling, hvori det er stukket, ved at folge vet paa Reisen fra hoire
til venstre Side.
Herved maae jeg tillige bringe det i Erindring, som vil falde
enhver i Hinene ved Brugen af Vei-Carter, at de ei kan asbetieneö i den rette
Stilling baade paa Ud- og Indreisen, men alene paa een af Neiserne, da de
paa den anden Reise maae bruges i en omvendt Stilling, hvilket er uundgaaeligt
ved deslige Carter, med mindre man skulde antage Veiens Gang som horizontal
Linie, og derover antegne Carte-Tegnene saavelsom Navnene lodret paa hver
Side af Veien.
Saa beqvem denne Skilling end vilde være til Cartels Afbetiening for den Reifende, saa stridig vildeden Vetegningsmaade være imod alle
Carre-Regler, da alt hvad fom forcstilleö paa den ene Side af Veien vilde
vende sig forkeert mod det, som antegneS paa den anden Side af Veien; og naar
denne Betegnelses - Maade skulde være forsvarlig, saa maatte den hele LandskabsEgn, fom er sigtbar sra Veien, forestilles i Perspectiv paa hver Side af Veien;
C c c 2
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et Arbeide med Tegning og Kobberstikning, der vilde blive alt-for vidtloftigt og
bekosteligt; og at giere et Vu Caries Affatning saa fuldkommen, men tillige faa
bekostelig, at Reifende ikke i Almindelighed kunde stage ved at kiebe der, vor at
forstile H.-nsiqten, og opbcrve Nytten.
Jeg har deüaarsag anseet det for en
Nedvendighed, at felge en Middelvej i Valget, den nemligen, at hverken valge
den mindst bekostelige og rillige usuldkonmeste Assatningö-Maade, hvorpaa May
ers Carte over Veien fra Nürnberg til Göttingen kan ncevncS fom et Mynster,
ei 6<t! r den allerbekest,-ligste Affatnings- Maade, hvorved Cartcnes Omkostninger
faae alt for stor Overvcrgt mop den Nytte, deres Brug kan mcdfere.
Det over Veien mellem Kiobenhavn og Fredensborg forfærdigede PrsveCarte foranledigede, at jeg ved Kongl. Befaling af 9 August 1781 blev beordret,
at besorge tjgedanne Vei- Carter over vorige nye Landeveje, forfattede ester den
til £>r. Geheittteraad Steman af mig indgivne Plan og beskrevne AffamingsMaade, hvorefter Vet Cartene ere optagne over den nye Landevej mellem Kietenhavn og Corfeer ved virkelig Opmaaling afOve Steenberg, fom har forfattet
Vei Cartene efter egen Opmaaling, allene undtagen det Stykke af Veien mellem
Ringsted og Sb'lille, og et lrdet Stykke af Veien mellem Slagelse og Lands
grav, som p :a den Tid ei var fcerdig, over hvilke Stykker Vei-Opmaalingen
er meddeelt af Hr.Oberveitnester Major Rosenberg, i Folge HoikongUigGeneralVej Commissions Tilladelse.
Bemeldte nye Laudcvci mellem Kiobenhavn og Corfoer er efter Opmaaling aftegnet paa 4 Carter og afstukken paa 4 Kobber-Plader.
Det forste af
disse 4 Carter indbefatter den nye Landevej mellem Kiobenhavn og RoeSkilde, til
ligemed denS Synskreds paa begge Sider, famt Grundtegningen af Kioben
havn, og Perspectiven af Roeokilde Bye, saaledeö fom samme lader sig til
Syne for Hiet fra det hoicste Sled paa Veien, kort for man kommer dertil paa
Reisen fra Kiobenhavn.
Dette Carte er i Aarct 1782 udfærdiget i Kobberstik
as Videnskabs Selskabets franste Kobberstikker Guiter.
Det andet Vei - Carte
forestiller den nye Landevej mellem RoeSkilde oq Ringsted, tilligemed SynsKredftn paa begge Sider, snut Grundtegningen af RoeSkilde og Perspectiven af
Ringsted Bye, saaledes som fim tue lader sig til Syne, kort sor man kommer til Byen
paa Reisen fra RoeSkilde. Med dette Cartes Affatning blev begyndt i Aaret 1784
og dets Stikning i Kobber blev af Hr. C. I. Pontoppidan forfcrrdiget i Aarct
1785*
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Det tredie Vei-Carte indbefatter den nye Landevej mellem Ringsted

og Slagelse, tilligemed Sytwkrcdftn paa begge Sider afDeren, samt Grund

tegningen,af Ringsted og Prospekten af Slagelse-Bye, saaledes som samme la
der sig tilsyne paa Veien, kort fer man kommer til Byen paa Reisen fra Ring
sted.
Det fierde Carte forestiller den nye Landevei mellem Slagelfe og Corfoer,
samt dens Synskreds paa begge Sidcr, faavelfom Grundtegningen af Slagelse,
samt Prospekten af Corfoer Bye og Boltet, faaledeö fom famme lader sig til
Syne, korr for man kommer til Byen; og paa det man kan paa alle forbemeldte
Vei-Carter have samtlige Kiobstceders Grundtegning og Perspectiv, er paa den
sidste Colonne afdette Vei-Carte tilfoiet Grundtegning af Corfser.
Med sidst
meldte tvende Vei-Carters Affatmng blev begyndt i Aaret 1785, og deres
Kobberstikning blev i Slutningen af Aaret 1736 fuldfcrrdigec af Hr. Ponteppidan.

Anm. Det er ei uden Aarfag, at jeg udtrykkelige» har meldt Aarstallene
for hvert Vei-Cartes Opmaaling og Stikning, da enhver derved vil
bringes i Erindring om, at der ei kan fordres andet affattet, end hvad
som paa den Tid befandtes, men hvad som sid-n den Tid og i Eftertiden
bliver opfort langs med Veien mellem Kiobenhavn og Corfoer skal siden i
Eftertiden ler kunne blive tilfoiet paa Kobber-Pladen, naar nye Aftryk
deraf behoves.
Til disse 4 Vei - Carter er desuden stukken en Colonne af lige Stsrrelfe
med hver afVei-CarteneS Colonner, for at ved Indbinding kunne tilfsieS fom
Titel-Blad, Indskriften derpaa ec folgende: "Carter over den nye Landevei
mellem Kiobenhavn og Corfoer, tilligemed Grundtegninger og Perspectiver" —
Planen til Carte - Assatningen: De Byer og Steder, som Vcien passerer igiennem eller tet om ved, ere forestilre i Grundtegning, men fraliggcnde Byer
og Objecter i Perspectiv.
Alt, hvad dcr falder i Synskredsen -paa begge Si
der af Veien, er aftegnet.
Det, fom ligger indtil 5 Miil fra Veien paa
begge Sider, er alene tilkiendegivet i Maalestok, 6 Decimal - Tommer til
Milen.
De Byer og Objecter, som ligge over ~ Miil fra Veien, ere beteg
nede med mindre Skrivt og Carte- Tegn, dcr aftage mcd deres Afstand fra
Veien.
Paa hver af Vei-Carre Colonnerne, hvoraf den folgende begynder
C c c 3
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forneden med det Bogstav, hvormed den foregaaende endes foroven, er Dircctionen af Nord og Syd betegnet med en Compas-Naal.
Alle disse Vei- Carter ere assattede efter eens Plan og Forholds-Regler, i
Overeensstemmelfe med den Hensigt, hvorefter deslige Carter bor affattes, at
den Rejfende kan deraf uden Vanskelighed oplysts om alt, hvad der fees paa begge
Sider af Veien. Og paa det at Cartene kunne vcere des beqvemmere til Brug
for de Reifende, er Veien fordeelt paa visse Colonner eller affondrede Stykker
faaledes, at de hver for sig kan afsikceres og indhceftes tilligemed Titel-Bladet i
eet Bind.
Forinden jeg benævner og forklarer alle de Regler, fom ere fulgte ved
disse Vei-Carters Affatning, maae jeg korteligen berore de forfkiettige ulige
Slags Begreb, man kan giere sig om et Vei-Carte, og derefter vil jeg kunde
stadfceste, hvilket Slags Vei-Carte-Forfatning der i de fleste Henseender kan
eragtcs fortrinlig.
Det almindelige Navn-Begreb, man maae giere sig om et Vei-Carte,
er, at det er fligt et Carte, der forestiller Aftegningen af det betydeligste, fom
paa begge Sider af Veien falder i den ReistldcS Synskreds, og det faaledes,
at han derefter uden Vanskelighed kan vejledes til at ffisnne a1t hvad det er,
han paa hvilket Sted som helst af Veien feer lodret ud fra begge Sider af
Veien.
Vei - Carter kunne altfaa vcrre af folgende forskiellige Slags:
i♦ De, fom forestille en vis Brede af Strikningen paa hver Side af
Veien, folgeligen et Stykke afet topographiff,'Carte, uden Hensigt til hvad der
af den Reifende kan fees paa begge Sider af Veien, og altjaa indbefatte mere,
end som virkeligen kan sees fra Veien.
Dette Slags Carter har den Ufuldkom
menhed, at det ei kan tydeligen oplyse den Reistnde om, hvad der forefalder i
Synskredsen, eftersom det paa sine Steder fremviser flere Objecter, end der virkeligen
kunne sees fra Veien, og de, som foresindes paa Carter, men ei kunne af den
Reistnde sees fra Veien, forvilde ham i at sammenligne Carter med VeienS
Synskreds; man kan derfor med Vtshed melde om dette Slags Vei-Carter,
at de ingenlunde opfylde den Hensigt, fom bsr naaes med et Vei-Carte, at uden
Vanskelighed kunne paa Reisen sammenligne det med Synskredsen, stm for den
Reisende viser sig paa begge Sider af Veien.
Til et Menster paa dette Slags
ufuld-
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ufuldkomne Vci Carter kan jeg tmnc: Guide Royal ou Diftionnaire Topographique des grandes Routes de Paris aux ville C. par Denis udgiven

i Aaret 1774, der er ei at anfte som andet end cn Samling af lige store i beqvem
vg portativ Format afstkaarne Stykker af et topographiss Carte, ftaledeo at Veien
gaaer. omtrent midt igiennem hvert alskaaren Stykke eller Colonne.
Til samme
Slaqo Veir Carter kan man og henregne de udi Georg Biurmans Vagvisare
Stockholm 1776 tilfoiede tvende C'rter, d t ene kaldet: Wage - Charta ofver
Swea och Gotha-Riken, det andet: Wage-Charta ofver Finland och
Norrland.
Paa disse Carter, som cre affattede i cn liden Maalestok, fore
stillet! Strandkysterne, ProvindsrncS og LehnerneS Afdelings Grcendse-Skiel,
betydeligste Vcke, de Byer og Steder, hvvrigiennem Veiene lebe, alt afbildet
i den Homanffe Smag, uden et videre bemoerke Situationen af Skove, Soer
m.v. Uagtet disse Carter ere kaldte Vei-Cartr, faa kunne de dog ci ansees at svare
til andet Navn, end Reise- eller Post-Carte, eftersom de ei give saa tydelig og
fuldstcendig Oplysning om VeieneS Synskreds, som er cgentligen i den Hense
ende forfattet Vej - Cart bor indeholde.
2. Til det andet Slags Vei. Carter henregner jeg dem, som forestille
alt hvad der af den Reis, ude kan seeS paa begge Sider af Veien, entert alt i
Grundtegning og Plan eller og med visse Cartetegn, uden at aftegne eller efterligne
Objecterne, ssm de synes for den Reisendes Hie.
Deslige Vei Carter have den
Ufuldkommenhed, at de vanskelige« vil kunne oplyse den Reisende i at sammen
ligne Cartel med Synskredsen, eftersom der ikke paa Carter vil findes noie Lig
hed mellem Objecterne paa Marken og deres Aftegning paa Carter.
Til dette
Slags Carter kan man henregne de Engelle Vei-Carter, saavelfom og i Scerdrleeheb Mayers Vei Carte, der forestiller hans Reise fra Nürnberg til Göt
tingen med Inscription: Iter Mayerianum ad Mufas Gættingenfes Norimberga Ao. 1751 factum ex ipfius colledione, defignavit Johan
nes Andreas Fridericus Yelin, Philof. & Math, apud Gættingenfes
cultor.
Atlantis Itinerarii primum Specimen ad imitandum aliis itinerantibus proponunt Hæredes Homånniani Ao. 1751.
Dette VeiCarte, eller rettere Reise-Carte, har ei alene den Usuldkommenhed, at samme ved
almindelige Carte-Tegn, uden at i nogen Maade esterligne Objecterne, fore
stiller Fastninger, Kiebstoeder, Flcrkker, Byer med Slotte, evangeliske Byer,
cathol-
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ccnholffe Byer, Slotte, Vagt-Taarne og Toldsteder, men derhos har saa
stor Format, nemlig stor Folio, at samme vanskelige« kan afbetienes paa Reisen;
dette scrrskilte foresinder man ellers paa disse Reise- eller Vei« Carter, at de ere
inddeelte i kvadrater eller Ruder, hvortil hver Side forestiller en Miil.
Omendlkiont den O.vadratnr ei kan passe sig til det Slags Vei-Carter, hvis For
fatnings Regler i det felgende skal blive forklarede, eftcrfom der ei fan overalt
folges eens Maakestok, men samme i forffiellig Afstand fra Veien tu aae aftage,
paa det at Vei-Colonnen skal kunne indromme den hele Synekreds, faa bringes
jeg dog derved paa en Tanke, den jeg ikke anseer at v«re aldeles unyttig: at man
knude inddele hver Colonne af Vei-Cartet i forskiellige O.vadrater eller Ruder,
hvis Sider skulde mileviis aftage i famme Forhold, som Maalestokken paa begge
Sider af Veien aftager. Man kunde deraf have den betydelige Nytte, at ved et
Hiekast pan Carter af Rudernes Antal tcrlle sig til, hvor mange Mile hvert Ob
ject isirr'ligger fra Veien; vilde man endnu usiere vide Objecternes Afstand, kunde
Qvadrature'n affattes i halve eller fierdedecl Miils Ruder.
Omendskiont de i
Almanach für Kausseute auf das Jahr 1784 indrykkede Reife- Carter, det ene
over Veien fra Leipzig til Magdeburg, det andet over Veien fra Magdeburg til
Lüneburg, fem ere udgivne, cfterat de forste Danske Vei Carter bleve bekiendte
i Tydskland, have adffillige Fortrin fremfor bemeldte Mayers Carter, faa kunne
de dog, i Overeenstemmelfe med hvad som forhen er forklaret, ei henregnes blant
andre, end dette Slags Vei-Carter, da ikke alle de Regler derved ere iagt
tagne, som fordres ved et egentligt Vci-CarteS Affatning.
Til det Zdie Slags Vei-Carter henregner jeg dem, som enten forestille
hele Hiekredsen paa begge Sider af Veien speciel afbildet i Plan, saa at endog
Ager, Egn m. v. er scrrjkilt betegnet, eller og de Slags Vei-Carter, som fore
stille Landskabs Tegninger paa begge Sider af Veien i Perspectiv, ligesom hele
Udsigten paa hver Side af Veien forestiller sig for $kt.
Af forste Sort VeiCarter, nemlig de, som forestille hele Hickredftn paa hver Side af Veien speciel
i Plan, har man et Monster i de Humoverske Vci-Carter, som ere i Anret
1780 udgivne under Titel: Situations Risse der neuerbaueten Chausseen

des Churfürstenthums Braunschweig Lüneburg, erster Theil, die
Chaussee von Hannover auf Hameln nebst einer Nachricht von den an
dieser Route belegenen merkwürdigen Oertern, verfertiget und herausge
geben
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geben von Anton Heinrich du Plat, Königlichen um Churfürstlichen
Ingenieur-Hauptmann. Denne Samling indbefatter er General-Carte over
Vejen mellem Hannover og Hameln, under Titel: Geueral-Cüvte der Chaussee
von Hannover aufHaMeln, samt desforuden IO specielle Carter over samme 93et
Maalcstokken til dctGenerale-Carte ovcr Veien udtrykker Milen ved 4. §09Rhinlandö Decimal-Tommer.
Vreden af alt, hvad der er affattet paa begge Sider
af Veien mellem Hannover og Hameln, ndgior paa nogle Steder kun £ Miil i
alt paa begge Sider, og i der heieste f Miil.
Paa begge Sider af Veien fo
restilles den specielle Aftegning af Ager, Eng, Skov, Bakker, Dale, saml
Byer m. v. alt i Plan.
Hele, halve og ficrdedeels Milepunkter ere langs med
Veien bemærkede.
Det hele Carte kan i el og alt ei ansees for andet, end c tt
speciel Aftegning af ncermeste Situation langs paa begge Sider af Veien, saaledes som den scedvanligen forestill >S paa de ekonomiffe Carter, saa at Hensigten
dermed ikke kan have varet, at Cartel ffulde tiene til, som et Vei-Carte at
give den Reisende Oplysning om alt, hvad der kan sees i Synskredsen paa begge
Sider af Veien, og ved et Aickast tilkiendeqive, hvad de Steder hedde, som
paa Reisen sees paa hver Side af Veien.
De 1 o specielle Carter forestille hver
X Miil as det generale Carte, men i større Maalestok, faaledes at 6. gi De
cimal- Tomtner rilkiendegive | Miil; de ere i øvrigt affattede i samme Smag,
som General Cartel, men forestille ei mere af Situationen paa begge Sider af
Veien, end hvad der i alt kan indrømmes paa en Vrede af 4. 9 Decimal Tom
mer, fem udgier ikke engang en Fjerdingvejs Brede paa hver Side af Veien.
Med disse Carter opuaaes da langt fra ikke den Hensigt, at samme kunne tutte til
at fyldestgiore den Reisendes Videlyst, hvilket ellers med Rette kan fordres af
et Vei-Carte, der bor faaledes forestille alle de Objecter, der paa Reisen kan
sees fra Veien, at den Reisende derefter kan uden videre Efterspørset strax deraf
ffiønne, hvad hvert Sted heder, som han enten kommer igiennem, eller passerer
forbi, eller som ligger lodret ud paa een as Siderne.
Af de Slags Vei-Catker, som i Perspectiv sorestille Landskabs-Tegning
lodret paa hver Side-af Veien, saa at Synskredsen sce6 paa hver Side i perspectiviff Afbildning, cr mig ikke bekiendt, at noget er aftrykt i Kobber.
Dette
Slags Carter kunde ellers have det Fortrin fremfor alle andre Slags Vei-Car
ter, at Det paa Ud- og Ind'Reiseu kunde afbetienes, uden at forkccre Situationen
D d d
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og Navnene, saafremt samme bleve tegnede lodret paa hver-Side af Veien', de

kunde og, fremfor andre Slags Vej.Carter, give en mere tydelig og sandsynlig
Forestilling af hele Synskredsen, men de have derimod felgende betydelige sUbeqvemheder og Ufuldkommenheder.
1. At de vilde udkrceve langt bredere Colonner, end andre Slags VeiCarter, saafremt c* alr, hvad som syntes fra Veien paa begge Sider, ffulde
tydeligen ffilles fra hinanden, og hvis alt ffulde fuldkommen rydeligen afbildes, vilde stige Carter blive faa brede, at de bleve ganffe «brugbare paa

Reisen.
2. Desuden maatte det blive vanskeligt^ at faae alle bchsrige Navne tyr
deligen antegnede paa stige Carter, da det vilde vcere ilde passende, at bestemme
bare Pladse inde udi perfpectiviffe Tegninger, for at indromme Navnene.
Z. Den betydeligste Indvending mod deslige Vei-Carters Fortrinlighed
er, at deres Affatniug famt Kobbekstikning vilde blive alt for bekostelig i Forhold
med deres nyttige Brugbarhed, saa ak, om deres Priis derefter ved Forhandlin
gen ffulde bestemmes i Forhold til udfordrende Omkostninger, vilde den blive faa
stor, at faa ffulde ville kiobe dem; og naar de ei kunde kiobes for en taalelig PriiS,
bleve de ei almeennyttige, og folgeligen tabdes den vigtigste Hensigt. Det synes
desuden ei heller ar vcere en vcrfentlig Hensigt med et Vei-Carte, at det ffulde
give en perfpeckiviff Forestilling af Synskredsen og Landffabet paa begge Sider
af Veien, men at det alene bsr tiene som Veiviser eller Middel til, at med et
Aiekast blive vaer, paa hvad Sted man befinder sig paa Veien, og hvilke de Ob
jecter ere, som man paa Reisen seer paa begge Sider af Veien, i Overeenstcmmelse med denne Hensigt bliver da at betragte
Det 4de Slags Vei Carte, der forestiller ei andet end alt,, hvad der kan
sees paa begge Sider af Veien, og hvorpaa det, som Veien gaaer igiennem eller
teet forbi, aftegnes i Plan, men alle de Objecter, som den Reisende seer lodret
ud for Siden af Veien, forestilles ved perfpectiviffe Carte-Tegn nogenlunde
lignende Objccterne, saaledes fotn de synes for den Reisende paa Veien.
Disse
Slags Vei-Carter have det Fortrin fremfor ferste Slags beffrevne Vei-Car
ter, at de uden Vanffelighed oplyfe den Reifende om alt, hvad der paa begge
Sider falder i Veiens Synskreds, da de ei forestille andet, end hvad der
lader sig fte, og folgeligen ei forvilde den Rejsende i at sammenligne Carter med
den
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den Synskreds, som secs fra Veien.
De have deri Fortrin fremfor det andet
Slags beskrevne Vei- Carter, at de lettere riene til at deraf kiende, hvad der
paa Reisen sees fra begge Sider af Veien, da en pur Grund-Tegning of hele
Synskredsen eller og almindelige Cartelegn vilde ei saa vel veiled- den Reifende,
til at sammenligne Carter med det, fom paa Reisen lader sig til Syne. De have
endog Fortrin for det tredie Slags beskrevne Vei-Carter, som bestaacr deri, at
man med dem kan naae lige -fuldkommen Hensigt, og det med langt mindre Be
kostning, desuden have de det Fortrin, ar de efter den Plan, som i felgende
stal blive beskreven, kunne forestille alting tydeligere og fuldstoendigere, faavel Af
regningen som Navnene, og det i en saadan Format, som kan vare begvem for
den Reisende.
Paa det at den Vei-Carte-Forfatningsmaade, som er fulgt, faavel ved
Vei-CartetS Affatning mellem Kiebuchavn og Fredensborg, som og mellem
Kiobenhavn og Corsoer, kan blive almindelig bekiendt, anseer jeg det fornedent,
omstcendeligen ot forklare de Regler og den ForholdSmaade, som ved sammes
Affatning er brugt..
Langs med Landeveien ere Linier afstukne og opmaalte, hvilke erc brugte
som Grundlinier, hvorpaa med det prcetorianske Maale-Bord er affattet alt,
hvad der fra Vejen paa begge Sider lader sig til Syne, og det i en saadan dertil
antage« geometrisk Maalestok, at det ftedvanlige Maalebordblads-Brede er
tilstrcekkelig til at indromme alt, hvad der kan sees paa begge Sider af Veien,
derpaa bestemmes da Beliggenheden af alle Kiobsteder, Slotte, Kirkebyer,
Landsbyer uden Kirke, Veirmellcr, samt Vandmoller, enkelte Gaarde, Huse
m. v. kort alle de Objecter, som scrdvanligen svrestilleö paa et specielt gecgraphisk
Carte, samt tillige de betydeligste Steen-Kister, som paa Veien ere anlagte;
og hvoraf alt det, som Veien gaaer igiennem, eller stryger tcet forbi, forestilles
i Plan, men de Objecter, som ligge ud fra Veien, tilkiendegiveö ved perspectiviffe Carte s Tegn nogenlunde lignende Objecterne, som de forestille.
Hvert Vei»Carte affattes for sig selv over den nye Vei fra Kiobstcrd til
Kisbstced, saaledes, at den Kiebstced, hvorfra Vei-Carte Affatningen begyndes,
aftegnes i Plan, men den Kiebstad, hvormed Carter 'stutteS, aftegnes i Per
spectiv, saaledes som den synes for Aiet fra vet hoieste Sted i Narheden, for
man kommer til den.
Desuden affattes i Plan-Tegning alle Strand Kyster,
D d d 2
Soer,
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Soer, Veie, fom astzaae fra Landevejen, hvorfra kun et lidet Stykke betegnes,
for at vise dens Streg.
Skove, ft>m falde i Vejens Synskreds, aftegnes lige
som paa de geographiske Carter.
Naar da et Opmaalings-Concept-Carte ftialedes er'affattet over alk, hvad
der falter i den Reifendes Synskreds langs med begge Sider af Veien,
forfatter man derefter Vei - Cartel faaledcs, fom det skal stikkes i Kobber,
dette aftegnes i saadan cn Maalestok, forn tilkiende,giver,en Dansk Vtiil eller
12000 Danske Alen ved 6 Danske Decimal-Tommer.
Forinden Carte-Afscetningen foretages, aftegnes alle Vei-Colonnerne i en parallel og retvinklet Skik
kelse, hvori den affattes Vei med sin Synskreds stykkeviis skal afsattes.
Disse Colonner maae alle afstettes med lige stor Lcengde, samt lige stor
Brede; de allerede udfærdigede Vei- Carters Colonner ere af 6^ Danske De
cimal-Tommers Lcengde og 3 Danske Decimal-Tommers Vrede.
Udi den ferste afsatte Colonne paa venstre Side af Carter aftegnes fra
neden af Grundtegningen af den Kisbstced,, hvorfra den Vei udgaaer, |om skal
aftegnes, derncest afsattes hvert Stykke af Veien i fin Colonne, ved at i hver
Colonne begynde fra neden, og med det Bogstav, fom antegnes sverst ved Slut
ningen af den forcgaaende Colonne, bemcrrke det underste af den efterfelgende
Colonne, paa det at man derved kan vejledes til, at oversee, hvorledes det ene
Stykke af Veien, eller den ene foreganende Colonne afVeien, moder i Sammenhomg med den anden.
Efter Opmaalings Concept-Carter afstetteS alt, hvad der ligger omtrent
I Miil paa hver Side af Veien-, stykkeviis i sine beherige Colonner efter forbencevnte Maalestok, og, som ved Concept-CartctS Forklaring forhen er meldt,
aftegnes i Plan alle de Steder, fom Veien enten passerer igiennem eller stryger
teet forbi, men De Objecter, fom ligge ud fra Veien, aftegnes med perspectiviffe Carte-Tegn, der nogenlunde ligne de Objecter, de forestille,
Den ovrige
Deel af St>nskredsen paa hver Side as Veien, fom ligger over i Miil fta
samme, afsattes i formindffct Maalestok ved Hiclp of de Perpendikulärer, fo ni
man paa Opmaalings Cenc pt-Cartel maae nedlade fra hvert Object ister til
Veien, ved hvis Afstrtning i Vei-Carte-Colonnen ister er at agte paa, at hvert
Object kommer til at paa Carter kigge perpendiculcer ud fyr felvsamme Punkt af
Veien, som det befindes at ligg-e ud for paa Marken, og paa det at man af
Carter
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Carter skal kunne (Tutte sig til ObjecterneS forffi-llige ulige Afstand fra Veien,
betegnes de med lignende Carte-Tegn, hvis Storrelfe aftage i Forhold med
Leres Afstand fra Veien, og hvis aftagende Klarhed og Sigtbarhed tillige ud,
Markes ved Objectcts Afbildning.
At denne Betegnelses-Maade er en Nedvendighed, vil letteligen indfeeS, da det Rum, som udi Colonnen haves paa
hver Side af Veien', ei er tilstrcekkeligt til, at ved Maalestok tydeligen betegne
ObjecterneS ulige forskiellige Fraliggenhed fra Veien.
Da Vei- Colonnerne ikke saaledeS ftykkeviis affattes, at de kan ligefrem
sammenfattteS i een Rcrkke, men hvert Stykke af Veien afsattes saaledes i sin
Colonne, at det, saavidt mueligt, kan passere midt igiennem samme, har det varet
sornodent, ved en i hver Colonne anbragt Compas-Naal at betegne Vei-Colonnens Strog mod Nord og Syd, eftersom Colonnernes SammenfatningSMaade ikke kan afpasses saaledes, at een og samme Nord- og Syd-Linie kan svare
til alle Colonnerne, men enhver maae betegnes med den, som passer sig paa Colonnens Asscrtning.
Disse Forholds-Regler cre, jaavidt mueligt, med megen Flid iagttagne af
Videnskabs-Selskabets geographiske Landmaaler Ove Steenberg, der besidder
en fortrinlig Fardighed i at affatte deslige Vei - Carter.
Da der ved de allerede
udfærdigede Vei-Carter er Syn for Sagen, overlader jeg til dette lcrrde Sel
skabs Omdomme, hvorvidt den brave Hr. C. I. Pontoppidan har ved de trends
^Vei- Carters Stikning giort sig vcerdig til, at kunne kaldes den Danske Guiter.
Efter alt, hvad jeg saaledes har forklaret, vil da enhver Geometer, som
er evet i der prcetoriauffe Maale-Bords Brug, og har en Fcerdighed i, at efter
Are syn paa frie Haand giere en perspectivisk Aftegning af geographiffe Objecter,
saaledes som de synes for Aiet, letteligen vatre i Stand ril, at forfatte VeiCarter paa ligedan Maade, som de, der allerede ere af Ove Steenberg forfattede
over Veien mellem Kiobenhavn og Corsoer, hvorved de af mig i denne Afhand
ling forklarede Forholdsregler ere temmelig noiagtigen fulgte , og som efter min
Skionsomhed kan, fremfor andre hidindtil udi Europa forfcerdigede Vei-Carter,
fortiene Navn as er selgevKrdigt Monster.
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Morten T h r a ir e B r ü n n i c h
om

en ny Fiskeart,

den

Draabeplettede

Pladefisk (-),

fanget ved Helsignoer i Nordssen 1786.

ZEUS

GUTTATUS,

2. cauda bifurca, corpore argenteo, maculis niveis guttato,

pinnis rubris.

Tab. A*

ll&i August og September Maaneder sidstafvigte Aar vare nogle Dage geleidede

med starke Stormvinde; disses Bevcegelfe i Havet have formodentlige« foraarfaget, at nogle her ustrdvanlige Fiffe narmede stg til vore Kyster, og faldt i Fi
skernes Garn.

Den ferste af disse var den mærkeligste, faafom den hidtil ikke alene har
varet iblant de for os meest llkiendte Fiffe, men ogfaa indtil for faa Aar stden al
drig i Fiffehistoriens Beger var optegnet eller afbildet.
Det var ikke dens uan
seelige Skikkelse og Farver, som kunde unddrage den Fiffernes Opmcecksomhed,
ei heller funde dens Lighed med andre Fiffe bidrage til at forbigaae den, og det
var endnu mindre dens liden Krop, som hidtil havde ffiult den bag ved andre for
det
(v)

Fiskeflcrgten Zeus kalde de nyere Tydffe Fissebcssnvere Spiegelfische.
Krop ligner i Figur og Farve tn rundagtig ndgebt Metalplade.
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B.

Om den draabeplettede Pladefiff.

det hastige øjekast mcerkeligere Skabninger.
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N.i! alle disse Egenffaber vare

just her de modsatte. Dens Mvgraae Hund var ligesom overdryppet med runde
Plette-, store som Bonner, og af en hvid metallisk Glands; udi dens zinnoberfarvede, lange og store Finner blandede sig overalt en Guldglands; den« Figur
ucermede sig til en rund Flynderart, men skiller sig derfra med et stort Aie paa

hver Side, og et Gab uden Teender, hvorudi den nærmer sig til Makreelflcrgten.

Ingen af vore spiselige almindelige Fiffe, Laxen undtagen, overgaaer den i
Storrelse, thi Længden var i Alen 14 Tommer, og ligefaa meget udgjorde dens
stsrste Vidde omkring Kroppen, som, »beregnet Ryg-og Bug-Finner, var i
sin Brede indtil 18 Tommer.
Vcegten af den hele Fiff var 2 Lpd. 13 Pd.
Akt dette tilfammentaget maatte giere enhver opmærksom, der folede Vide
lyst om ukiendte Skabninger; men maakte henrykke den Natnrkyndige, som tro
ede sig ar kiende enhver af vore Nordhavs-Fiffe, og ikke kunde vente her at see
en saa mærkværdig nye Rekrute fra fremmede Himmel-Egne.
Mærkeligt er det, at tvende saadanne Fiffe ere tilforn fangne i Sundet ved
Helsignoer, deraf en Malning forefindes i det Kongelige Kunst-Kammer, ind
fort i en afders Fortegnelser, som har varet forfattet i Aaret 1690. Men denne
Fjff ffulde imidlertid neppe bleven opregnet i Dannemarks Fiffehistorie for vore
Tider, om ikke min hoistærede Ven, Hr. Conferenceraad Jacobi, dette Kon
gelige Selffabs Sekretär, havde ved sin Nærværelse i Helsignoer afvigte Som
mer modt denne nye Opdagelse, ag anseet den som et aldeles mcerkvcerdigt Phäno
men iblant Havdyrene, M burde standses fra Forglemmelse.
Han gjorde
mig den ALre at deelagtiggiore mig i denne Nyhed, og sendte mig Fiffen til Kiobenhavn den 10 August indeværende Aar med Efterretning, at samme var op
dragen med Fiffegarnene ester Stormen, som blæSde Torsdagen den Zdie i
samme Maaned.
Ved min Hjemkomst fra Landet den folgende Dag kunde intet Syn af et
fremmet ukiendt Dyr scrtte mig i storre Beundring, thi ingen af vort Lands
Fiffe nærme sig til dennes Pragt, ingen af denne FiffcfiægtS Arter var hidtil
bekiendt i vore Vande, og alle af de bekiendte Arter maatke vige for denne i
Storrelse.
Denne fra Havet omkring vores Ae saa uventede Skisnbed maatte
jeg billigen anfte for en forvildet Flygtling fra den Americanffe Havbund; jeg
fogde den i de Fiffevcerker, foiu indeholde Beboere fra Havet omkring de nye
Lande,
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Lande, men forgieves; og bør tilstaae, at jeg heel utaalmodig maatte lade Nat
len afbryde mit Arbeide, fuld af Tvivl, om denne saa prcegtige og anseelige
Skabning ffulde have kunnet undgaae Fiffebeffriverneö Opmærksomhed, eller
aldrig havde modet for deres Aine.
Vor flittige og graufynede Stroms Beffrivelfe over SondnroerS Fiffe bragde mig omsider i Tanke cm en derudi anført
og afbildet Fiff af en og samme Slagt med denne, og ikke saasnart saae jeg Kob
beret igien, og esterlceSde ben af ham udarbejdede Beffrivelfe (b) forend jeg fandt,
at han havde feet og beskrevet samme Fiffeart som den, hvilken jeg her havde for
mig.
Den var efter hans Beretning fanget i Aaret 1757 i Nærheden as Gaar»
Den Moldvcer i BorgundS Sogn, men han beklager tillige, at den var bleven
gammel og halvraadden, forend den kom i hans Hoender. Af de Maal, fem han
anfører, erfares, at den var af lige Stsrrelft med vor fra Helsignoer hidfendte,
og det øvrige af Beffrivelftn, som han har givet paa samme Fiff, fvarer i Ve
fleste Poster til denne; Hr. Stroms Tegning, som er meget liden, stemmer overcens
med Beffrivelftn, fom den oplyser.
Udi de celdre Fiffeboger er mig intet fore
kommet, fom til Fiffen kan henforeg , saa at Bekiendtgierelftn om dens Opdagelft tilhorer den af Naturhistorien forticnestfulde Forfatter af SondmoerS
Beffrivelfe, fom udkom i Aaret 1762 (<?).

En sildigere Opdagelse om denne Fiffeart finder man i den tredie Tome af
det betydelige Fiffeverk, som Duhamel Ve ManceaU bar udgivet i Paris

1777 (d), hvor en temmelig god og stor Tegning af famme Fiff er anbragt, ftm
dog har nogle betydelige Feil, at nemlig Sidelinien (linea lateralis), hvis
Boining er en Karakter for denne Slcrgt, er aldeles udelukt, at Fiffens tvende
Rygfinner ere forenede til een eneste, at Kroppens Figur er for lang imod dens
Brede,
Phystff og oekonowiff Dessrivelse over Fogderiet Sondmoer, Iste Part, Tab. I.
Fig. 20, pag. 323, hvorfra ben er indtaget i O. F. Mülleri Zoologis Danicæ
Prodromus n. 370, hvilken Citation er urigtig benyttet til Zeus Vomer nf Bloch
i hans Naturgesch. ausl. Fische 3. p. 4;.
(c) Pennant har ikke kiendt denne Fiff, derudi Dr Bloch feiltagcr, Naturgesch.
ausländ. Fische, 3 Th. pag. 36, Not. *), hvor hm anfører Pennants Britt.
Zool. III. pag. 101 (o; pag. igi), thi dette^er Zeas faber, - om hvilke« alene
han overalt i Veffrivelsen handler-

(J>)

(<Z) Traité general des pefehes & hiftoire des portions Totne 3me a Paris 1777*
deconde Partie Seft. IV. pag, 74. Tab. XV.
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og endelig at Hovedet er alt for lider.

Da dette Duhamels Fiffeverk ikke er i alles Hander, bliver det vel Umagen vcerd,
deraf at uddrage korteligen der, som til samme Fiskes Historie og Beskrivelse er
anført:
"Fisken var fanget ved Dieppe, havde i Langde 2 Fod 11 Tommer, og i
" Brede 17 Tommer; men i dct Kongelige Cabinet i Paris haves en storre F»sk
"af samme Art, hvis Larngde er 3 Fod§ Tommer, dens Skal ere smaa, blsde
"og neppe synlige, meget lider vedhængende Skindet, son er hvidt, stedende paa
"den graae Farve.
Skallene ere lyserede og bestrøede med hvide Pletter, men
"daFrfken kom ud af Vandet, saae man den hist og her glimrende af selv-, guld"og himmelblaae Farver.
Hovedet er kort, tilrundet, hoirod, og paa nogle
"Steder guult, hvor Farvens Glands ligner Guldet. Svomfinnerne og de ovrige
"Finner ere hoirode, Spolen undtagen, som er »asten hvid; Fiskens Svalg er
"stort, men Tander ere ««sten ei at fornemme; den kan leve nogen Tid udenfor
"Vandet." Figuren, som Forfatteren till«gger Noiagtighed, siger han, stal er

statte Beskrivelsens Korthed.
Sammenligner man denne Duhamels Beskrivelse med Malningen, som
under min Velledelse er med yderste Noiagtighed udarbejdet efter den nylig fan
gede Fillk, saa vil hans Bej^rivelse og min Malning ikke sindes fuldkommen at
svare til hinanden i Farver.
Aarsagen hertil kan ei v«re andet, end at Du
hamel har belVrevct den udstoppede Fisk, deels efter det, han saae, og deelS efter

de ham fra sin Ven i Dieppe givne Efterretninger.
Del er <-.ftfaa ikkun en ufuldstandig Bsllkrivelse, foni Frankerios beromte
Fiffebcj?river h,r levnet oö om en ukiendt Fiilk, i hans betydelige og vigtige Fi
skebog, men hvad derudi mangler, findes fuldkommen erstattet for dem, som
lase Ssndmoe s BeErivelfe, thi der fsrer vor grundige Na tur beskriver et be
stemt og fuldstændigt Sprog om denne hans nordiske Opdagelse.
D<t eni-ste, som jeg bor troe, Hr. Strom har feiltaget udi, er, hvor han
siger, ot Kr or pen var forsynet med temmelig store og lose Skal, cg har en
graae eller blaaeagtig Gru 'dfarve.
Skallenes Farve sorbigaacr han, og at de
vare temmelig store, finder imod Duhamels Bejlkrivelse, hvor det hedder, at de
vare neppe synlige.
Ved at lase begge Beskrivelser, gjorde jeg mig saa megen
mere Umage, at finde Skal paa Fisken selv, men, naar Sidelinien undlages, som
E e e
befiaaer
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bestaaer af en dobbelt Nav smaa røbgule Skcel, saa var paa intet andet Sted
at spors ril Skal, uagtet jeg omsider rog det bevæbnede Hie til Hjelp;
her ud i kommer den overcens mcd flere Arter af Sloegten, hvortil den henhører.
Jeg bør derfor siutte, ar Fiffen, fom Hr. Strøm siger, blev ham tilbragt halv raadDen, haver lagt ved andre Fiffe, hvis lsfe Skcrl maae have fulgt med denne af
ham beskrevne Fiff.
Men derimod ffulde jeg rimeligst formode, at Duhamel,
fom tillægger den fmaae og rode nrppe synlige Skal, har varet dertil forledet
enten af Sideliniens rodgnle Skeel, som forhen ere anførte, eller af den tørrede
tynde Overhud, fom ffaller sig fra det tykkere rsdgnle Fiffeffind, hvilket frem
kommer der, hvor den tynde solvgraae Hud afgnaves, fom ister, da Fiffen blev
gammel, ketteligen ffede. Udi denne rødgule Pomerantsfarve havde^ogfaa^FiffenS

Kisd deelkagct.
Duhamel, fom har anført denne Fiff i et Tilleeg til den Slcrgt, fom af
ham kaldes Sparus, alt for ubestemt til at kunne blive Sparus Autorum, kal
der vor Fiff Poiflon Lune (H, et Navn, fom Salvian og flere har tillagt en
anden Fiff, almindelig ^Tola kaldet.
Vrl man folge vore Tiders Systematiker, fom have meget passende inddelet
de gicelleaandende Fiffefloegter ril visse Familrer, fom efter Brystsinneneö Sted
bestemmes, da bør den naermest tilhore den brystfinnede Familie (Thoracici),
thi uagtet dens Bugfinner ikke staae lige under Brystfinnerne, fom er Familiens
Kiendemarke, men sidde noget längere tilbage, saa er dog Gadboret längere
frem paa denne Fiff, end paa dem, fom til den bugfinnede Familie (Abdomina
les) almindcligen ere henførte.
Fiffcns hele Figur, Omfang eg Brede, dens
heie Finner, dens buekrummede Sidelinie, det glatte Gab, eg den metalliffe
Farve, stemme nnkmest vvereens med de Fiffe, fom indbefattes under en Slcegt
Zeus (/) kaldet, hvilken Plads denne vgfaa af Hr. Strøm i hans Søndmøers
BeffriDette Novn far Du Tertre tillagt en anden Fiskeart af samme Slcegt, nemlig
Zeus Gallus. Ant ilk Tam.
p. 215.
(/) Navnet Zeus
tillægger pitnius eu Fiff, fom var bekiendt under et aldre
Navn Faber. C Plimi Nat. Hiß. Lib, IX, cap, II. Om denne Fiff siger Colu
mella L, XVIll, cap. 16. ”ut atlantico faber (pafeitur) qui <& in no li ro Ga* dium municipio generofiflimis pifcibns annumeratur, emn prifea confvetu* dine Zeum appellamus?’ Dct er den famme som %aÅX6U$ fa# Atbenæus L.V1I.
p. z i g. confr, Rondelet. de pij'cibus p, 3-2,9. & F. Gyllii Lib, de nom, pifct Hifi.
Animal, p, 557.

(e)
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Af de hvide og runde Pletter, hvilke draabeviiS

pryde denS solvgraae Hud, kan den beqoemmeligen kaldeö den draabeplettede
(guttatus).
Af denne Fiskes Sieldenhed ved Landkysterne kan billigen stutteö, at den
lever i det dybe Hav, ligesom dens ticn* bcflcegtede Zeus Faber, hvilken efter

Skribenternes Beretning undertiden findes af i| Fods Stsrrelft, men da
ikkun siffes ved en Hændelse.
Kiedet as saadanne store Fiske rofts for sin gode
Smag, hvorfor man kan med remmelig Vished formode det samme om vor

her beskrevne Fiskeart.
Det vilde vcere unodvendigt, her at give tn Dansk Beskrivelse paa denne
Fisk, da den lcrseS allerede forud i SondmoerS Beskrivelse, men det evrige,
som Anatomien kunde have givet Anledning tik, forbod Mangel paa Rum nok i
Mine Vcrrelftr, til at udholde den vammcligste Stank, som Fiffen under Ma
Jeg vil i det« Sted
lerens Pensel i de h de Sommerdage havde tildraget sig.
foroge denne historiffe Beretning med en af mig udarbejdet latinsk Beskrivelse
over Fiffens udvortes Dele.
DE S C RIPTI O

Z E I

Corpus

GUTTATI,
X

tripedale, ovatum, comprefium, ante pinnas dorfi &
Ventris latius, inde ad caput & caudam fupra infraqve æqvali ductu
contrahitur figura, antice fubrotunda; Incifiijra pone pinnam dorfi
& ani diftinéta cauda brevis, anguftior, re ét a, pinna lunari termi

nata.
Corpus omne alepidotum, ubiqve veftitum cuticula teneri
argentata, cui fubjacet alia aurantii coloris , craffior.
Caro ad aurantium colorem vergens.
Caput magnum, compreflum, cum corpore antico in figuram
rotundatam fenfim anguftatum, oris angulo prominens.
Vertex
in fiimmitate acute marginatus, unde dilatatur era (Tities capitis.
Ro
ftrum exiguum, conicum, Mandibula fup-erior inferiore paulo
brevior, Riffus oris parvus, horizontalis, apertura obovata, capitis
latitudine anguftior. Os edentulum, absqve ulla (cabritie. Labia nuda i
Superius é binis laminis offeis, una pone alteram pofitis, forniEe e 2
catum,
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catum: Inferius limbo carneo revoluto marginatum; mandibula
apicem verfus anguflata, ob tufa, redte prominens.
Lingva carnofa, magna, lata, acuminata lævis, Faux & palatum edentula.
Nares, foramina utrinqve bina, diflindta, labiis vicina. Opercula
Branchiarum diphylla, odea, fubarcuata, integra, nuda, lamina
poflica major; hifce clauditur Apertura branchiarum femicircularis
utrinqve ad nucham fupra ortum pinnarum pedtoralium incipiens,

infra gulam continuata ampliflima. Membrana branchialis gularis,
Ofliculis VI. arcuatis parallelis radiata, radius anticus brevior, reliqui
fenfim longiores, duo antici ultra opercula prominentes.
Oculi
vertici propiores, convexitate fua prominentes, pupilla magna nigra,
cindta iride ipadicea margine rubro.

Linea lateralis inde ab angulo Nuperiori apertura? branchialis
utrinqve incipiens, curva afcendit dorfum verfus, & arcuata deflec
titur ad regionem pone pinnas pedto rales, oblique decurrens tendit
per medium latus corporis poftici, ubi caudam æqvaliter dividit: For
matur é fqvamulis per paria difpofltis, interrupta ferie diflindtis, co
loris faturate fulvi.'
Anus paulo pone medium corporis, amplus.
Linnæ omnes é radiis ofleis conflant, ad apicem molliores, non
pungentes: Perforates, dorfo quam ventri propiores, anguflatæ,
falcatæ; in acumen elongatæ.

Radii XXL qvorum anticus validior,

in aciem compreflus.
Ventrales é regione dorfalis anticæ in ventre
fitæ, anguflæ, acuminata?: Radii XVIII. qvorum anticus carinatus
in aciem compreflus, reliqui fenfim decrefcentes.
Dorfalis antica
in medio dorfi eredta, triangularis, falcata: RadiiXIV. qvorum primus
validus, margine antico acuto.
Dorfalis poftica anticæ proxima,
humilis, bafi elevata ante caudam terminatur, Radios XLVIII. (in no-

Itro specimine haud omnes confervatos) numeravit Ström.
Analis
unica, dorfali poflicæ oppofita, humilis radiorum (numerante Strömio) XXXVL ab ani regione incipiens , ante caudam e regione
pinnae dorfalis poflicæ terminatur.

Pinna caudalis

infignis,

bi
loba
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loba femiformis lunæ figuram referens, Radiis compofita XIX. præ
ter fulciautrinqve tria robufta, Radius utriusqve lobi extimus fimplex,
reliqvi fenfim breviores in ramulos piures magis magisqve expla
nati.

Color corporis ex grifeo argenteus, ad fummitatem dorfi fucefcens, metallici nitoris; corpus undiqve asperlbm maculis ovatis al
bis crebris, oculo pifcis minoribus, fplendoris niveo-argentei,
halone nigricante cinctis.
Ocelli multo minores occupant latera ca
pitis. Cutis inferior ubi cuticula argentea denudatur, coloris eft fatli
rate fulvi f. aurantii, quo etiam diftingvitur linea lateralis. Claro cin
nabaris colore, cui fub(Irata auri flavedo, nitent pinnæ omnes, ex
cepta pagina pectoralium inferior, læte flava.
Menfuræ, pede danico fumtæ.
Longitudo tota, filo per dorfi curvaturam dudo, 2 pedd. i6f poli.
—
å maxiliæ inferioris extremitate ad caudæ extremas lacinias, linea reda
- 2 —
14
Circumferentia corporis maxima ante pinnas ven
trales & dorfi
2 —14 —
Diameter maximus in ventre
—•
—
Diameter oculi
—
ij —
2
—
ani longitudinalis
Diflantia inter bafin pinnæ pedoralis & bafin pinnæ
ventralis
inter pinnas ventrales & anum
inter apicem mandibulae fuperioris & pin

—
—

nam dorfi anticam
inter apicem mandibulæ inferioris & pin
nas ventrales
—
& marginem oculi anticum
inter oris aperti angulos
-

inter nares

E e eZ

-

12

—

1/5 —

—

15 —

-—

18

*—

—
—

§

—

afj —

——

Lon-
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Longieudo pinnæ dorfalis anticæ
—
pinnarum peétoralium
—
—
ventralium
Latitudo pinnæ caudalis inter laciniarum apices

—
—
—
—

8
io
8
io^

—
—
—
—

Forend jeg flutter denne Afhandling, stal jeg navne de andre store Fiffe,
som t afvigte Efteraar bleve fangede i Nordssen uden for Sundet ved Helsignser.
Den ene var den faa kaldte Tankere eller Makreelstoren, (Scomber
Thynnus), som den 24 September afvigte Aar blev af Hans Jensen fra Espegierde i Tikiob Sogn, Kronborg Amt, fanget i hano til andet Brug ud
satte Bundgarn.
Denne Fiff, font blev bragt til det Kongelige Kiskken,
Holdte i Længde 6 Fod 6 Tommer, og i Brede midt over Bugen 2 Fod 4
Tommer.
Den Zdie store Fiff, som faa Dage efter blev af Fifferne fra Helsignoer
hidbragr, var den saa kaldte Haaestierding (Canis Carcharias) omtrent as 8
Fod- Længde.
Endelig ffal jeg anfsre, at af sieldne Fiffe i vort Nordhav blev den 24.
November 1779 indbragt hertil, og paa Fisketorvet solgt en Fiff as 2 FodLængde, under Navnet Morel, som var den, for sin Botargo eller Ravn saa
bckiendte Art Mugil cephalus.
Denne Fiff er endnu ikke indfort i vor
Danffe eller vore Naboers Fauna, og bliver ogsaa, dog ikkun som en Flygt
ning, at tillægge.

- ------------ ------- -

----- --------------------------

Tillæg
til

min Bestridelse over Pam pel fisken eller Coryphæna A pus
Udi

det Kgl. Vidensi. Selsi. Skrivter, Ny Saml^ 2den Deel, S. 319Denne Fist har jeg siden sundet hos Fiffebeffriverne anført under folgende
Synonyma.
Stro-
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Stromateus Parti. Linn. Syft. Nat. edit» XII paq. 452.
Paru brafilienfi congener. Sloan* Jfø/z, Toni. 2, MA 28r,
TaF. 250. F/g. 4.
Pampus Raji. Syn opf. Pifte, pag. 51.
Goldecke.
Bloch Pifte. Tab. l6o.
Sinne har anført denne Fljk efter SloaneS Beskrivelse, og derfor kunde
han ikke bestemme Straalern^s Tal i Gie ll. hinden eller udi Finnerne, som Slo
ane ei har angivet; i det øvrige studer jeg Sloanes Bessrivelse at vare rigtig,
men Tegningen maadelia; denne har Vloch udgivet fuldkommen god, mm i
StraalerneS Tal er hans Befl'rivclse ikke overeensstemmende med den, som af
mig paa det anførte Sted er fremsat, hvorfore jeg til ntermerc Sammenligning
her vil anføre Forskiellen.
Bloch.
B. 2.
P. 24. D. 50.
V. o.
A. 42,
C. ig.
Brünnich. B. 6.
P. 20. D. 46.
V. o. A. 40.
C. 20.
Herved bliver tillige at
igientgge, hvad jeg forhen har anmcerket, at Straalerne i Ryg- og Gadbor-Finnen ere beklcedte med en tyk Hud, som hindrer ar
kunde bestemme deres Tal med den yderste Vished.
Til denne Art, ncrrmer sig meget en anden Fisteart, som i Set. Tbefaur. Rer. Natural. Tom. HI. pag. 69. Tab. 26. No. 21. bestrives: Qbætodon quadratus argentei coloris, aculeis duobus brevibus loco pinna
rum ventralium.
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GYMNOGASTER

Vo gnieren,

ARCTICUS.

6. corpore comprefib adtenuato, line« lateralis poftica parte aculeata, cauda
pinnata, dentibus oris lævibus.

Tab. B. Fig. i. —z.

^Hblant be Fiffe, fom forekomme pan Vestfiorden veb Jssanb, har E. Olavsen og B. Poulsen i deres Beffrivelse over Reisen t Isla'id (<?) an fort en
Fiff, kaldet Vogmeren.
De fortcelle, at den meget sielden sees, og, uagtet
de ofte havde hort tale om ben, kunde de dog aldrig komme over samme, forend i
Aaret 1764, da de erholdte et torret og.meget fordærvet Exemplar. De melde
ikke siden, at have feet nogen anden as diste Fiffe, derfor bor man siutte, at
hvad de om denne FiffeS Lever, og ovrige Indvolde, saavelsom om dens Selv
farve, have anfort, maae være laant af andres Beretninger.
As Fiffen fe,o
er i bemeldte Reise givet Figur og Beffrivelje, hver ben urigtige« ansees at være
een og samme med den Art, som Artedi har beffrevet under Navnet Lepturns,
den samme, fom Liane i sit System kalder Trichiurus Lepturus, og Gronov
i sit Museum kalder Gymnogafter (A). Den Fiff, sim disse sidstnævnte trende
Nc-turkyndige have beffrevet, er af Marcgrav ansort nt have hjemme i Syd
havet ved Amerika, Brovu har seer den i Jamaika, og andre fortælle, at

den
iste Deel, P. $92. T. XLIII.

(")

Reise igiennem Island,

(6)

Zoophylac. Gronov. Fafc. I. pag. 136.
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ben er almindelig i Nar heden af China,
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hvor den kaster sig op i FifferneS

Baade.
Iblant nogle Jslandffe Naturalier, som for endeel Aar siden bleve til
Universiteters Naturtheater indsendte fra SelffabetS afdøde Prases, forrige Hr.
Geheimeraad Hielmstierne, var ogsaa ct lerret Exemplar af denne Fiff,
som, tilligemed endeel ubetydelige Steenarrer, havde tilhørt forbemeldte Rei
sende.
Jeg formoder heraf, at dette Exemplar er det samme, hvorefter Be
skrivelsen og Tegningen i den Jslandffe Reise er udarbcidet.
Endnu et andet
tørret Exemplar af en saadan Fiff', hvor Hovedet mangler, haver Universitetets
Naturtheater Janet iblant de Charlottenborgiske Samlinger.
Ved at sammen
ligne de tørrede Exemplarer med soransorte Beffrivelse og Tegning, fandt jeg
disse Arbeider at vare saa lidet efterrettelige, at der manglede endnu nasten alt
det, som ffulde tiene til, at bestemme Arten, og at ffille den fra Trichiurus
Lepturus Linnei, som de Islandffe Veevbe havde anseet den for, hvilken dog
er fra Vogmeren aldeles sarffilt.
Jeg har til den Ende giort mange Udveie, for at faae et siiadant Exem
plar fra Island, som kunde tiene til en fuldstændig Tegning og Beffrivelse af
denne Fiff, men hidtil har det varet forgieveS.
Hr. Mohr har i sin (£) Na
turhistorie over Island anført denne Fiff, ligesom hans Forgangere, under
Navnet Trichiurus -Lepturus, men fatter dog i Tvivl, om det kunde vare en
anden Art, og fortaller al den Umage, Han paa min Anmodning har giort sig,
for at erholde Vogmeren, men ikke hinnet erholde samme; dog beretter han, at
Vinteren tilforn, i Anret 1779, var en saadan Fiff opkastet ved SkagestrandS
Handelsstad, og een ved Skagen i Island.
Begge ffulle have varet over to
Alenlange: ligeledes, siger han, ffal en anden af denne Art, for nogle Aar
siden, vare opdreven i Skialdevig, noget udenfor Arefiords Handelsstad, og een
ved Husevig.
Hr. Assessor Henckel har berettet mig, at han ved Grindevig i
Island udi Anret 1775 har feet en Vogmer, nylighi fiffet.
Udi et Jslandff
Manuffript, som tilhører Hr. Kammerherre Suhmö Bibliothek, og haver
Titel, Jslanjie Hvalftffe-Kion, hvis Forfatter formodentlig har varet Jon

Gudmunsen, som levede midt i forrige Seculo, er denne Fiff anssrt under
Navnet Vogmer.
Forfatteren tillagger den Figuren af en Lire, formodentlig

F ff
(£) Fvrssg til en Islandsk Naturhistorie, K-obeuhavn 1786. P. 63.

er
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er det Instrument meent, som kaldes Langleeg, hvilken Liighed ikke er upassende.
Han har ogsaa givet et Omrids af Fiskens Figur, som, uagtet sin Ufuldkom
menhed, er tilstrcekkelig nok, til at vise, hvad Fiff Forfatteren har meent.
Heraf erfares, at Vogmeren allerede fra oeldre Tider har vceret lagt
Mcrrke ril for dens besynderlige Figur, og at den i de sildigere Tiber ikke har
vcerer saa sieldeu sect i Island, som det mere har manglet den paa god Mode og
Leilighed til at blive bevaret, og bekiendt for Fiffebeffriverne.
Uagtet jeg nu ikke er i Stand til at fyldestgiore alt det, som kunde fordres
til denne Fiffes B?kiendtgiorelse, men dog kan af de torrede Exemplarer famle
c ti noiagtigere Figur og sikrere Vestcmmelfcr til Oplysning om denne Fiffeart^
saa har jeg hellere, saavidt mueligt, villet forbedre dette Stykke i den Jslandffe
Naturhistorie, end lade denne Iagttagelse ligge unyttet.
Vogmeren, som
hidkil var en ubestemt Fiff, kan nu ved min Beffrivelfe og Figur med Vished
antages af Ichthyologerne, og faae fit rette Navn og Sted i deres Fiffebsger.
Maaffee kan dette fatte een eller anden Ielandff Naturelffer paa Spoer, til at
giere Opdagelftn mere fuldkommen, enten ved egen Bekiendtgiorelse, eller ved
at indsende til dette Kongelige Videnffabs Selffab en saadan Fiff, i Brcrn-

deviin bevaret.
Fiffen, som her beffrives, er ikke, efter forbemeldte Jslandffe Natur
kyndiges Meening, den famme, som Lepturus Artedi, hvilken haves i Uni
versitetets Naturtheater i Spiritus bevaret, men ffiller sig kiendelig fra denne,
ikke alene ved sin betydelige Stsrrelfe, ved sin Figur og ved Halens Spore, som
Artedi Leptnrus mangler, men ogsaa er udi flere af de Kiendemcerker, som
Artedi har tillagt sin Lepturus, ganffe uovereensstemmende.
Denne Uovereensstemmelse er og Aarfag til, at jeg maae forlade det Linneiffe Slcegtnavn Irickeclius, som betyder en Fiff, hvis Hale ender sig til
et Haars Fiinhed.
Dette Navn passer sig paa Autorum Trichechus, som
ogsaa Arteti har af samme Aarfag kaldet Lepturus, og bor endnu anfees som
et beqvemt Navn for samme Art, men da den Jslandffe Fiffeart, som her beffriveo, ikke har saadan Hale, men en Finne eller Spore paa Enden af Halen,
ligesom de fleste andre Fiffe, saa har jeg med Gronov antaget til Slcegtenavn
for begge Arter det meget passende Navn Gymnogafter, som viser, at denne
Fiffefleegt haver ingen Bug- eller Gadbor-Finner, men er blottet for Finner

lige

/
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lige fra Halsen langs med Bugen til Halens yderste Spidse.
Da Vogmeren
er en norList gift', og den anden Art alene opholder sig under de sydlige Him
melegne, lader denne nordiste Art sig meget beqvemmrligen adstille ved Navner
Arcticus.
Nu folger

Vogmerenö Beskrivelse.
Fistens hele Lcengde paa det tørrede Exemplar er fra Hovedets Ende til
Halens Pderste, Sporen iberegnet, 1 Alen 16 Tommer, men det andet Exem
plar (uden Hoved) er større, og udgier mere end 2 Alen.
Kroppens storste
Brede paa det mindre Exemplar, Rygfinnerue »beregnet, er 5 Tommer,
men paa det ftørre 7 Tommer.
Nygfinnens hoieste Straaler er paa det mindre
Exemplar 4^ Tomme.
Halens Spore er 3 Tommer.

Hovedet er sammentrykt, og bag til as Brede med den forreste Deel af
Kroppen.
Med sin overste Rand strcekker det sig i lige Linie med Kroppen, men
med den nederste Rand løber smal op til Gabet, og derved erholder en trekantet
Figur.
Bag ved Ncrsebenet reiser sig lidet den bredere Pande, som bagtil sam
menkrykkes, og løber saaledes ud med en starp Kant til Nakken, hvor Rygfin
nen reiser sig.
Overkievens yderste Rand udgior en halv oval Aatning; paa dens inderste Rand, et par Liniers Afstand fra Kamen, sidde i en Rad 6 maadelig
store, lidet indad beiede spidse og glatte Teender, lignende ligesaa mange smaae
Torne. (Tab. B. Fig. 2.)

Nnderkieven er noget spidsere, omtrent lige lang med Overkieven. Paa
dens yderste Ende er Kanten besat med en Rad af 8 jevnsides staaende Tander,
ligesom de i Overkieven.
Ganen og Svælget ere aldeles tandfrie.
Oinene ligge langt tilbage

mod Nakken, deres Sted er stort, og strcekker

sig t«t op under Issen.

Gicrllene ere

4 paa hver Side, og indtage den nederste Deel eller Halsen

paa Fisten.

Gicelledastkerne

ere store og straalede.

(Tallet kunde paa den bestadede

Fist ei bestemmes.)

Giwllehinden

(manglede paa mit Exemplar).

F sf

2

Krop- -
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Kroppen overalt aldeles flad sammentrykt til en Tyudhed, font synes nt
indflutte meßet faa Kiøddele; den vvxer i sin Brede indtil noget hen over Mid
ten af dens Lcengde, hvor Vreden kiendeligen aftager, og lsber ud til cn smal
spidsagtig Hale.
Paa begge de tsrrede Exemplarer er Bagdelen krum opbsiet,
som formodentlig er en tilsaldig Virkning pan den dede Fisk.
Sidelinien (Linea lateralis) leber jevnsideS med Rygraden, som ind
rager den nedersie Deel af Fisken, den beftaaer af aflange, straalede og toppede
Skeel; mod Halen ende Skallenes Top sig med en skarp Torn, som paa Kob
berer er vrist noget forstorret.
(Tab. B.
Fig 3.).
Rygstnnen begynder ved Hovedet, reiser sig hoit hen over Midten af
Kroppen, tilligemed Ryggens Kant, men aftager med samme i sin Brede ned
imod Halen, og ender sig foran Halens Spidse.
Denne bestaaec omtrent af
200 Straaler.
Bryststunerne ere meget smaa, i Narrheden af Gicrlledcekkerne; Straalerneö Tal (kunde ikke paa mit Exemplar bestemmes).
Sporen er 3 Tommer lang, beftaaer af 10 lige lange Straaler.
Bugstnner (p. ventrales) og Gadbor-Finne (p. analis) har den ikke,
men den nederste Kant af den sammentrykte Krop er meget tynd og tcrt besat med
en dobbelt tret Rad af smaa, neppe kiendelige beenagtige Knuder, som giere den
hele Kant fra Halsen langs under Bugen knudret at fole paa.
Gadboret (anus) (var paa dette Exemplar ei tydeligt).
For at samle alt, hvad som til denne Fiskes Beskrivelse maatte henhøre,
vil jeg kortelig anføre det, fom i den Islandske Reise anforeS om denne Fiff, og
jeg ikke af de torrede Exemplarer var i Stand til at kunne erfare:
Den havde meget fine selvfarvede Skall.
Leveren er liden og rodagtig,
ligesom i Hrognkcllsen (Cyclopterus Lumpus); Galden er lidet hoilysegron og
giennemsigtig.
Dens Been ere, som Hr-ognkellsens, blode, og Kisdet meget
lefl og gelatinens.
Fiffens Farve er smuk foran, og mellem Hinene sort, lige
ledes ovenpaa Hovedet og Nakken; samt en stor rund Plet af samme Farve over
Ano og oven for Nygledene, og det synes, at Kisdet eller Fiffen heel igiennem
er ogfaa fort.
Rygfinnerne, den finalle Hale og Sporen ere hoirede, men
Resten er som Solo, og disses fine Skael smitte Fingrene.
Om Flodtiden
stger den til Landet i Viger, hvn den undertiden bliver tilbage, naar Van

det
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det falder ud.
Den lever nogen Tid pan tort Land, Indbyggerne ansee den
nt være giftig, fordi Ravnen vil ikke «de den (<?).
Vogmerens LcniHde angives udi forommcldte Reife at v«re 2 fiellandffe
Alen, Hovedet henved 5 Tommer bredt, og Fiffens stsrfte Brede 7 Tommer,
men Tykkelfen, hvor den er storfi, ikkun ar v«re tvende Tommer.
Den kleftede Hale, fom i den Jslandffe Reife tillagges Vogmeren, fin
der jeg ikke paa mine rsrrede Exemplarer, hvis Straaler i Sporen ere alle aflige

L«ngde.

Tab. B. Fig. i.
—

—

2.

Fiffen, med hoslagte Maalestok.
Snuden nasten i naturlig Storrelfe.
En af Sideliniens spidse toppede Skal i overnatur-

lig Storrelfe.
(c)

Olavsrns og Povelsens Rcise, 2. B. S. 594.
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REGALECUS REMIPES.
R, corpore enfiformi, argenteo, pinnis ventralibus uniradiatis elongatis, apice ovali

membranaceo, dcrfali & caudali unitis, anali nulla»
Tab.

B.

Fig. 4. & 5,

Si-»- Tusten er i det andet Hcefte af Ascanii Icones Rerum Naturalium

(a) anført og astegnet, under Navnet Le Roi des Harengs, og formedelst sin
mærkelige Afvigelse fra andre bekiendle Fiske, beskreven fom en nye Sl«gt.
” Regalecus Giesne cirris pedtoralibus longiffimis; Pinnæ dorfalis
” radii priores foluti fubfpinofi.

”B. 4-5.

O. I2O.

P. 10.

V. i.

A. o.

C.

”R. caput laminis o (Teis teéhim, maxillæ prominentes; Dentes
”fubulati, membrana branchiarum,
radiis 4-5.”
” Pinnæ ventrales filiformes, analis nulla,
lineis afperiufculis.
No weg. Sildtuft.”

corpus enfiforme-

Bemeldte Hr. Forfatteren, nit Berghauptmand i det nordensieldffe Bergamt, indsendte i Aaret 1770 til dette Kongelige Selffab saavel en Malning af
Filmen,
Icones Rerum Naturalium ou Figures enluminées d’Hiftoire Naturelle du
Nord, par M. le Profefleur Afcanius, fecond Cayer, a Copenh. 1772.
pog. 5. 1 ab. XI.
•

(tv)
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Fiffen, som den i bemeldte Hcefte af Icones &c. paaberaabte og her nedenfor
nu inbrykkede Efterretning og Beffrivelft om bemeldte Fiff; han ansaae ci de
udstoppede Fiffe, som han af dennes Art havde seet, faa fuldstændige, at en nye
Slagt derefter kunde bestemmes, og da han tillige gav Selffabet Haab om no
get mere suldstandigt, naar Fiffen igien ffulde indfinde sig, saa var delte Aarsagen, at Selffabet da ei benyttede sig af bemeldte Efterretning til Indrykkelsei
dets Samlinger.
Da man siden den Tid ingen nye Efterretning haver erholdet,
at nogen Fiff af denne Art er kommen under Naturforfferens Hine, og da Fi
ffen allerede er med et malet Kobber udgivet iblant foranforte Icones, faa be
sluttede Selffabet, her tilligemed denne min Beffrivelft alene at til feie bemeldte
Afhandling, fom altid bliver en vigtig Oplysning i Fiffens Historie.
Et af de terrede og udstoppede Exemplarer af denne Fiff, som forud havde
tient Hr. Berghauptmand Ascanius til den af ham giorte Beffrivelft, blev af
den nit affede Biffop Friis hidbragt til Kiobenhavn i Aaret 1770, og ffal siden
af ham vcere sendt til en Natural-Samling i Sverrig.
Dette gav mig Lejlig
hed at beffrive og aftegne denne besynderlige og sieldne Fiff, som da va-r ophceagt
i Biffoppens Varelft til at besees af Naturelffere.
Det er den Tegning og Beffrivelft, som jeg i Dag har givet mig den
2Ere ot fremlcrgge i dette Kongelige Selffab, saavel for at bestyrke foregaaende
Beffrivelft og den af Hr. Berghauptmanden udgivne Tegning, som ogsaa for at
tillcegge og oplyse et og andet mere, font til denne FiffeS Beffrivelft var af mig
iagttaget. Hvad min Tegning mangler i Kunsten, erstatter Nøjagtigheden, hvorudi den Naturkyndige erholder et Fortrin for den blotte Maler.
Efter det, som jeg af det udstoppede eller over en Trceform trcekkede Skind
kunde domme, har Kroppen, hvis hele Lcengde udgjorde 10 Fod 6 Tommer,
varet meget tynd fladtrykt: Fladens Brede ved Hovedet var 9 Tommer^ midt over
Kroppen 14 Tommer, og henimod Halens Ende 6 Tommer, men ved dens
Spidse ikkun 2 Tommer.
Jeg har givet Tegningen den Stivhed i Kroppen, som den udstoppede
Fiff havde, hvilken almindelige« folger de flade og sammentrykte Fiffe.
Der
med stemmer tillige Hr. Berghauptmand Ascanii Beffrivelft overeens: corpore
enfiforme; Navnet Silde-Konge indbefatter ogsaa et Begreb om en Fiff, som
ffulle ligne Silden, der haver en saadan stiv Krop.
De Bugter, fom ere givne
Hr.
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Hr. Ascann malede Tegning, og paa en Fisk af 5 Atens Længde kunde til
deels antages muelige, har jeg derfor ikke villet tillægge paa min Figur af
Fiffen.
Skindet var ved Forfolvning hjulpet, men Huden var naturlige« besat med
Utallige smaa.vorteagtige Ujevnheder, fom dog nærmede sig til en Slags Orden af
3 eller 4Mader.
Det.syntes, at den naturlige Klædning havde været en fiin,
folvfarvet, ler afsmudsende Overhud, uden Skæl.

Hovedet er imod Kroppens Længde meget lidet: fra Issen ncdlober den
ffraa og mellem Hinene brede Pande til en smal Snude, der besiaaer af tvenöe
fremstaaende lige lange Kievcr, som udgisr et lidet Gab, hvorudj Tænder neppe
ere kiendelige, Hovedet selv er nogent, men et, af siere Veen samler, Laag simler
Giællerne, GiælledækketS Oversiade er straalig, paa ethvert af Benene have
Straalerne et forffielligt Strog.
Siet har imod Hovedet et temmelig stort Omfang.

Gicellehinden

og dens Straaler (ere ikke tydelige til nt bestemme noget

paa dette Exemplar).

Nakken (bærer paa dette Exemplar 8 hsie og adsiilte Straaler, som vare
tilsatte med Kunst, for at ligne de naturlige, som her sagdes at mangle).
Rygfinnen begynder strax bag ved Hovedet, og lober med en Heide af
31 Tomme langs med hele Ryggen, forener sig med Halefinnen, og bestaaer nf
omtrent 160 stive, men ikke ffarpe (non pungentes) Straaler.
Brystfinnerne

ere meget fmaae, 21 Tomme lange, af Figur ceggerunde
og spidslobende, og bestaae afi4boielige Straaler.
Bugfinner ere tvende store og enkelte Bcenstrnaler nf 2 Alens Længde,
fom begynde under Brystfinnerne paa Brystet afFiffen, ligesom hos de saa kaldte
Pifces thoracici Linnei.
Enhver af disse Straaler er et haard sammentrykt
Been , af Tykkelse som en Gaaftfier, der smaler sig ud mod Enden, hvor det

deler sig i 2 finere Straaler, som udspile en æggerund Hinde nf 3 Tommers
Brede.
Disse Bugfinner, som Hr. Berghauptmand Ascanius forst ansaae for cirri
peftorales, ere siden af ham beffrevne for pinnæ ventrales, hvorudi vi ere

overeensstemmende.

Gad-

B.

Om Sild-Tustem

Gadkoret (var paa dette Exemplar ei tydeligt, men) syntes at have Sted

lidet ovenfor Midten af Bugens Lcengde.
Gadborsitttte har Fiffen ikke.
Sidelinien, uagtet hist og her afbrudt, er meget kiendelig, den begyn
der oven for Gicelleaabningen, boier sig strax ned imod Bugen, som den t
en liden Afstand folger lige til Halens Ende, saa at den deler Kroppens
Sider i tvende ulige brede Dele, deraf den bredeste bliver fra Sidelinien til
Ryggen.
Denne Linie sees ikke paa Kobberet, som er iblant de foranferte Ascanii
Icones, og er formodentlig af Kobberstikkeren overseer.

Navnet Giesne, som Hr. Berghauptmand Ascanius giver denne Art af
Gaarden GleöneS, har Fiffens Opdagelse ved GleSvcrr Fiffeleie foranlediget.
Jeg har valgt Navnet Remipes af de enkelte, lange og stive Bugfinne-Straaler,
som med deres flade Ender ligne en Skibs -Aare.

Maalene paa Fiffen har jeg taget folgende:
Længden fra Hoveders Spidse- til Spolens yderste Ende
Breden noer Hovedet
mitzt over Fiffen
foran Halen
paa Halens yderste Ende
Hovedets Lcengde
forreste Brede
bageste Brede
Snudens Lcengde
Kievernes Lcrngde
s
Rygflnnens Heide
<
Brystfinnens Lcengde
s
Bugfinnens enkelte Straale, lang
bladagtige Ende, bred
Slcegtet Regaleci Kiendemcrrker

io Fod 6 Tom.

kunne af det foregaaende bestemmes

faaledes:
Corpus enfiforme elongatum, fqvamulis teélum.

Ggg

Caput
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Caput nudum, os vix dentatum

vel edentulum.

Branchiarum apertura magna femilunaris.
radiata?

Membrana 4 V. 5;

Pinna dorfalis unica elongata.
P. Ventrales in thorace, Radius unicus elongatus, apice mem

branaceo.

P. Peétorales parvæ, P. Analis nulla. P. Caudalis c. dorfali unita.
Mten Remipes beffrives kortelig:

Regalecus corpore enfiformi argentato, radiis in vertice 'diRinCtis, pinnis ventralibus uniradiatis elongatis, dorfali & caudali

unitis.
B. 4.

P. 14.

D.

160.

V. i.

A. o

C. — —

Kobberets Forklaring.
Tab. B. Fig. 4. Fiffen med en Maalestok af 2 Danffe' Fod.
—
— 5. Den yderste Ende af Bugfinnen, noget storre end estre
Maalestokken.

^==^53^=^

Pap.4 /<?. PaZ\ S..
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Beretning

indsendte
om

Sild -

T u s t e n.

8>d min Ankomst hid til Byen forrige December, vidste man strax at fortarlle mig
meget om en Fiff nf 5 til 6 Alens Lcrngde, der bande udr og indvortes lignede en
Sild, hvilken i Sommeren 1769 var indbragt fra det bersmte FiffeleieGlesva'k
til Eieren, Hr. Meier.
Man beskrev mig den desuden, fom en af de rareste
Fiffe, der fandtes paa Fiffcbryggen, formedelst sin Kam, lange Strenge under
Brystet, og forfolvede Skind.
Af alt dette noksom bevcrget, fegde jeg strax
ncrrmere Oplysning om denne til mit Fag henhorende Raritek.

Jeg var faa hceldig, at forefinde tvende Exemplarer heraf, nemliget for
4 Aar siden hidbragt fra famme Sted, tilhorende Kiobmand Hr. Meier, der
var udstoppet, og et andet, som forrige Aar var ham bragt, men mi tilhsrende
Hr. Biffop Friis; dette havde varet flaaet, og Skindet trukket paa en Trcrmodel, med temmelig god Virkning og Figurens Bibeholdelse, da Huden er
given sin naturlige Farve igien ved Forfolvning, akeneste man hermed har varet

lidt for ovcrflodig.
As begge Exemplarernes Sammenligning, og Delenes noiere Besigtelfe,
har jeg da kunnet faae en god Tegning og nogenledes Beskrivelse, hvilke rilG g g 2
fam-
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sammentagne vist ville have den Virkning, at denne nye Art af en saa anseelig
og vakker Fiff kan determineres; thi hvad Slcegten angaaer, da kan ei vel
samme, i Mangel as visse vcrscnrlige Deles, saasom Tuknehindens m. m. Fattelse,
rned Vished som nyt ansees, men maae til videre staae under det ncermeste anta
gelige, ligesom jeg og til ncrrmcre Oplysning af det, som nu mangler, har seiet
de nedige Anstalter, naar Sild-Tusteu atter ffulde indfinde sig.
Ved-mit Ophold paa Glesvcer i forrige og denne Maaned har jeg erfaret
felgende: Denne Fiff har, saavidt man veed, ingen andre Steder varet seet
eller fanget, enten i de omkringliggende Fiffevcere eller i Stiftet.
Den forste,
man veed af, blev tagen for omtrent 30 Aar siden udi Englebogen paa GlesvcrrHolmen, da en Fiffer, som kom i Land med sine Garn, fandt den er Par Favne
fra Landet, hvor ben havde forlobet sig, og sogde at komme ud igien; men ved
Folke-Hielp og Baadshager blev den draget paa Land, og videre bragt ril
Steders Herffab.
Desuagtet er dog ei dette Exemplar, som var 8 Alen
langt, blevet forvaret, med den ellers her i Byen antagne Skik, at udstoppe
alle rare Fiffe m. m., zirende dermed Adgangene til Soebrygger og Pak
huse.
En Sag, der er vand al Berommelse, paa Natural-Historiens
Vegne.
Dette ffede i Fcbrnatii, som er Vaarsildens Tilgangstid, hvorfor og
denne Fiff blev af Almuen anfeet for en Sild-Tust eller Icrger, thi den havde
Vaarsilden i Folge med sig.
Efter Benderncs Beretning ffal den lange Ryg
finne have varet hoirod, de lange Horn under Bryster af samme Farve, ligesom
og Leveren, der var meget stor, givende en Mcengde god og klar Tran.

Den anden blev fangen for 4 Aar siden, og er det bemeldte opstoppede
Exemplar, dette, ffiont nu noget delabreret, er fast det efterretteligste, da det
ei, som det folgende, udi sin hele Laugde har varet opffaaret.
DetS hele
Langde er ii| Fod, og fra Gadborct (anus) ril Snudens Spidse 4 Fod
Tomme.

Der tredie Exemplar blev forrige Sommer 1769 i Junii, da Sommer
silden gik ril, fanget ved V«roe | Fjerdingvej fra Glasvcer-Holmen, var
og fundet ved Lander i en liden Viig, og korr efter bragt hid til Bergen.
Fisterne berettede og herved, ar Rygfinnerne og de lange Horn vare rede.
Den
,
for

A.
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fsr' omtalte Model er med Skindet overdragen, hvorved dog GadboretS Sted og
noget niere er forkommet.
Dette Exemplar har vcrret 10 Fod og 6 ^Tommer langt.
Kroppen er
flad, og hvor bredest 28 Tommer omkring, men Diameter 3J Tomme.
Oven paa Hovedet ere 8 bruffige Takker, hvilke paa det andet Exemplar
foregivcö ar ^have varet meget lange, til 1 Fod og derover.
Rygflnnen af om
trent 120 Straaler, lobcr sammen med Sporen (cauda).

Brystfinnen bestaaer af
Straaler, er
Tomme lang, 1 T. bred,
nnder og bag ved denne er paa hver Side en Cirrus eller Traad, hornagtig og
flosset i Enden, 4 Fod lang; disse sidde et Par Tommer fra hinanden; den har
ingen pinna ani, som jeg med Vished af det andet Exemplar har erfaret.
Skindet er stoerkt, og ligner noget Haaens, knudret og vortet, med 4 til 5
Rande, fom lebe langs med Fiffens Sider.
Skallene eller Risten folvfarvede,
trette og faa fmaae, at de for Hiet ere fast ufynlige, smittende Fingrene, fom
naar man rorer ved Speilfolie, men de falde strap af, hvorfor man og har hjul

pet det sidste Exemplar ved Forsolvning.

Hovedet lidet, og dets Figur mindre almindelig, Kieverne udstaaende,
og synes at have vcrret dobbelte, Teenderne i dem ganffe fmaae og fylartede.
Opercula have bestaaet af 5 Stykker, straalige, og det storste begyndende bag
ved Hiet.
Under dem vare endnu nogle Levninger af Tuknene og Dttknehinden (Membrana branchioflega), jonr synes at have bestaaet af 4 til 5
Straaler.

Om Indvoldene har Opstopperen Vade! berettet mig, at Leveren ftrakde
sig til noget over en Alen ned i Bugen, var zinnoberfarvet, og at Fiffen havde
kun een Tarm, der gik uden nogen betydelig Omboining lige til anus, ben syntes
at vare en Hatt, og havde noget, som lignede Mnlke; Kiodet var ganffe
hvidt og blodt, smeltede hen i Varmen ril Fedt: man har ei sorftgt at spise der;
Benene blode og bruffige.
Udi de systematiffe Fortegnelser og den Deel of Fauna, som angaaer
Jchthylogien, kan Sild-Tustett til videre anseres sor r Ophidium (giesne)
- Ggg Z
cirris
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cirris peéloralibus longißimis, pinna ani nulla.
V? Pin. dors. 120. PedL X.

Memb. Branch, rad.

Glesvcer er et af de beromteste Fihkeleier her omkring Byen, ligger 31
Miil Vester ud i den ydcrste Linie af Landet, det bestaaer egentlig af Gaarden
Gleünes og nogle flere Øit og Holme, tilhorende omtalte Hr. Meier i Bergen,
fom der har de vakreste og nyttigste Indretninger for dette local Fisterie og deraf
flydende betydelige Handel.
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Field

R ce v e n /

-

(CANIS LAGOPUS),
v

-

Lessreven
ved

Otho

Fabricius,

med Figurer.

A- ville endnu beffnve Field -NcevM, maatte vel agteS noget for silde, ef

terår saa mange tilforn have melder om den, hvoraf jeg har anfort endeel i min
Fauna Grönl. pag. 19. og Erxleben endnu flere i sit Syftema Regni anima
lis I. pag. 568.
Men, uaar jeg med Sandhed kan sige, at ingen hidtil,
hvorlcenge den end har vceret bekiendt, har saa suldsicendig beskrevet den, og tillige
givet dens Figur saa nsiagtig, at jo endnu meget er at tilscrtte, og adskilligt at
rette og forandre, og at adskillige Naturkyndige^ endnu blande den med den al
mindelige Rcrv, og tildeels holde den for en Artforandring as samme, saa kom
mer denne Beskrivelse, hvori jeg vil soge at bruge al Noiagtighed og Fuldstcendighed, vel dog ikke for silde; og ffulde denne sinde SclffabetS Bifald, kunde
jeg Tid ester anden levere flere flige, til at berigtige og suldflandiggisre andres,
faavidt jeg, ifcer i Grönland, har havt Lejlighed at betragte visse Dyr levende
og bemcerke deres Oekonomie, hvorom jeg i min Fauna ikke saa omstcendelig har

kunnet udlade mig.

At
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At Field-Nceven ikke endnu skulde vcere tilstr«kkelig bedreven, og tillige
dens Figur ril Neiagtighed given, er veli sig selv noget vanskeligt at paastaae, da
Naturvidenffaben er saa vid/ udbredt, at det var umuelrgt nt kiende alle didhenhorende ESkrivter og smaae Afhandlinger; jeg taler derfor alene om de mig bekiendte Skrivter, i hvilke jeg kunde formode, at finde dens Beskrivelse; og der
har jeg endnu intet feet til Fyldestgørelse, og allermindst i Danske Skrivter,'
flkiont den ogfaa hos os fortiende at vcere ret bekiendt.
Zlldrvvattd (tf) taler
vel allerede om hvide R«ve, som man i hans Tid bragde fra de nordlige Egne,
og man tor ikke tvivle paa, at det jo har vceret den hvide Artfvl'andNNg af
Field-Raven, men han giver ingen ordentlig Beskrivelse paa den, og den
hoSfoiede Figur er saadan, at den i ingen Maade kan skilles fra den almindelige
Roev, hvorfor vel ikke heller Linne i sit System har vovet at anfore den under
Canis Lagopus.
Ligefaa har bet sig med Martens Beretning om den spitsbergiske Rav (Æ), der endog paastaaer, at der imellem den og vor almindelige
Rav er ingen synderlig Forskiel; hans tilfeiede Figur er og yderlig flet. Strahtenberg, der melder om denne Rcrv under det Navn Pefetz (c) og flere flige,
som ere saa korte i deres Beretninger, behsver jeg neppe at navne.
Hill har
vel og kortelig beskrevet den under det Navn Siberian-Fv^', og end dertil villet
levere dens Figur (<7), men billig maae Erxleben 1. c. kalde den mediocrem,
da ben er aldeles uefterrerlig.
Den forste ordentlige Beskrivelse er uden Tvivl
v den, Gmelin har givet os i Nov. Comment. Acad. Petropol. Tom. V.
pag. 358. hvor han kalder den Ifatis efter Ionston se), og bestemmer den tydelig
nok at vcere en scerskilt Art, hvilket og Buffon har feet sig bevcrget til at istemme,
som leverer et Udtog af denne Beskrivelse (/); Skade er det kun, at Gmelin
ikke har feiet en Figur dertil, ligesom er skeet ved andre ubekiendte af ham be
skrevne Dyr, og i Beskrivelsen selv fattes adfftlligt, som endog er dette Dyr
sar(ii) Aldr. de qvadr. digit, p. 220.

(6) I hans Tietfe nach Spitsbergen, som findes indrykket i Adelungs nordöst
liche Sesch. der Schiffahrten, p. 370. Tab. XV. Fig. 2.
O I hans nord- und östliche Theil von Europa u. Asta, p. 414.

(</) Hills Hiftory of Animals, p. 554. Tab. 27.

(e) JonfL Qvadrup. p. 135.

(O 2llgem. Gesch. der Natur, 4tcr. VII. 1. p. IZ2.
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Nyligere har velSchreber(§)af andres Bestfrivelser sammendraget

cii fuldstaendig Beskrivelse, ogtilsoiet de fornedne Figurer, men ril Beskrivelsen
selv, finder jeg adskilligt at tilsaute, isår hvad Dyrets Levemaade m. m. angaaer, og i den Figur, han leverer paa den merke Artforandring, som han
siger at have laanr as Pennant (/>) kan jeg aldeles ikke kiende Dyret igien, da den
er for jevnlyk for og føg, alt for lavbenet, kortoret og bnglet i Panden, ad jeg
ei skal tale om Farven, med mere; den Figur, han fra Pallas har faaet paa

den hvide Artforandring, har og den Feil, ot Panden er for buglet, og Kroppen
for jevntyk, ellers i det Hele trceffende nok, og den beste Figur, man har. BÜffoN
mener ellers paa anferte Sttd(r'), at Catesbys Vulpes cinereus americanus (Æ) skulde vcrre den samme, som Field -Rlkven, men Figuren strider her
imod, der gior den for smal bagtil, for langsnudet og for spidsoret, ot jeg ikke
skal tale om den solvgraae Farve over hele Kreppen, som i det mindste ikke er fo«
rekommet mig hos Field-Rssven, men kun hos nogle faa ifpromgt blank de sorte
Haar; Catesby selv siger og, at den ikke skielner meget i Skabning eller Sterrelse fra den almindelige, hvorfor man snarere maatte holde den for en Artfor
andring of denne; men formodentligst er den en egen Art for sig felv, saasom
den siges at boe i hule Trcecr, hvorfor og Brifion, Schreber, Erleben og
Pellnant have crkiendt den.
At Field-Rceven ofte er bleven, og endnu bliver, af Skribenterne blandet
niedren almindelige Rcrv/ undertiden oysaa med den forte Rcrv (Canis
Lycaon Schrcberi), ret som den var kun en Artsorandring deraf, vil man let
erfare ved at lrrse de Skrivter, som melde noget om Rceven i de nordlige Lande;
H h h
thi
(g) I hans Saugthiere, z. Th. p. 362. T. XCIII., som er dobbelt, da den forste
leverer den m-rke, og den sidste den hvide Rcrv.

(/->) Ventelig af Pennants Synopfis of Oyadrupeds p. 155. T. 17. F. 1., hvilken
Dog jeg et bar kunnet overkomme til at sammenligne Figurerne, men i sit nyere
Voerk eller Udgave Hiflory of Qyadr. har pennant en Figur til sin Arctic Fox,
Vol, 1, p. 238. Tab. XXIX. F. 1., som ligner Schrebers meget, stiout mere
passende, og er vel den samme, som stod i Synopfis.
(»)

P. 155-

(/?) The Natura! Hiflory of Carolina Ac. T. II. p. 7g. Tab. 7g.
Brisson hol
der den for en sarskilt Art. Regn. anim. gen. XXXV. Sp. 7. Vulpes cinerea.
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thi derunder finder man taler om rode, sorte, blaae og hvide Rceve om hinanden
saaledcS,at det ikke tydelig kan sees, enten Skribenten har holdt dem alle sor atvcrre
een Art eller ei. og det sorste ffulde man snarest troe, han mener. Brisson anforer
vel den hvide Rcrv under sit eget Nummer, som en strrffiltArt(/),men siger dog,
ar den i Storrelse og Skabning er den almindelige ncesten lig og ffilles kun fra den
i Farven (w); men, havde det sig saa, da vare Markerne ikke saa aldeles Mfircek-

kelige, at agte den for mere, end en Artforandring.
Klein synes ogsaa at
holde den for een Art med den almindelige, saasom han under samme anforer
den gronlandsse blaae, hvide og sorte Rcrv(n). Det samme har og Mar
tini qiort i sin rydffe Overscrttelse af Buffons Naturhistorie om stirfoddede
Dyr (o), hvoraf man ffulde snart troe, at han endnu vedblev Buffons gamle
Mening, da han dog vidste, at Bttffon, efterår have leest Gmelins ovenmeldte
Beffrivelft, havde forandret den saa vidt, at han nu snarere vilde holde den for
en egen Art, thi havde den noiagtige Martini i dette sidste tcrnkt eenö med BÜff0tt/ saa maatte man ventet ham melde noget tydeligt derom i sine Anmærkninger,
men da det ikke er ffeet, har han i der mindste efterladt oS i Uvished, ister da
han under den almindelige Rcev henviser til Egede og Crantz, som just have meldet
om Field-Rcrveu, og ingen anden.
Prof. Strom har og i sin Sondmoers
Bestridelse melder om hvide og blaae Rcrve, kun som Ansorandringer af
den almindelige (/)), og ikke i sine Tillag (^) fundet for godt, at give bedre Oplys
ning, ventelig fordi han ei selv har sect disse Dyr, og vil derfor hellere overlade til
andre at falde Dommen. Men MKrkeligst er denne Forvirring i Hr. MohrS Islaudffe Naturhistorie, som anforer den hvide Rav under eet Nummer med
den almindelige (C. Vulpes) (r), siger i Slutningen af sin Beretning:
”man bor helst formode, at de ere kuns Forandringer i samme Art (Varietates

Speci(7) Regn. anim. Gen. XXXV. Spec. g. Vulpes alba.
(w) Magnitudine & figura V. vulgarem ætnulatur; ab ea autem differt colore.
(«) Nleins Klassifikation der vierfüsfigen Thiere, p. 71.
(0) Buffons Naturgeschichte der vierf. Thiere, 8. IV. B. p. uz — 115.
t?) I. P. p. 156.
(s) Som findes i det Norste Videnst. Seist. Skr. tiye Saml.

V) P. 6. 7.

Spec. 9.

C. Vulpes Refr, Tva, Melrakke, Rsv.

1. B. p. 103.
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Specifics),” og dette endog paa Grund af, at jeg i min Fauna Grönlandica
skulde have berettet, "at de parreo med hverandre, og at de i samme Kuld have

"havt baade hvide og mørkfarvede Unger, og at jeg selv har stet dem ved Alderen
"ar skifte Farver;" og dog findes intet af alt dette i min Fauna, thi jeg har
ikke meldet det ringeste der om den almindelige Rcev (C. Vulpus), kunde ikke
heller, saasom den siet ikke gives i Grönland, saavidt man endnu veed, men
hvad jeg har sagt om den sorteblaae og den hvide Rcev, der begge ndgiøre een
Art (C. Lagopus) j det har han taget an for sin brune (C. Vulpes), og
hvide (C. Lagopus), og ventelig ikke har kiendt den sorteblaae, saasom han ei
melder om samme, og formedelst denne Misforstand har han lader fig forlede
til at tillcrgge mig, hvad jeg aldrig har meent, og fiden paa mine misforstandne
Ord grundet en Beretning, som i sig selv er ugrundet.
Havde han kun lagt
Marke til, at jeg strax i Begyndelsen af min Beskrivelse over C. Lagopus
stgcr: Eft vulpe minor, da skulde han og have seet deraf, at jeg skillede den
fra samme.
Mere end een Aarsag kan da befoie mig til, ot levere dette Dyr6
udforlige Beskrivelse, tilligemed sammes Afbildning, saa nøjagtig, som jeg selv
ester den levende Original har formaaet at tegne den, og nu ester denne Tegning
kan faae den stukken.
Jeg har givet denne Rcev det Navn Field-Rcev, som svarer til det
Norske Field-Rak, og det tydske Stein - Fuchs (/) og passer meget godt paa
den, fordi den ikke alene opholder sig i de Lande, som have nøgne Fielde, men og
har sine Boliger imellem Fjeldene.
Man kunde ellers ogsaa kalde den: den
Harefodede-Rcev (t), den Nordlandffe eller Polar-RcevenO). I Grøn
land kaldes Field-Råven: Terieuniak, hvilket Navns Oprindelse jeg lange
har varer tvivlraadig i at bestemme; da dog Grønkenderne i Almindelighed have
god Grund til de Benævnelser, de pleie ar give Naturalier, saa troede jeg til en
Tid, det maatte Deere en fordoervet Udtale i Stedet for Tarajorniak o: den, som soger til det Salte eller Havet, fordi man saa jevnlig seer den ved
H h h 2
Strand
se) Som den kaldes i P<tlL neue nord. Beptr. 2. B. p. 274.
(r) Efter Linnei Lagopus, hvilket har dannet det tydsse Hasenfus, Mull.^aturs.
f. p. 226.

(«) Som den hedder i Berlinische Saml. IX. B. p. 561.
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Strandbredden at ssge sin Fode, men nu kroer jeg, at Udtalen kan vare ganffe
rigtig, og Navnet betyde en Muus-Efterstraber, thi en Muns kalde Gronlanderne Teriak, naar de faae den at see undertiden overbragt med Skibene,
sikiont den ikke giveg i Landet selv, og Endelsen mak lagqe de til et Ord, naar
de ville betegne sammes Efterstræber eller den, som soger samme; nu veed
man. at denne Rav i de nordlige Lande meget cficrmigtcr £emo:nnerne (M. Lem
mus) paa deres Tog, der ere et Slags Muns; og om end disse ikke ere fore
komne mig i Grönland, kan det dog vare, at de enten gives allersydligst paa
Landet, eller deres Forfadre have kiendt dem under det Navn Teriak, ferend
Landet blev ffiult under Iisbiergene, eller dog at det Land, hvorfra det grsnlandffe Folkeslag udfiottede i de aldsie Tider, kan have havt LemcrttNer, og
det, at de faae, R«ven efterfatte dem, givet Anledning til dens Navn.
Syd
paa Landet kaldes den cg Kakaka af dens Skrig, der omtrent lyder faa, naar
den er hungrig.

Field-Rceven er meget mindre, og noaer anderledes, end den alminde
lige (C. Vulpes).
Hannerne ere gierne sisrre end Hunnerne, men i Almin
delighed have de denne forholdsmassige ©terrdfe (v):
Hele Lcrngden fra Snuden til Hale-Spidsen
I Al. ii Tom.
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(v) (Smeltn 1. c. p. 359 anforer et noiagtigere Maal og Forhold imellem Han og
Hun, som n«sten ganske stemmer overeens med mit; dog angiver han Bagbenene
at voere langst, fordi ban har regnet Laarene med, hvilket.jeg ikke har, og hans
vrdsatre fere viser desuden, at han deri var ikke vis.
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Kanderne, som Emelin og andre i deres Beskrivelser ganske have forbi?
zaaet, befandt jeg at vare i alt 42, nemlig: 1) Fortander 12 kegledannede
og korte, hvoraf a) i Overkieven 6 tilspidsede, og af disse de 2 yderste langst,
og lidt adffllte fra de andre, krumme bag ud; de 4 midterste kortere, men bre
dere, Vade ere flibede til begge Sider, b) i Underkieven 6 nersten jevnflade i
Enden, kortere og mindre end de everste, z og Z til hver Side, med ct lidet
Skillerum i Midten, de 2 yderste saare lidet längere end de andre, fra hvilke
de dog ffielne ved en Flib paa sin Udside, der danner ligesom et Hak.
2) Hundetander 4, nemlig: 1 paa hver Side af hver Kieve, lange, krumme og spidse.
3) Kindtander 26, nemlig, a) i Overkieven 6 paa hver Side, hvoraf de 3
forste smaa, kegledannede; den 4de sterre, breed og klestet til en indvendig liden
Spids foran, en längere Midter-Spids, og et but Bagstykke; den §te stor,
tyk, huul i Midten, og til Siderne deelt i 2 butte Dele, gaaer langt ind i Mun
den; den 6te meget mindre og lavere, midt i huul, udvendig todeelt, og ind
vendig har den en aflang Udkant, neppe klöftet.
b) I Underkieven 7 paa hver
Side, hvoraf den ferste liden og kegledannet; de 3 paafolgende tage til i Storrelse, og have Sideflibbe; den Zte ulige storre, kloster til et but Forsiykke, et
spidst längere Midterstykke, og et Bagstykke, der igien bestaaer nf en spids Tup,
som sidder tæt op til Midterstykket, og en lav huul Ud ende; den 6te er kort, en
kelt, og af Egenskab med den Ztes sidste Stykke; den 7de sidder langt inde mod
Svcelget, meget liden, rund og indhuul, kan kun ansees som en Bitand. SaaledeS fandtes Tanderne i den Rav, jeg tog under Betragtning; betydelig
Forstkiel vil der vel ikke heller findes hos andre, uden den, Alderen kan foraarsage, naar nogle faldes, til at formindske Antallet, eller de yngre endnu ikke
have faaet dem alle, eller nogle blive forslidte, og faae derved en anden Skik
kelse.

Tungen er aflang, smal, tynd, afrundet for Enden, oveupaa meget
ujevn, oa ligesom besat med smaae FloS-Fibrer.
Hovedet er lidet (x), ligner naften mere Hundens end den almindelige
RcrvS, er dog ingenlunde saa langligt, men bagtil bredt, og fortil afknebet til en
kort spids Snude, som ffyder lidet udenfor Laberne, og er, saavelsom disse,
H h h 3
nogen
(x) At Schreber L c. kalder det tytt, og hans Figurer, i feer den forste, viser det
tykt i alle Streg, er upassende med Naturen, som alene har der bredt bagril.
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nogen og foil (jy); Panden meget plattrykt, og ei faa bulker over Ainene, fom
lian Hunden (V); for Enden af Snuven fees en fmal dyb Fure ned til Under«
lceben, fom dog ikke giennemffcrrer den.

Naseborene
imod Hovedet.
neden (V).

aflangrunde, til Siderne flakte ved en dyb Fure hen
Veidehaarene lange, talrige, omkring Munden oven og

Ainene

sidde for i Hovedet, ere maadelig store, forte med en »sdguul
Ring, vilde og plirende; derfor er dens Aafyn ikke faa fromt, fom det maattc fynes efter Schrebers Figurer, der fnarere kunde paffe sig for et Lam, end en Rcev,
- og jo mere jeg betragter den sidste Figur, jo mere tilbagekalder dens Hine og
Kroppens krybende Stilling en forhungret Rcev i min Indbildning, og maaffee

er Tegningen giort efter en faadau Rcrv.

Srerne kone, afrundede, staae oprakte, lidt ffions ud fra Hovedet.
Diffe korte runde Aren, der faa lidet fremrorkke af Haarene, ere eet af de Mar
ker, hvorved den ffielueS fra den almindelige Rcrv, fom har dem längere og
spid fere

Benene ere korte (c\ Forbenene have 5 Treer med lange, krumme
Kloer, fom ere forte.med graae Spidfe; Formerne 4, hvoraf de 2 mellemste
lresgst,
O) Dette siger og Schreber I. c., og dog ere de i Figurerne rode.
(z) Men saaledes sees den just i Schrebers Figurer, især den forste,, der er intet
mindre end plat i Panden, og derved bleven unaturlig.
(fl) Gmelin siger vel 1. c. p. 360. Ad nares & in inferiori maxilla pili deficiunt,
men da han nævner pilos, og ikke vibriflas, er hans Mening unægtelig kun om
Hovedhaarene, og ikke tillige om Veidehaarene.
(/>) Dette have ogsaa andre bemærket, see Nov. com Petrop. I. c., Alg. Gesch.
Der ITct. 1. c. p. 153, Schreber, pennant og Erxleben 11. cc. Berl. Sanrl.
I c. p. 562 og Schnabels 23eftr. over Hardanger, p. 22; ,men juft af denne
Aarsag blive AIDrovandMartens og Hills Figurer upassende og aldeles uef
terrettelige, der give den alt for spidse og lange Aren; men Schrebers forste Fi-'
gur viser dem derimod alt for korte, saa at de see ud, som de vare,afklippede;
noget bedre ere de i pennants Figur, og rigtigst i Schrebers 2den Figur.

(c) Dog ikke heller saa korte, som i pennants og Schrebers iste Figur, hvor de
ssiules alt for meget under Haarene, og forestilles alt for lave, da de egentlig
skulde være, som de sees i Schrebers 2den Figur.
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længst, lige lange, de 2de til Siderne kortest, lige lange; Bagtaaen eller Tommeltaaen meget liden, sidder et godt Stykke fra de andre paa Fodens indvendte
Side, og bag samme er endnu midt-paa Lallen nær ved Ledet en Knude, som
en falsk Taae.
Bagbenene have kun 4 Tæer af Egenskab med Forbenenes
Fortæer, men ingen Bagtaa (V).
Alle Fodsolleme ere beklædte med en fim
blod Uld, ligesom Harens, hvoraf den hos Anne har faaet det Navn Lagopus;
dette er og det andet faste Mærke, hvorved den ffielnes fra den almindelige Ræv,
thi omendskisnt denne ogsaa i de nordlige Lande har et blaaagtigt Laad under
Fodderne, saa er det dog aldrig saa tæt, ei heller ere Tæernes Knuder skiulre
deraf, som paa Field »Ræven, men blive stedse nogne.
Det er derfor besynder
ligt, at Gmelin ikke har agtet paa dette Mærke, og melder ikke et Ord derom,
ei heller Phips i hans Reise til Nordpolen, hvor denne Ræv korteligen bessriveS (f); dog har allerede Kalm anført dette Mærke, skisnt blot efter en andens
Beretning, og tillægger kun Bagfødderne denne Egenstab (/); han stqaer tillige
halv i den Tanke, at den derfor, og formedelst dens Hare-Uld lignende Haar,
kunde være en Blanding fremkommen af Ræven og Haren; men deres Avlelems
mer og Naturel er alt for modstridigt til, at man kunde troe en faa noie Forening
og Fortrolighed imellem dem.
Efter Kalm har Linne (g) og siden andre Sy-

stematici, rettelig vedkiendt sig dette Mærke.
Halen er længere end Benene, tyk og tæt bevoxen med lange Haar,
trumlerund, dog lidt indkneben ved Kreppen, staaer ret ud fra samme, og er
eenSfarvet overalt; dette sidste fortiener at anmærkes, faasom den just derved
skilles fra andre Ræve, hvis Halespidser ere i Farven ulige det øvrige as Ha

len
(J) I pennants Figur og Schrebers fsrste Figur ere Fsdderne ikke vel forestilte,
da Treerne ere alt for splittede, og sees alle lige lange; Schreber har og givet
dem for lidet Laad, og giort Neglene hvide, som er imod Naturen, men heri
er hans 2den Figur nsiagtig og passende.

(e) Hvoraf Udtog leveres i Berl- Gam!. I. c.

(f) I hans westgötha og Bahuslændsta Resa, p. 236, da han striver: ’’From» fötterna hafva varit Kaffotter, men Bakfotterna faa aldeles lika en Hares, at
” ingen åtfkilnad har kunnat fynas.”
(g) Z Syd. Nat. 6. og Fauna Svec. g , da det paa begge Steder hedder: Fedes
denfiflime pilofi, ut in Lepore, (fr. ScHreber og Erxleben II. cc.
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len (/>), hvorfor og Litlne har giort det til den fpecifi'qve Bestemmelse, ot den
Vel melder SulM oinAvglS foVtC
Haar, som den ffulde have i Enden af Halen (r), men foruden det, at
han kun unserer en andetlS Beretning herom, og altfaa ikke kan blive det paalideligste Vidnesbyrd, giore dog nogle fäa Haar ikke en egentlig sort Spids, og
Len neiagtige Lmne, fom vist nok maae have feet det udstoppede Exemplar., fem
Kalm beretter at vare bleven forceret den Svenske Konge, vilde vel have erin
dret om disse sorte Haar i fin Fauna, dersom de virkelig vare fundne: Gmelm,
der selv har betragtet Dyret, ligesom jeg, melder intet om faadan ulige Farve i
Halespidsen, men meget mere det, som stadfaster det modsatte (Æ), hvilket og
har fiti fulde Rigtighed om alle dem, der ikke ere under Faldningen.
Imidler
tid vil jeg ikke ncegte, at jo en Artforandring kunde gives med saadanne sorte
Haar, helst naar den var avlet af 2 forskiellig farvede Gamle, siiont denne Art

har caudam retiam., apice concolore.

forandring aldrig er mig forekommen.
Den ganske Krop har lange, siette, fine, blode og tat pakkede Ham',
som dog ere meget kortere paa Hoved og Veen (/).
Den har en fal E)tattk
ved sig, som dog forgaaer hos Skindet, naar det nogen Tid har varet afdra

get (m).
I Indvoldene ligner den meget Hunden og den almindelige Rav,
hvilket og vil erfares, naar man efterlafer Gmelins Beskrivelse, som i dettr
Stykke har varet sardeles nsiagtig (;;)♦
Avlelemmeme ere meget smaae, og
fremrakte neppe af Haarene.

Der
(Z>) Canis Tulpe: , caudae apice albo, Syft. Nat. 4. C. Alopex, caudae apice nigro,
ibid, 5. og Canis Corfac, caudæ bafi apiceqve nigris, ibid. 111. x>. 22 Z.
(r) ” svamien hvir, fa mt några fvarta hår i send an paa den fa mm a.” vid. I. c.
(Æ) 1. c. p. 363. ” Uti in Ifatide candida pili candidi funt per totum corpus, ita
”in cinerea cinerei.”
(Z) Det bliver derfor atter en Feil ved pennants, tildeels og Schrebers'iste Figur,
at de vise den i Panden og paa Benene alt for langhaarct, hvori pallas's Figur
er ulige bedre.

(m)

Denne maae vare Aarsagen, hvorfor adskillige Skribentere frikiende den fra
Stank, see Gmelin 1. c p. 362, Schrcber 1. c. p. 365. og Erxleben L c pt 569.
Steller derimod siger Pall, neue nord. Leytr. 2. B. p. 278, at den stinker
værre, end den almindelige Rav, hvilket synes lidt for meget.

(«) 1. c. p. 360 — 362.
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Der gives tvende Artforandringer af Field -Rcrvett (o), som dog ei ere
sorsikiellige fra hinanden uden i Farven.
Ä) Del ene Slags, som man almindelig kalder den blaa Rcev, og af

Gronlcenderne kaldes Kernektak (d: dm sortblevne eller den MM'kblevne),
er egentlig forreblaa, deter, fort med er blaat Skier (/>), overalt; dog falder
den bog Hinene lidt forcere, og paa Halen lidt lyfere; Fodfollernes Laad er hvidt,
men Veidehaarene forte, dog har jeg ogfaa feet disse hos nogle hvidagtige, maaffee af Dyrets ÄClde.
Nogle af de Pngre, ister de, fom ikke endnu have fcetdet, have nogle hvide Haar forved Hinene, og en hvid Tot imellem Forbenene fø),
sammes Hale er og mere lys.
Ungerne af denne Artforandring ere ved Fsdftlen lidt rsdlige, men blive snart smukt forke (r), og med Alderen blaaagkige,
til de naae den fuldkomne og bestandige Farve.
Heraf fees, at det er kun i den
forste Alder, den er ret sort, medens Haarene endnu ere korte, thi, uaar disse
med Alderen blive loengere, og spredes mere ad i Enderne, vises den blaa Grund;
og det.er meget rart, ot see en suldvoxen Rcev ret sort, fom derfor og bliver desto
I i i
kost
so) Flere antager Gmelin ikke heller; hos andre Skribenters meldes vel om fiere,
men det vil sees af det Folgende, at de alle kunne henfores til disse tvende.
(p) Coerulefcens, som Limre rigtig kalder den.
Af Gmelin kaldes den vel cine,
reus, men at han dog har meent det samme, viser saavel Beskrivelsen, som den
tilfoiede noermere Bestemmelse: 11 aut coeleftini five aforini coloris,” 1. c. p. 363.
derfor den og hos Luffon i algem Gesch. d. *7at. 1. c. p. 154 er kaldet blaulichtlaschgrau, som dog rettere burde voere blaulicht-schwarz. . Gmelins Be
stemmelse synes Erxleben ikke at have lagt Marke til, som l. c. ogsaa siger den
" coloris interdum cinerei
men urigtigere er Schrebers Angivende 1. c. at den
skulde vcrre "grau mit Gelbbraun überlaufen, und an den Seiten des Kopfes, wie
"auch auf der Stirne, mit etwas Weis gemischt," hvilken Farve han og har gi
vet Figuren, da denne dog ingenlunde er dens bestandige Farve, men der fsrste
passer sig kun paa den i Foelde-Tiden, og det sidste paa nogle faa i en vis Alder,
enten udlevede, eller unge, som jeg herefter har erindrer.

‘

(§) 3 Gmelin« Siberifche Reife I. 400 meldes og vin en fort Raw med fetaban
hvid Flek, under det Navn Tschernoburi, som, efter den svrige Beskrivelse
kunde voere den blaa Field,Rcrv, dersom han ikke havde givet den en hvid Ha,
lefpids, hvilket gisr det tvivlsomt. Snarere bliver den derfor en Artforandring
af den forte (C. Lycaon).
(r) Gmelin Nov. com. Acad. Petrop. 1. c. p. 367, kalder dem nigricante», qvando
prodeunt, hvilket synes at stemme overeenS hermed.
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kostbarere, jo sortere den er; derimod gives der saadanne, som have solvfarvede
Haar ifprcrngte, formodentlig de TEldste.
B) Det andet Slags er delt hvide Rav, eller de NorffeS Mwlrak
eller Melrak / og Lappernes Nial (y), hvilken Gronlcrndernc kalde Kakortak

(d:

den hvidblevne).
Denne falder almindeligst noget sterre, end den forte,
og er hvid overalt (ffisnt ei saa sneehvid, fem Haren) med fort Snude og Hmelaage.
Nogle af de Pngre, som ei have faldet, have et rodgraat Skier, ister
langs efter Ryggen.
De Unge, fom skulle blive hvide, ere efter Fodfelen graaagtige (t), og isoer kyse under Bugen; denne hvide Bugfarve fvrstarkcs og udbre
der sig med Alderen, saa at den allerede i August Maaued samme Aar er kun
blakgraa langs efter Ryggen og noget ned over Bovene, hvorved dannesj et
Kors (tz), men Vinteren derpaa faaer den sin rette hvide Farve, hvilken den
siden beholder, sg man trasser til alle Aarers Tider forte og hvide om hin
anden (y)t
At
(s) Leems Bestrivelfe over Lapperne, p. 194. Schnabels Beskrivelse over
Hardanger, p. 22.
(r) Gmelin I. c. siger: ” Foetus Ifatidis albæ, qvtmdo prodeunt, colore gaudent
”e luteo in rufum aliqvantum inclinante,” hvilket vel omtrent skal sige det
samme, thi de blakkede Farver lade sig ikke saa ler bestemme til Nøjagtighed; men
nnar Erxleben l.e. p. $70 siger i Almindelighed: catuli nigrj lunt, da har han
tillagt begge Artforandringer det, som kun tilkommer den. sorteblaa.
(«) Maastee de Norskes Eiter-Unge eller Rors REv (Vulpes crucigern), Stroms
S^ndm. I, 156. Pontoppi&nn Norges Befkr. II, gz.Leem Lapp. Bestr. 193.
jontt. qvadr. 135. 0. fl. er i Grunden ikke andet, end denne?
Efter Gnrelin,
som 1. c. anfører ogsaa denne Lors-Rcev i samme Alder, er 25uffon 1. c. p. 154
(b), Schreber 1. c. p. 364. og Erxleben 1. c. p. 570, af samme Tanke, som
jeg. Imidlertid seer jeg, at den i Faun. Svec. 7. ß. Müll. Prodr. 6. c. og hos
pennant 1. c. p. 234, regnes til den almindelige Rcev, og det er ti saa urimeligt,
at jo saadan Arkforandring kunde ogsaa gives af denne (C. Vulpes) eller den dog
kunde traffes blakket, med et mørkere Kors paa Ryggen under Fceldingen, hvilket
de, som have Lejlighed at see de Norstes Rors-7lcrv, nærmere ville kunne bestemme.
Skulde den altid findes, som Hr. Wille i sin Gillejords Beskrivelse bestriver
den p. 138, blev den uden Tvivlen scerstilt Art. Men skal man kunne forene alle
Skribenternes Efterretninger, bliver vel ingen anden Udvei, end at antage, at
der gives Rors-Rcvve, som Artforandringer af begge Arter, hvilket og Erpleben
1. c. p. 571 formoder.
(v) Andet mener vel (Lramz ikke, naar han i sin Hist, von Gronl. p. 98 siger, at
de forandre ikke deres Harve, thi ben Forandring, jeg siden vil tale om, har
han
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At disse tvende Slags Field-R«ve, ffionr saa forffiellige i Farve, dog
kkke ere andet, end Forandringer af een og samme Art, derom kan ikke tvivlcs,
thi a) begge Slags leve i Selffab i een og samme Hule; b) de yngle med hin
anden, og det er ikke rart, at fte i Marken en hvid under Parringen med en
sort; c) de forte Hunner fede hvide, og de hvide Hunner sorte Unger i Fleng;
d) ja det, som mere er, det er bemerket, at en fort kan blive hvid^ og en hvid
fort, saa at det ofte hamder sig (Eionk ei derfor altid) at den, som eet Aar var
hvid, bliver det andet Aar ved Fældningen fort, og tvertimod.
Dette fortalde
nogle Gronlcendere mig ved mit Ophold der i Landet, men jeg var ften til at
tree en saa mærkelig Forandring, fsrend jeg selv engang fik et Field-RcrveSkind, taget af Dyret under Fældningen, paa hvilket den storste Deel, saavidt de gamle Haar endnu ci vare tabte, fandtes hvid, men store Flækker, hvor
de nye Haar vare udvoxne, saaes sorteblaa; de hvide Haar sadde desuden saa
lsse, at jeg kunde rykke dem af, som en Ham, og da fandtes under dem nye
sorteblaa Haar i Udvext; jeg »matte derfor give Beretningen mit Bifald, thi
det er en langt anden Sag med de sorte Field- Reeve, hvis Haar almindelig blakke
as, og blive rsdlydede i Fældetiden, hvilken Farve let kiendeS fra den rette hvide,
som del ommeldte Skind havde, der altsaa beviser, at en virkelig hvid Rav blev
forandret til en sort.
Jeg tvivler derfor ikke heller om den anden Forandring
fra sort til hvid, skiont jeg ikke har truffet den (V).
Af denne Farveomskiftriing maae det reife sig, at man undertiden feer i Marken
Og hvld - bro

gede Field-Rstve,

isår sorte med hvide Haler, der ei cre andet, end saadanne,
I i i 2
som

han ventelig ikke vidst af, og i sin Mening hak han da Net; stisnt Brisson
1. c. troer det modsatte, og kalder den ’’ hierne album, æflate ex cinereo coerule” fcentem , ” ligesaa Gunneruo hos Leem I. c. Not. 47.
I det mindste^ har
Let sig ikke anderledes med de grsnlandste; men om de norske ere lorte om Sogimeren, og hvide om Vinteren (ligesom Harerne der blive hvide om Vinteren, og
graae om Sommeren, skiont de i Grönland e>e altid hvide), maae jeg henstille
til andre at afgisre; dog troer jeg neppe, at det finder Sted. Og den Rcev, som
Gunnerus siger at have været sortegraa paa Ryggen om Sommeren, men hvid
om Vinteren, har uden Tvivl varet en Unge af samme Aar, og næste Sommer
beholdt fin hvide Farve.

(x) Denne Farvestiftning har Schreber været uvidende om, ellers kunde han ei I c*
p. 364 have skrevet, at de Hvide blive aldrig graae, og de Graae aldrig hvide.
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font unbet Fc-lbningtU ere i Begreb nteb at skifte Farve (y).

Da be sorte

Skind gielde meest ved Handelen, ofl de hvide kunne blive sorte, faa var det
godt, om de hvide bleve mere sielden fangede, og derimod deres Forandringstid
oppebiedes, paa det Vcerdien kunde forhsies, om ellers denne Farveffiftning
skuldr mcerkes at ffce noget hyppig, og ikke de hvide ved denne Fredning ffulde

tage for meget Overhaand.
Denne Reeve-Art, fom egentlig har hiemme i de nordligste, nogne og
biergige Lande, falder ogfaa i Mcengde i Grönland; der traffes dog de fleste i

Landets sydlige Egne; allerlcengst Nord derimod ere, faavidt mig bekiendt, faa
eller ingen, ventelig fordi Kulden der fryser alting bort, som den kunde leve as,
og ister fordi der gives mindre Ebbe og Flod, hvorover Isen saaer mere Roe at
beskste sig om Strandkanten, hvorfra den ffulde have sin Fede.
Man kan da
i ingen Maade bifalde Buffons Scrtning (s), at den sielden tree ffed paa denne
Side af 69de Grad, med mindre hans Ord ffal forstaaes ligesom Gmelins (/?),
som han har efterffrevet, men synes at have misforstaaet, thi Gmelitt taler
alene om Siberien eller de Lande, fom stede til Iishavet, og angiver dens rette
Opholdssted paa de nogne Fielde og i ffovlofe Egne, som der have Sted ovenfor
den 69de Grad»; strcekkeS derimod Buffons Scrtning til flere Lande, da siger
han baade andre og sig selv imod, thi han tilstaaer dog (b)f at den ogsaa gives iJsland, der, endog efter det nyeste Cart, ligger sydligere end den 68de Grad; jeg
selv har feet den i Grönland paa 62de Grad, og Skind af den i Mcengde fra
langt sydligere Egne.
Den opholder sig ellers meest paa det faste Land, saavel
ved Soekysterne, som i Fjordene; paa Åerne traffes den derimod ikke til nogen
Besiandighed, uden paa de storste eller saadanne, som ligge meget ncrr det faste
Land; til de andre kommer den kun undertider» ved at svomme over Sundene

eller gaae over Isen.
O) Af dette Slags have formodentlig de halvhvide og halvblaae vceret, som om
meldes i Anmcrrkn. til Lrany.p. 82. og Lappernes Viel g ok, hvide med
sorte ^ren, Fadder og Halespidser,
Leem 1. c. p. 194.
Mårtens 1. c.
og Phipps i Berl. Saml. 1. c. melde ogsaa om hvide Rcrve med sorte Ho
veder i Spitsbergen, med hvilke det rimeligst har sig ligeledes.

(2) Algem, Gesch. der Nat. 1. c. p. 153.
(a) Nov. Com. Ac. Petrop. 1. c, p. 365.

V) 1* c. p. 154'
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Man seer dens Huler under Fieldbratninger i Steen-Uerer (det er, Steenhobe, som Tid efter anden samle sig ved Fieldffred, bindes og bedoekkes oventil
med GraStorv) eller og paa andre Steder i dyblamdt Jord, helst i Soelsiden.
Den noies ikke med een Indgang, men har flere Huller ved Siden af og over
hinanden, der alle samles i Midlen under en storre Hvcrlving mod den faste
Klippe.
At den ffulde holde disse Boliger rene, og belcegge den itwb Mo«, for
at havenet blsdt ^Leie, som Gmelitt beretter (c), har jeg ikke saa noie lagt
Mcerke til, men vil dog ikke derfor ncegte.
Det hcrnder undertiden, at flere
Familier boe sammen paa eet Sted, men dog i sorffiellige Hoider.
Om Vin
teren fyge alle disse Huler til med Snee, saa den ikke lamger kan nytte dem,
uaar Sneen bliver stor, maae derfor i den koldeste Aaretö Tid holde ud i fri
* Luft, eller ssge Skinl under store Steenhcrlder, hvoraf der gives nok, saa den ei
lettelig ffal blive forlegen, desuden er den forsynet med en god varm PcltS mod
Kuldens Strenghed; imidlertid folger af denne Omstændighed, at den maae
have sine Huler mere for sin Pngels, end for sin egen Skyld.
Dens Fode er alt Vildt, som den kan overkomme og v«re voxen i Mage
eller List; ister lever den i Grönland af Harer (Lepus timidus) Ryper (Te

trao Lagopus) , hvilke den helst seger om Natten at overrumple i deres Leier;
at den i andre Lande ogsaa med Begierlighed efterkragter Lemcrnnerne (Mus
Lemmus) berette andre Skribenters (;/), men da disse gives ikke i Grönland
(i det mindste ikke nu, faavidt mig bekiendt), saa maae den oprette dette Savn
paa andre Maader. Edderfuglene (Anas Molliflima og Spectabilis) Mldcrnderne (Anas Boschas) Angletasserne (A. hyemalis) og andre See fugle
undgaae den ei heller, naar de om Sommeren ligge paa deres Reder paa Herne,
hvorhen den svommer, og ei alene opcrder 2Eg og Unger, men og anfalder de
Gamle selv.
Ved Vandbredden opsoger den i Ebbetiden adffillige Slags Mus
linger (Mytilus edulis, dilcors og Pholadis (c)) Miger (Mya arenaria
Jii Z

&

(c) 1. c. p. 366. ”Qyem fibi cuniculum eligunt, eum a fbrdibus probe pur” gant, &, fi alicubi collapfus eft, reparant; in cubili vero mu fc um fibi pro
35 meliori cubitu fternunt”. Conf. Alg. Gesch. der Viat. 1. c. p. 154. ScHre,
ber. 1. c. p. 363. og Erxleben 1. c. p. 570.
'

(H Faun. Svec. 1. c. Leem. Lapp. p. ipj, 48.
1. c. p. 39. og flere.

Gmelin 1. c. 369. pennant

(e) Som jeg har kaldet Mya byflifera i win Fauna Croni. 409.
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& truncata) og andre Skaldyr, som sin jevnligste Fode, naar intet bedre er nt
fune; ligeså« Krabber (Cancer araneus og Phalangium (/)) og Rager
(Cancer Sqvilla og homaroides (g)), samt alle Slags fmaae Fissr; men af
disse isser Tangsprellene (/>), Lodden (Salmo Aréticus (z) ) og en liden Fisk
af Torskearten, font ligner meget Kussen (Gadus Æglefinus (X*)), hvilke
tvende sidste komme i Hobetal nar til Strandbredden, for at gyde deres Rogn,
og give den god Fangst.
Den foragter ei heller KrcrkebEr (Empetrum ni
grum) og for Resten lugter sig til alle Slags Land- og See-Aadster, at giere
Biornen og Ørnen Selssab, faavidt disse ville tillade det.

For de arme Gtønlcendere er Field -Rcrven et ffadeligt Dyr, da den opfoger deres Forraadssteber, fom de gierne have i Marken under store Steenhcelder, og ofte bortøder al deres indfamlede tørre Fis? og Kied, medens Eierne
maae vcere fraværende paa andre Steder for Fangstens Skyld, ja den turrmec
sig endog Husene, fer der at giore Bytte om Natten of deres Spcek- og KiodGraver, naar de ikke have Hunde ved deres Boliger, for hvis Efterstræbelse
den kan frygte sig; at jeg ikke ffal tale om den Skade, den gier paa EdderfuglePngelen, hvorved misies megen god Edderdun i Fremtiden; den Vold, den
giør pan de døde Grønlændere, fom ligge begravne over Jorden i Steengrave,
hvilke den føger efter Lugten, ofte formaner at giennembore sig, og ganstke fortotrer de døde Kroppe m. m.
Det er derfor meget feilagtigt, naar Cranz (/)
siger, ot "disse Dyr giøre ingen Skade, men Nytte," da Skaden ofte bliver
heel
(/) Foun. Gr on I. 214. Den er dog ikke Prof. Fabricii C. Phalangium, font den
Tid var mig ubekirndt, hvorfor jeg og siden har kaldet den C. Opilio, og be
skrevet den i dette Zdie Bind af Selskabets Skrivter. \
(g) Faun. Grönl. ® ig. som bliver Aftacus Boreas Fabric. Spec. i. p. 51 r. n. 12.
og sindes aftegnet t Mohrs Isl. Naturh. T*b. V.

(å)

Af disfe har jeg bemoerket tvende Arter i min Faun. Grön. 108 — no. Den,
fom jeg har kaldet Biennius Lumpenus, har Hr. Mdhr i sin Isl. Naturh.
ladet aftegne Tab. IV. og troet at vceve tilforn ubekiendt.

(r) Faun. Grön. 128.

(X) Under dette Navn har jeg og Fann. Grön. 100. beskrevet den, men er dog ikke
ganske vis, at den er den rette Rulle.
(/) Hist, von Gr^nl. p. 98.
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heel betydelig for en Grönländer, som har "ikke meget at miste af; formodentlig
maae dens Tyverie have været ham ubekiendt.
Den parrer sig paa samme Maade, som Hunden, hvorfor man ikke sielden
seer tvende hcrnge sammen i Lsbetiden, men man har Aarsag at troe, den er kun
eenmaget, efterdi kun een Han og een Hun sees i Lsbetiden at holde sig til hin
anden, og de Spor, man til saadanne Tider seer, ere stedse kun efter tvende (n).
Dette Bekiendtffab begyndes allerede i Februarii Maaned, dog er det ikke dens
rette Lsberid for i Marts, hvorpaa den foder sidst i April eller fsrst i Maji.
I
Maji Maaned leber atter Field - Raven, men om det er den, som fsr i famine
Aar har fedt, eller og Fiorungecne, som da forst begynde, vil ikke vare faa let
til Vished tit afgiere; dog troer jeg helst det sidste, da det ikke fynes rimeligt,
at den gamle Hun faa hastig kunde forlade sine Unger, og begynde at lsbe igien;
man finder faaledes sidst i Junii, eller ferst i Julii, fmaa Unger igien.
Dens
Earetid bliver altsaa omtrent 9 Uger.
Den foder fra 3 til 7 Unger hver
Gang (æ) i sine ovenmeldte Huler, derfra de ikke gaae ud, for de nogenledes
kunne lobe, da de fsrst sees sidde uden for Hullerne ar foelbade sig, men siden

vove sig videre.
Den starke Lugt, fom Ravene i Almindelighed have, mangler ei heller
Field-Raven, som blant andet sees deraf, at den ofte langvejs fra kan lugte
sig til et Aavftl, og om Vinteren faa vist kan vide, hvor et Been eller andet
til Fode ligger fkiult under Sneen, og derefter grave dybe Huller, for at faaes
dkt.

Dens Skrig rr forffiettigt; thi naar den er sulten, lader den ordenligst
sit Ka-ka-ka hore, der vel noget ligner en Hunds Bieffen, men dog mere den
almindelige Ravs Skrig, ffiont det er fpadere og mere klingende, og giver en
artig Gienlyd i Fjeldene, naar 2Eldre og Pngre svare hinanden; men i Leberiden

(m)

I neue Nord. Beytr. 1. c. p. 278. finder jeg dog det, fom ffulde synes at
tale for der modsatte, da Steller vil have bemarket, at de i Lsbetiden bides rncd
hinanden om Hunnerne ligesom Hunde.

(») Gnrelin 1. c.
25 Urger, men
Nol. a. drager
som vel og kan

p. 367. havde ladet fig fortcelle, at den undertiden endog fsdte
det Mrs alt for meget ansat, hvorfor og Buffon 1. c. p. 154«.
det i Tvivl, og anfatttr, som flere, 8 at vcere det hsiefle Tal,
vare mueligt.
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den kalder den paa sin Mage med et falt Laengfelsssrig, som en Hylen, i foran
derlige Toner, der og ikke er et Paafugleffrig aldeles uligt; naar den seer sig san
gen i Farlde, klynker den ynkelig, og naar man kommer den ncrr, murrer
den (o); vil man gribe den fat, da maae man vel vogte sig, thi den.bider
glubff.
Den kan lebe fort, og under Lebet svaier da med sin Hale, snart til een,
snart til en anden Side; den kan og meget godt svomme, men dog ei dukke
under (/>).
Naar den sover, ligger den t en Runding, ligesom Hunden, og delte
skeer enten i dens Huler, eller paa en hsi Brink, hvor den kan varre nogen
lunde sikker, og have frit Udkik i paakommende Tilfcelde.

I det smige er den og meget vaerfom, seger derfor helst sin Fede om
Natten, naar dette skal skee i Nærværelsen af Folk; om Dagen seer man den
sielden, riden man uformodentlig trasser over den, og da bier den ei heller
lcenge, men veed at tage Benene med sig, dog vender den sig nogle gange og
seer sig tilbage, og, naar den er kommen saa langt, ar den seer sig forvarer, rer
den vel igien siaae sig til Rolighed.

Til ar soge sin Fode, bruger den ikke mindre List, hvilket man isa-r bemar
ker ved deus Maade ar fange de ovenmeldte Kuller Q?) paa; thi da denne lille
Fiff, efter en vis Naturdrivt, giver sig op i Vander, naar det om Natten farnes
i Bevcrgelft, og giver Glands fra sig, ventelig fordi den troer, ar andre af deus
Lige der ere iscerd med ar gyde sin Rogn eller Miolk under ben sædvanlige Zittren,
(o) Det maae vel havs vceret det fyrste Slags Skrig, fom Martens ligner ved et
Mennistes Latter, og havde givet Skibsfolkene Anledning at sige: "det var Satan,
som udloe Hvalfangerne;" see Adelungs Nordostl. Lesch. p. 370.

(?) Besynderligt er det derfor, at Martens 1. c. p. 37s. kan sige: "in das Was#
" ler kommen sie nicht" og endnu besynderligere, at Schreber l. cvp. 363. vil efter#
sige ham det, da han dog hos den troværdige Gmelin, som hanselv citerer, kunde
i..c. p. 369. ligesaa hos Buffon (vid. 1. c. p. 155) have fundet det modsatte.
O) Frantz 1. c. p. 98. har beretter, at det skeer med nogle ^iffe, vg Schreber
l. c. p. 363. udvidet dette om Fiste uden Zndstrcrnkning, hvoraf man snart stulde
siutte, det lykkedes Rcrven lige godt, med hvad Slags Fiste det var, men egentlig
er det kun denne ene Art, som har den Egenstab at give sig op i Vandet, naar
Rceven piaster deri.
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tren, saa har Field -Rcevcn mcrrket den dette af til sin Fordeel, og om Vinterncetterne seger Strandbredden, stillende sig ved en Sprcekke i Isen, som Ebbe
og Flod har forsarsaget, rerer og piaffer saa i Vandet med sin Lalle, indtil den
seer Leilighed at gribe Fiffen, som kommer overlig i Vandet efter Glandstn. Da
Gronlcrnderne bruge samme Maade at fange denne Fiff, ved at rsre i Vandet
med en Pind, til den kommer op,, og man da kan gribe den, (hvilket jeg og
fefo mange gange har giort), saa kunde man let falde paa at troe, dette Dyr havde
varet dereü Lcrremester.
Dersom og den Beretning har sin Rigtighed, at den
kaster det paa Ryggen, som er for tungt at beere i Munden (r), og at den hvide
Field Reev sniger sig blant Hvid-Maagerne, for at giere Bytte, ved at gaae baglcends til dem med Halen oprakt, naar de sidde flokkcviis ved Stranden (.<■),
hvilket jeg dog aldrig selv har kunnet bringe i Erfaring, saa er det et nyt BevuS
for dens store Naturvid.
Steller, som paa Berings-Aen ved Kamschatka
havde Leilighed nok at bemerke dens Forstagenhed', siger, at den endog heri
overgaaer den almindelige Rav, og anfører, saavelsom andre, Prøver nok

hcrpaa (t).
At den, som et Rovdyr, er meget tyvagtig, fom tilforn viist, vil man
ikke undre sig over, men denne Lyde lader den ikke engang, ffiont den holdes
sangen.
Jeg har felv havt faadan en i Lcenke fra Unge af, hvilken vel om Da
gen var rolig, men om Natten arbejdede desto stärkere, som man kunde see paa
den omkring Parlen sammendyngede Jord, var alligevel meget tam, lod spsge
med sig, som en Hund, og man kunde uden Fare ftrtte sine Fingre mellem dens
Teender; men med al denne Spaghed, havde den stedse den Fejl, at tragte efter

mine Hsns, naar de kom den ncrr, og ffambeed mig eengang een af dem; da
den as en Homdelse siap les, fik jeg uden Møie fat paa den, thi den vidste ikke
ret at betjene sig af sin Frihed, dog ffiennede den, at Friheden var god, og siden
ester brod les ved Styrke og Kunst, thi den fpcendte sine Kloer i Jorden, for at
holde sig fast, og ved idelig Trcekning paa Lcenken, omsider fik den itu, ja den
gravede Jorden op omkring Palen, for at faae den les.

Kkk

Dette

(r) See Anmoerkn. til Lranrz p. 82.
G) See Olafsen» og Poulsens Rerse giennem Island p. 527.

(O Pallas neue Nord, ^eytr, II. p. 274.
P' 365k
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Dette Dyr er særdeles haardfsrt, ikke alene til at udholde den strængé
Kulde, hvorimod den af Skaberen er bevæbnet med en varm Kiole, men og til
at raale Hunger, Stod og Slag, og underkaste sig de storste Smerter, for at
naae sin Frihed igien, efterår denjer bleven fangen; man maae længe prygle den,
inden den giver tabt, man maae hierteffyde den, inden den lader bivet, thi an
dre Saar agter den lidet, da den er sårdeles sejlivet; ja jeg har sect en FieldRcev pryglet saa længe, at den laae som dod, siden hængt op med en Strikke om
Halsen, og endda efter Nedtagelsen kommen ti! Live igien; den sparer oa ikke at
kappe selv et Lem af, for at flippe af en Rcevesax eller andet Fængsel.
Steller
sorterller nok om dens Haarfsrhed, til at udholde alle de Grusomheder, hvormed
man behandlede den paa Berings-Aen, da man, forbittret over dens uophorlige
Tyverie, havde Fornoielse af at see den pines langsom, stak dens Hine ud, hug
gede Hale, eet eller flere Been af den, og lod den saaledes lobe, da den allige
vel kunde leve, og ikke var at holde fra deres Hytte (z/),
Men Gronlænderne
vide det rette Greb, til at drcrbe den, naar de faae den levende i Hander, thi de
scette en Fod paa Nakken, træffe den stærkt efter Halen, saaledes rykke Rygra
den itu, og beskadige Rygblodet m. hl, da den snart opgiver Aanden.
Nytten af Field-Ræven er, saavidt mig bekiendt, folgende: a) Kiodet
spises kogt af Gronlænderne, dog kun af faa, uden i Hungersnod (y); jeg seer
alligevel, at Phips med sine Folk har paa Spitsbergen fundet Smag i denne
Ret (.r).
b) Halen tage nogle Gronlændere af Skindet, og benene sig af,
til at udkryste Vandet af deres fmaae grsnlandj'ke Baade,
c) Senerne i Ha
len ere til sit Brug, ligesom Rhensdyr-Sener, meget agtede i Steden for
Traad; rhi det maae mærkes, at Gronlænderne have næsten ingen anden Traad,

end
(») Pall, neue Nord. Be)>tr. 1. c. p. 276.
(v) Schreber siger I. c. p. 365. at Gronlænderne spise det hellere end Harekiod og
henviser til Lrantz, som dog i sin Hist. Gr^nl. p. §8« siger kun, at, naar de
have Mangel, æde de det heller end Harekiod, men ingen af Delene er sandt,
thi Harerne spise' de endog uden at lide Mangel, mm man seer der saa sielden ved
Colonierne, da de gierne sælge dem til de Danfle for at faae dem vel betalt, ef
terdi der alligevel er saa lidet Forsiag i en Hare for dem selv, men Rævekiod kan
ikke engang afsættes, derfor faae de spise det selv.

(*) Berl. Saml. 1. c. p. 562. Det samme berettes hos Aldrovand l. c. p. 220,
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end Dyrenes Sener, som de flække, og bruge deels enkelte, deels flættede; men,
da de af fa a lidet er Dyr, font Field-R«ven, ei Fan bekommes i nogen Mængde,
bliver Fordelen ubetydelig,
d) Skindet er det beste, hvilket man krænger heelt
af, efterat man har opffaaret det omkring Mund og Laller, og siden fætter det

paa enTræ-Spile at torres, hvori de gronlandffe Qvindfolk have en stor Færdig
hed.
Det agtes dog ikke ret meget af Grsnlænderne selv til eget Brug, ister
siden de kunne faae det faa vel betalt hos Udlændinge; dog kan jeg ikke troe, de
sikulde just agte det ringe for sin BrostfældighedS Skyld (jy), thi Fuglefkind cre
langt brostkoeldigere, og bruges dog daglig til Klæder, men de foges ikke ved
Handelen, formodentlig have derfor og Ræveskindene været mere i Brug blant

Grsnlænderne, for Lander blev beseilet.
Nogle faa Mandfolk giore sig dog
laadne Huer deraf, og nogle Qvindfolk bruge det til Bremmer paa deres PeltS2Ermer; til Borneklæder bruges det og undertiden.
Men for den gronlandsike Handel er Field-Ræveskindet et stort Formaal,
da det billig regnes blant de ypperligste PeltSværker, og maae, næst Hvalbardec

og Spæk, anstes for den beste Fordeel, der drages af Landet, især da det der
koster lidet, men andensteds gielder meget.
Thi, om end Indbyggerne faae
disse fmaae Skind vel betalte, i Forhold mod andre af storre Dyr, faa kan man
dog ikke sige, at de betales dyrt; man kunde, da jeg var i Landet, i Alminde
lighed faae et faadant Skind for i Alen hollandsk Tobak, eller i Kniv, eller
et andet Stykke Handelsvare, til io a 12 Skill, i Værdie, og, om det end
betales dyrere paa nogle Steder i Landet, fom have mindre Forraad deraf, faa
bliver dog uden Tvivl den hoieste Priis overhovedet at ansætte for 24 Sk.;

naar nu i Dannemark kan faaes igien 8 til 14 Mk. Danske, ja vel undertiden
3 Rdlr. og mere, for Stykket af de beste, faa maae man vel kalde det et fordeelagtigt Kisbmandskab.
Det maae ellers mærkes, at de forteblaae Skind stedfe
have gicldct næsten dobbelt mod de hvide, dog kunne maaskee de sidste have vun
det noget i Værdie i de fenere Tider, efterat de hyppigere ere komne i Brug til
de faa kaldte Purre - Kaaber, (o: Kaaber med hvidt Peltsvcerk til Brenune om
kring, hvortil bruges enten Hare-og Kaninskind, eller helst hvidt Ræveskind).
De unges Skind agtes ogsaa ikke meget.
Om Sommeren due Skindene i Al

mindelighed ikke, da de enten fælde Haarene, eller disse dog ikke ere ret udvorne,
K k k 2
kaldes
O') Som det heder i Anmærk«. til <5rany p. 84*
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kaldes derfor Utidige, men om Vintenen have de baade der S bestandige og rette

Farve, ere tillige fastest og tykkest i Haarene, da de bcere Navn af tidige Skind.
Man vil dog tillcegge Field-NarvenS Skind de Feil, at de falme, og ot de let tabe
Haarene (%), hvilket jeg hverken tør bekrcefte eller modsige.
Fra de nordlige
Kolonier faaeS ikke mange, men fra de fydlige desflere, deels fordi de der gi
ves i stsrre Mcrngde, deels og fordi man der gier sig mere Umage at fange
dem.
Grønlanderne vide adffillige Maader at fange de» paar
A) Den almindeligste er med Steen-Fcrlder, der fee ud fom fmaae
Huse eller Steengraver.
De opbygge nemlig tvende Cteenmure | Alen høie,
de tvende paa langs i Al. lange, og den Zdie for Bagenden, til at binde de første,
kun halv faa lang; disse belcegges oven paa med Steen paa tvers, fom et Tag,
og over famme giøres igien en Hvcelving, og det iagttages noie, at baade Mu
ren et faa tyk og Stenene faa store og tat belagte, at Fangen ikke kan rokke dem,
eller faae mindste Hul at stikke Snuden igiennem, thi ellers bryder den vist ud
af sit Fcengfel; for den aabne Ende har man en flad Steen til Falddør, som
net op kan tilstutte Aabningen, og bliver hindret fra at stodeö for ud ved tvende
Stene, fom ligge een paa hver Side af Indgangen, og faa langt fra Fcelden,
at Døren rummelig kan trcekkes op og ned, fom en Skaadde; omkring Døren
er bunden en tyk Rem, hvis Ende gaacr ind igiennem den øverste Hvcelving hen
til bageste Muur, da den atter gaaer ned igiennem en Sprække paa Taget, og
med en Endeløkke stkydcs over en Stillepind, fom er ind stukken i Bagmuren;
denne Stillepind sidder fa a n eder lig, og Regimen gieres faa kort, at, naar den
med sin Løkke er fat over Pinden, Døren da kan vare faa højt oplettet, at Ind
gangen er fri; paa Pinden fatted indenfor Løkken en Lokkemad af tørre Lodder
eller andet lugtende, og nogle faa strøes ved Indgangen. Naar da Rcrven kryber
i Fcelden, og trcekker Lokkemaden af Pinden, sikyder den tillige Remmens Lokke
af, derved bliver Remmen flap, og Dsren falder ned for Indgangen, faa den
staaer levende fangen.
Man aabner siden Taget, trcekker den ud efter Halen,
og drceber den paa ovenmeldte Maade.
Det var mneligt, at en større Steenfcrlde bygt af større Stene, kunde ester denne Indretning bruges ril, at fange den

almin-

(L) Ser Amrrcrrkn, til «Lrany 1. c.
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almindelige Ræv, hvortil denne Beskrivelse kunde tiene som AnviiSning, hvilken
jeg derfor har giort saa omstændelig.
B) Om Vinteren, naar der er falden dyb Snee, og den lider Hunger,
flier man og dybe Huler i Sneen, og kaster Lokkemad deri, men oven omkring
Randen anpasser'man en Snare af Hvalbarde o: Fiffebeen, som saa leselig belægges med Snee; ligesaa en Line fra Snaren hen til et lidet Sneehuus eller andet
Skiul, hvor Fangeren sidder i Maaneffin, og giennem et Gluk passer den op,
som, saasnart den faaer Kroppen halv ned i Hulen, besnæres om Livet, og i en
Hast trækkes fort, at den ei skal bide sig fri.
C) Andre bygge dybe Gruber af Steen (V), som oven omkring ere bestrsede med Lokkemad, men mere indentis.
Disse Gruber ere overalt tillukke,
uden paa Overdelen, hvor de have et Hul med en bevægelig Steen; naar den
Da kommer paa denne Steen, for at rakke sig ned efter Lokkemaden, glider den
ned, og, da baade Hullet er lidet, og Gruben dyb, samt meget trang, kan
den ei komme tilbage, men fanges levende.

D) Atter andre udhugge i Iiskanten ved Stranden (som om Vinteren
formedelst Belgernes idelige Paaskyllen bliver betydelig) et stort Hul vandstregs
ind, og paa Overfladen 2 lodrette Huller, som ere mindre, eet for ved et an
det; igiennem det inderste nedhcenger Lokkemaden, men igiennem det yderste en
Snare af Fiskebeen; Ræven kan da ikke igiennem den store Aabning komme tik
Maden, uden at stikke Hovedet igiennem den nedhængende Snare, Hvori den
besnæres og bliver Hangende ded.
E) De skyde den og med deres Kastepile (som ellers bruges til Sees),
Deels naar fce træffe den svemmende, da den ei kan undkomme, Deels naar den
sees paa en Ae eller Halvee, som ei er for stor, da nogle gaae paa Land at for-

felge den, andre blive i deres Baade, at oppasse den, om den ssnlde flye til
Vander; og saaledes dræbes den omsider af en eller anden, som beholder den
heel for sig.
K k k 3
F) Man
(fl) Lrantz siger p. §8. at de giores af Snee, hvilket jeg ingen Tid har hort eller
seek, og het synes, at den da let kunde grave sig ud, om den ei i Hasi blev
greben.
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F) Man har nu ogfaa lcert at skyde den med Flint, og isoer oppasser den
ved Strande«!, naar den er i Forrd med at cede Muslinger etter opdrevne Aadseler.
Men paa de tvende sidste Maader beskadiges gierne Skindet og taber i
sin Vcrrdie.

G) Ungerne griber man ofte levende, for de endnu kunne redde sig med
Flugten.

H) Det er ei heller at tvivle paa, at jo Grenlcenderne have tilforn skudt
den med dercS Buepile; men disse ere nu norsten ikke mere i Brug, siden Bosser
bleve indforte.
Der kunde og uden stor Moie fanges flere Rorve, ister paa den
forste Maade, fom er giorlig ved Born, O.vindfo!k og Gamle, dcr ei kunde
forsemme vigtigere Fangst dermed; formedelst disse Dyrs Pngelsomhed vilde de ei
heller saa hastig savnes i de sydligere Egtre, naar det blev en Regel, at ingen uti
dig blev drabt.
Kunde udsatte Belonninger for dem, som fangede fleest, be
fordre dette, da vilde Handelen vinde, og Gronloendernes Kaar maaskee for
bedres.

Endnu bruge Colonisterne andre Maader at fange dem paa: a) ved de vel
bekiendte Rorvesaxe.
b) VeD en Slagfcelde af Trcee, hvilken jeg ikke troer at
vcere saa almindelig bekiendt, og derfor her vil beffrive: Den bestaaer af 2 lange
Sidebrceder, opreiste paa Kant, bagtil afrundede, og nedentil samlede ved 4
Tvertrceer i Steden for Bund, hvoraf det forste sidder ved forreste Pynt, og
er forsynet med Iernbraadbe oventil; hen imod Midten staaer en Galge-Reisning af tvende Opstandere, der nedentil ere foestede til Sidebreederne, og oventil
samlede ved et Tvertrcee; imellem Sidebrcederne ligger et ligesaa langt Brat
paa Fladen, oven paa Tvertraerne i Bunden, og netop passer efter FcrldenS
Brede, faa at det rummelig kan skydes op og ned; i forreste Ende af samme ere
ogsaa nogle smaa Braadde, og hen imod Bagenden er giert en saa kaldet LaaS,
i det et aflangt Hul er hugget efter Lcrngden, og paa hver Side nf famme oventil
fastnagler et kort Stykke Trcre, igiennem hvilke ganer fra hver Ende en Tvernagle; paa bageste Nagle sidder en bevægelig Stillepind, fom i nederste Ende
er skarpt tilsnittet, og paa forreste Nagle sidder en anden Stillepind, fom ogsaa
er bevcegelig, men i nederste Ende har et Hak paa Bagsiden, hvori den bageste
Pind kan passe og finde Modstand, at ei fpringe tilbage, naar Falden er opstil
let ;
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let; fra BrcettetS Forende goner en Line op over'GalgereiSningen hen til Laasen,
oq med en Lokke flettes omkring den bageste Stillepinds everste Ende; denne Line
er fa a kort, at den ikke kan none til Lansen, uden at strammes meget, og der
ved opletteSjBroettetS Forende hoit; fra den forreste Stillepind hcenger Lokkema
den; og paa det overste Brat lcrggeS store Stene til Tyngsel, ligefaa ved Sidebroederncs i Bagside og udvendte Side til Fasthed.
Naar nu Råven ganer
indad den fortil oprejste Deel, og trcekker pan Lokkemaden, hvorved den forreste
Stillepind rykkes fremad, fan flipper den bageste Pind ud nf sit Hak, Linen bli
ver derfor flap, Tyngselen trykker Mellembrcrttet ned, Lokken glider af Pinden,
og Brcettet med al sin Tyngde falder over Dyret, som, fordi det skynder sig til
bage, kommer til at ligge halv uden for Fcrlden, saner just Endebranddene i Li
vet, og bliver drcebt (£)♦ Skindet beskadiges bog noget af Braaddene ved denne
Fangemaade.
Naar jeg undtager Menneskene, saa veed jeg ikke, at Field-Rcrven har
andre Fiender i Grönland, end Hundene, fom flokkeviis forfolge den, naar
de ved Lugten kunne marke den i Narvarelsen, eller de see den i Marken, da
de ogsna undertiden indhente og dråbe den, skisnt de ei skiotte om dens Kisd.
Gmelin beretter og, at den i Siberien bliver eftersat nf Ierden (Muftela
Gulo) og et stort Slags Ugle (c).
Den plages og undertiden af et Slags
Luus, som Grenlanderne berettede mig, men denne kom mig ikke for Hine,
vg er maaskee det samme Slags, fom jeg sandt paa de gronlandske Hunde (^).

Forklaring paa Figurerne.
Fig. I. En hvid Han gaaende i sin Magelighed, (formindsker Sterrelse, da
omtrent i Linie gielder for i Tomme).
Fig. II. En sorteblaa Hun i Spring.

Fig.
(6) Det synes, som Aldrovand har meent dette Slags Falder, naar han striver
1. c. p. 220: ” Ex era Hi s afleribus decipulas fabricabant, & lapides fu peri m.
71 ponebant, ut vulpes pondere compre(Tae ab ipfis evadere neqvirent.”
(c) Som han kalder Aluco major, see Nov. Com. Ac. Petrop, 1. c. p. 370. og
hos Buffon J. c. p. 155.

G) Pediculus Canis, Faun. Grönl. 183.
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Fig. III. En grenlandsk Steen-Falde. .
a. Taget,
b. Falddsrcn.
c. Linen,
ren.
e. Indgangen be street med Lokkemad,

dd. Stenene for De
f. Siderne, g. Bag

enden.
Fig. IV. En TrK-Slagfalde.

a. Indgangen og forreste Tverkrcee med Braadde.
b. Sidebrce- dorne, c. Mellembrcettet. d. Galgereiöningen. e. Linen. 5. Ba
ge ste Stillepind,
g. Forreste Stillepind, hvorpaa Madingen hun
ger. hh. Tvernaglerne. i. Hovedet af forreste Stillepind, kk. Tyng
sel.
111. Stene ved Siden til Fasthed.

Fig. V. En Forlalle i formindffet Storrelfe, og neppe halv faa stor, fom
den naturlige.
aaaa. De 4 Fsrtceer.

sollerne.

b. Bagtaaen.

ccc. Laaddet under Fod
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Om

Snage,

eller

Dcrkseler

OPERCULIS,

hvormed Conchylier pleje nt lukke for deres Skalboliger,

af

I. H. Chemnitz
jeg har i Sinde, at udarbejde en udforlig Afhandling om SkaldyreneDcekfeler; faa tcenker jeg for ncervcereude Tid kun at foreligge dette hoistarede
Selffab et kort Udkast til famme.
Skaldyrenes Dcekseler, (hvilke de ikke maae oversee, der tnnke at komme
ril nogen grundig Kundskab i det conchyliologiske Studium) kaldes opercula
conchyliorum, Umbilici maris, Ungves odorati, Blattæ Byzantinæ;
af de franske Couchyliologer Nombrits de mer, opercules, o ngies aromatiques.
Seer man til den Materie eller SubstautS, hvoraf de bestaae, saa
have nogle Skaldyr saadanne Dcekstler, som kun ligne en ftin, tynd, giennemsigtig, hornagtig, honningfarvet Hud.
Det er opercula cornea, pellu
cida, diaphana, membranacea.
Andre have allerede laugt tykkere, lerderagtige, ugiennemsigtige Dakker (opercula coriacea, opaca, crafTiu-1
fcula).
Akter andre tillukke deres Boliger med sieenikallede Dcrkftler, med
operculis teftacéis feu lapideis, hvilke almindelig have de samme Grund

Jeg siger med Flid, de have

dele, svm de Skaller, hvortil de hore.

L

l l

almindelig
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samme Grunddele, som de Conchylier, hvormed de ere forbundne; thi
der gives ogsaa endeel Undtagelser herfra, s. E. perlemoragtige Skaldyr have
aldrig Dækseler, ddr ligeledes ere perlemoragtige — fremdeles, meget tyndffalIcde lette Skaldyr Beere ofte et Dæksel, .der er meget tykt og tungt.
Endelig
finder man ogsaa nogle Skaldyr, som ere forsynede med gips-, kride- og kalk
agtige Dækseler, meB operculis gypfeis, cretaceis, calcareis.
Agter man paa Formen og Dannelsen af Skaldyrenes Dcekseler, saa ere
nogle runde, andre, som ved [Renterne, halvrunde, andre Dcekseler langagtige,
ja vel endog kantede.
Nogle ere glatte, andre ujevne, og sidde fulde af Ryn
ker, Striber og Folder.
Paa Overfladen ere nogle ophøjede og convexe, an
dre hule og concave; nogle have en spiraldannet Boining, vel ogsaa concentriffe
Striber, opheiede Punkter, meget flore Knuder, andre mangle disse.
Hen
seer man til deres Farver, saa have nogle, saasom de giennemsigtige, pergamentagtige, en sand Horn- eller Honningfarve; andre derimod, saasom de læderagtige, ere mestendeels lysebrune, eller merke og sortebrune; og de gips- og
krideagtige ere ganffe kalk- og kridhvide. Hos mange af de steenfkallede Dcekseler
(operculis teftaceis feu lapideis) viser sig en meget behagelig Afvexling i
Farveblanding.
Da jeg i nogle Aar har skienket Conchyliernes Dcekseler større
Opmcerksomhed, end forhen, saa har jeg været saa lykkelig, at samle et lemme-.
ligt Antal as dem.
Af min Samling af saadanne Skaldyr, som jeg eier ret
fuldstcendiqe, eller med deres Dcekseler, har jeg udtaget 50 af de besie cg soruemfle Arter, for at forelægge Selskabet dem som en Prove.

Ved Conchyliernes Dcekseler gives der ret mange, hidindtil kun lidet overtcenkte Sporsmaale og Opgaver, som fortrinlig fortiene, noiere og grundigere
at underseges.
Jeg vil fim forelægge og anføre nogle af dem.
i. Have alle Skaldyr uden Undtagelse Dcekseler? Om Patellerne og
Seeererne, som sidde fast ved Klipper og Skicer; om Porcellam-Snegler,
som opholde sig dybt nede i Sandet; om Nautilis og Oliver er det bekiendt,
ot de ingen Dcekseler have.
Om Kegle-Snegler (Conis) har man fordum
ogsaa troet, ot ingen Dcekseler ere at finde hos dem; men Adanson tærer ander
ledes i hans Hiftoire naturelle du Senegal.
Dog er deres Dæksel langt
mindre end Mundaabningen.
2. Skal
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2. Skal man ansee Dcekstlerne fom tilfceldige efter vcestntlige Dele af
Skaldyrenes for partes accidentales efter eßentiales ? De Dcekfeler, fom
sidde fast paa Beboernes Legemer, oq saadanne, fom aarliq fornyes og forsters
diges, ere meget forffiellige.
Landskaldyrcne pleie imod Vinteren at tillukke
sig, og om Sommeren at bchielpe sig uden Dcekfel.
3. Hvoraf og af hvilke sterstilte Safter fremkomme Dcekfelerne? bade
ofte, ister naar de ere horn- eller lceberagtige, have ganste andre Bestanddele,
end de steensikallede Hufe, hvortil de hore.
Hvoraf kommer hos mange den
forunderlige Egensikab, at de ere vellugtende, og tienlige til Regelst?
4. Hvortil nytte Dcekfelerne Sneglehustneö Beboere? Maaffee til Dorre,
for at indsiutte sig, for at vcere desto sikrere inden faa gode Huusdorre? Ost
hvordan behielpe da de Skaldyr sig, hvis Dcekfeler Hverken tildække eller tilflutte
Mundaabningen?
5* Hvorledes kunne Skaldyrenes D«kftter voxe og blive (tørre? Besid
der en Soe-Snegle den Formue, paa nye at istandstette sit Dcekfel, naar, det
ved enHcendelfe eller fiendtligt Angreb har mistet det?

6. Er Dcekfelerne altid befcestede ved Skaldyrets Fod, eller mon ikke og
undertiden ved Beboerens Hoved? Hos de sieste Neriter ere det blot Klapper,
fem ved een eller stere Tcender hange fast ved den indvendige Lcebe.

7. Skulde man vel af Antallet paa de Folder og Rynker, fom ere ot ste
paa mange Cerichyliedcekstlcr, kunne giere en sikker Slutning til mange Sneglehufts høiere cllcr ringere Alder? Ieg troer nei, fordi Dcekfelerne af mindre og
yngre, ved een og famme Art, ofte pleie at have ligefaa mange Folder og Ryns
ker, fom Dcekfelerne af de større og største.
8. Hvorfor ere de faa overmaade sieldne i Steenriget? Hvorfor studer
man endog kun faa blaut Fossilierne, oq faa faa calcinerede og forstenede?
Hvorfor trcejstr man fnarere tusinde, ja hundrede tusinde petristceekte Sneglehust,
end eet eneste petrificeret Dcekfel?

LU 2
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Y. Jeg eier ostindiske Landsnegle, som endnu ligge i Egget, og dog alle
rede have deres Doekseler. Hvortil kan Dcekselen nykte Sneglen, naar den endnu
ligger i Egget?

i o. Er det sikkert, at giore Slutning fra Dcrkselens ganske forjkiellige
SubstantS til B. boerens og Dyrets Forskiellighed, og derefter at forandre
mange Arters Classification?

Ueetls-

45 3 -

u e e n s -Muslingen,
(MYTILUS

DISCORS).

Beskrevet

ved

Otho

med

Fabricius,

Figurer. ,

Bel er det tin endeel Aar, siden denne smukke MuSliugart begyndte at blive

bekieudt, men dog har ingen endnu beskrevet os den faa fuldstændig, al den
Beskrivelse, jeg hernked agter at levere, kunde blive overflødig.
Vor vcerdige
Medlem, nu afdøde Dr. König, som Naturhistorien skylder faa mange Op
dagelser, var uden Tvivl ogsaa denne Muslings forste Opdager; han fandt den
j Island, og fendre Ridder Littne, enten Originalen, eller dens Beskrivelse,
hvorefter denne store Mand optog den i sit System (12te edit. p. 1159. Sp. 26 r)
Under bet &avn Mytilus Difcors, til hvilket Navn dens ueens lobende Striber

uncegtelig maae have givet Anledning, og, da det er faa passende, har jeg lige
ledes i det Danske beholdt det Navn Ileens- Musling.
Paa anførte Sted
har ginne ogsaa ved en kort Beskrivelse bestemt den faa neie, at ingen Finder
derefter faa let skulde miökiende den.
Siden sandt jeg den i Aaret 1769 ved
de grønlandske Strande, og har i min Fauna Grönlandica Spec. 41g. leve
ret dens Beskrivelse saa udførlig, som delte SkrivtS Indretning tillod, dog
uden Figttr.
Den var endda sielden i Kabinetterne, skiønt den siden er bleven
mere bekieudt.
I sal. Confer. Mullers Danste Dyrhistorie S. 29. mel-

Lll Z
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des endnu om den, font en sielden Ark fra Norge, og han bekiender, ar han
et har seek Dyret nbeffadiget, hvorfor han af min Fauna kortelig anforer noget
om samme.
Da Colta har vel og i fin British Conch yliologie p. 221.
meldet om den, og Tab. 17. Fig 1. leveret en Figur, som ffulde forestille den,
men samme er saa stet, at man umuelig uden Autors Henviisning kunde kiende
den for Mytilus difcors.
Des kierkomnere var derfor den Beffrivelse med
illumineerte Figurer, som vort Selffabs vcerdige Medlem har leveret i hans Fortscrttelse af Martini Conchylien-Kabinet 8ter Band pag. 191. Tab. 86.
Fig. 764 — 768. som indeholder til Anseende 4, eller dog virkelig 3, forffiellige Artforandringer deraf, der maaffee af andre ville gieres til ligesaa mange
Arter.
Imidlertid har jeg dog endnu adffilligt at kunne tilstrtte, ister om Dy
ret, som mine Forgcengere ganffe have maattet forb'gaae; og, da denne Mus
ling fsrst blev funden ved suadanne Stratrdbrcdde, som hore under Danff Krone,
saa sortiende den vel og udforlig Danff Beffrivelse, som jeg her med de fornodne Figurer vil levere, dog kun over den grenlandffe Artforandring, hvilken
af Hr. Chemuitz er meent paa anforte Sted Fig. 764 og 765, thi den S Be
skaffenhed og Adscerd er det alene, jeg har havt Lejlighed at bemcerke.
Skallen forekommer af forffiellig Storrelse.
Jeg har stet den fra 2^
til 22 Linier i längste Strcrkning, som paa denne Musling er fra eversie til
bageste Rand, hvilket Naturkyndige kalde Bredeu, men paa samme Skaller
fundet fra if til 13I Linie i kortest Strcrkning, nemlig fra yderste til inderste
Rand, eller Hcrngstlranden, hvilket man pleiec at kalde Lcrngden (7z), sag at
den, med Naturkyndige nt tale, er mere bred end lang.
Man trasser dog me
get faa af stdst angivne Storrelse.
Dens Holdmaterie er langt fra ikke saa grov
og ffst, som den almindelige Blast-Muslings (M. edulis), men mere hornarttt, da Skallen er tynd, brcrkkelig og halv giennemsigtig; dog mane den,
som andre Skaldyrs Boliger, regnes til Kalkmatcrien, hvilket i far sees paa de
stsrste, der ere dunkle, neppe gicnncmstgkige, og baade tykkere og haardere.
Begge Klapperne ere lige store, og paffe net til hinanden, men hver iscrr er me

get »ligesidet, da den Side foran Nebbene er megetdKngere, end den bageste,
som
(a) I min Faun. GronI, maae derfor longitudo sorstaaes om längste, og latitudo
om korteste Strikning, stient jeg rilstaaer, at der ikke er saa ret taler efter
Linner Bestemmelse.
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Omridset er næsten ægformig med tilrundede Ender, og
fladbuglede Sider; bageste Elrde er finalere end overste; Hcengselrandenö Af
runding er neppe mærkelig, men teet foran Nebbene noget indkneben; den mod
satte eller yderste Rand er langlig rund og næsten ret, men hen mod overste
Ende har den paa nogle et lidet Indflaar, just paa det Sted, hvor Skraarygningen lober ud paa Overfladen, hvorom jeg siden stkal tale.

som er fanve liden.

Overfladen er baade uden og indentil glat og noget glindfende. Pderfiaden beklædes af en meget tynd Hud, og er ridset paa tvers med endeel
sine, krumme Furer, der beskrive samme Figur, som hele Skallens Omrand,
alt mindre og mindre, jo nærmere de komme Nebbene, og danne hist og her
fmane Afsætninger, der vise Skallens Tilvext; desuden ganer fra Nebbene
skiens op mod Pderranden en kiendclig, dog et meget dyb, Fure, der ligesom
danner en Rygning for ved sig, og deler hver Skal i tvende Hoveddele, thi foran
samme er .Skallen mere buglet- men bag den mere fladtrykt.
Den forreste
og bnglebe Deel er stribet, ved mange finere Længdefurer, jevnlobende med den
sorommeldte store fra Nebbene til overste Rand, dog bliver gierne et lidet Stykke
mod Hængselranden ustribet; ogalle ere ikke engang lige i Henseende til bisse
Furer, thi paa nogle, især de mindste, lobe de lige ud til Randen, paa andre
række de ikke længere end over NebbeneS Forhoininger, og paa endeel, især de
ældste, ffal man neppe blive dem vaer, om man end tager AieglaS til Hielp K.
Den bageste og fladere Deel er igien ligesom deelt i tvende mindre Stykker, (og
Llttne har altsaa ret, som tillægger den trende Afdelinger, forreste (som tilforn
ommeldt), bageste og mellemste (r)), thi allerbagest feer man et lidet Rum
indtages af smaae bolgelobcnde Furer, fra NebbetS Bagside til yderste og ba
geste Rand; til Anseende ere disse tverlobende, da de gane over Skallens kor
teste Strækning (tZ), men virkelig ere de dog ogfaa Længdestriber, efterdi de gane
fra
(&) Hr. Lhemniy mener derfor, at disse sidste,
der afbilde, kunde kaldes uægte, i Hensigr til
som mere ægte; og vist nok have hine ikke
fastsat for M. diicors; imidlertid leve de dog
forffiellige i Alder.

som han 1. c Fig. 764» har la
de forste, hvilke han har Fig. 765
alle de ægte Marker, Linne har
om hinanden, og ere virkelig kun

(c) Area antica, tertia & intermedia.
(tZ) Derfor og Linne kalder dem Strias fere transverfales, og derefter i den specifiqve Bestemmelse gipr Skallen poftice transverfaliter ftriatam.
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fra Neb til Rand, og overskcere de forommeldte krumme og virkelige Tverfurer;

de ere og kiendeligere end de forreste, og seeS paa alle; det ncesten tresidede
Mellemstykke, som rakker fra disse Furer indtil Rygningen, har ingen Langdefurer eller noget besynderligt.
Inderfladen viser en Fordybning under den ud
vendige Rygning, og ellers Spor efter alle udvendige Tverfurer, fom have
varet noget markelige; paa de smaae Skaller sees endog Spor til de bagesse
Langdefurer.
Nebbene cre noget butte og tilbageboiede med deres Spidser, og sidde
Bagenden meget nar, dog seer man af det foregaaende, at de ikke som paa
Blaa-Muslingen, sidde lige i Enden, men saaledes, at et lidet Stykke af
Skallen frem rager bag samme, hvorved den virkelig faaer 4 Rande.
Foran Nebbene sees Hcrngflen, som nassen alene bessaaer i et merkebruunt, brussagtigt Sammenfeiningsbaand, hvilket er ncesten syldannet, og sies
bedre inden end udenfca, da det indvendig er buglet, men udvendig indtrykk,
og taber sig imellem Skallerne, hvis Rande rwkke uden for samme; dog sees
endnu foran dette Baand 6 til 7 Kurver, som smaae Teender, paa den indven
dige Rand, skient ei tydelig, uden den tynde Hud, som bcklceder Skallen, afgnideS; ligesaadanne Kcerver sindes indvendig paa den bag sie Rand, fra Baandet at regne, hver de ere stcerkess og taktest, og saa langt, soni de udvendige
smaae Furer rcekke, thi egentlig ere de Spor efter samme i Kanten, disse sees
og mere tydelige end de forste; men under Baandet selv, naac det afffrabcs,
opdager man endog meget mattere Kcerver med et AieglaS.
Farven er paa de fleste og yngste grcrsgrsn, dog er Midten paa endeel
msrkebruun, eller har nogle merke Buer hist og her; de allerstorste ere beegsorte,
og have kun gronagtige Omrande.
Denne Farve waae dog kun forstaaes om
den yderste tynde Hud, fom beklader Skallen, thi naar samme afholdes, er
Skallen hvid; indvendig er den og hvid, mcd et grout eller blaaagtigt Skicer,
efter den udvendige gienncmskinnende Farve, og mod Dagen vises desuden hos
de smaae en PerlemorSglandS.
Ormen ligner meget ben, som sindes i den almindelige Blaa- Mus
ling. Linne, som gierne vilde have alle Skaldyrene beboet af en saadan Orm,
der kunde hensoreS til en af de nogne Ormcstcrgter, fordi dc; traf ind meD nogle,
f. E, Land-Snekkerne (Helices), hvis Beboere meget ligner de nsgne

Sneg-
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Snegles, fifcv dcg forlegen med endeel, i seer blank de tossallede, hvorfor
han nceften alene har forOetlt deres Beboere imellem Tethys og Afcidia (Soepungcn).
Han angiver nu ogfaa ved Musling-Slcrgten (Mytilus), at
dens Orm uden Tvivl mane regnes tU ©eeptingeilC (Afcidiæ) (<), men sammen

ligner man Muslingdyrer med Soepungene , da vil man finde stor Forssiel;
jeg vi! kun ncevne den ene Omstændighed, at Muslingdyret har Fod, hvilken
det kan udskyde, og dermed gaae fra Sted til andet, men denne fattes Sdt'PUli
gene gansse.
Sal. Conf. Muller har ikke villet besatte fig med saadun Summenligning ved siaeSlaegtMKrker, og ssger at skille Muslingdyret fra de andre,
ved at give det tvende korte Spwiteror (/), hvilket og Prof. Leste har ef-

tersagr ham (g-)-, men dette forekommer mig ikke bestemmende nok, thi adssillige^
tossallede Slcegter have ligesaa; han har ellers i et andet Skrivt sagt os mere
neiagtig, hvorledes Muslillgdyret seer ni) i den Art, som kaldes Kragestiellet
(M. modiolus), og leveret sammes Figur (/j)>
Samme finder jeg i meget
overeenstenwiende, men og i noget forssiellig fra den Orm, forø beboer UeensMuslingen.
Man seer hos denne Skallen indvendig beklckdt af er tyndt
sliimagtigl Vcesen, som udgisr egentlig 2de store Laber eller Svob, som
Ormen kan udvide og sammentrække, og om Randen tre rynkede, hvilke Ryn
ker man kunde kalde dens Gieller.
Diste Lceber ere tverssaarne af en bred
Bruste, som en Spendesene, der ganer fra Skal til Skal i forreste Ende,
og fatter Dyret i Stand til, at udspende og sammenklemme sine Skaller, naar
det vil; og, da denne Spendest ne er saa fast groet til Skallen, efterlades altid
Spor ester samme i hver Klap, efterat Skallen er ssilt ved sin Bcboer, og er
Den bekiendte Bruste- eller Mustel-stek, der fees paa de fleste koss.illedeConchylier.
Med de store Lceber er og forenet en tynd Hinde,' rundt om ved skal
lens Aabning, hvilken og forener begge Klapperne, og sees imellem frmme,
nnar de ere acrbuede af DyM selv; i denne Mellemhinde ere tvende Aabninger,

M m m

nem

fe) Thi, at det skeer tvivlsomt, sees nf det hossatte Sporsmaals - Tegn: Anima

Afcidia? Syft. nat. (cd. XII ) p. 1155.
(f) Siphone duplici brevi Prodr. Zool. p. XXXI.

(g) I hans Anfangsgrmrde der tTctuvgefcf). p. 543.
(Z-) Zool. Dan. 1 ab. LUI. Fig. 2. & Defcriptioncs in gvo Vol. 2. p 36.

458

F*

Om Ueens-Muslingen.

nemlig: een paa den yderste Side tvert over for Hcrngselen, som er'lang, og
optager ncesten denne gansse Side, hvorigicnnem Ormen plcier at udffyde sin
Fod, og at udlade sit Silkespind; en anden i overste Ende, som er kun liden,
rundagtig, og har et Dcekscl over sig med en liden Svip, som en Munding
med sin Lippe.
Inderligere ere endnu 2 mindre La'ber eller Svvb, hvis
Rande ogsaa ere rynkede eller gielledannede, men lysere end paa de store; de
ere saaledeö feiede til Midten af de store, at de kun ved Udkanterne ffilles fra
dem; disse omgive det midterste af Ormen, (hvorom nu ffal meldes) og ved
Aabninqen lukke halv til over famme.
Midt imellem disse Svob ligger langs
under Hcengsten eu fastere aflang tilspidset Deel, som en Nymphe at see kil,
hvilken egentlig er Dyrets ^ot); samme har foran noget, der ligner et ludende
Hoved med en Midterfure, og i denne en liden Tup, som er Spinderedssabet,
thi h^sra udgaaer den fine Skiel-Silke, hvormed den, ligesom Blaa-Mus
lingen, hefter sig til fremmede Legemer.
Neden under dette Hoved er en dyb
Indgang, d.r ventelig er baade Mund og Gatbor, da den trcmger ind ril der in
derste blöde, som er ovenfor Foden; det svrige af Foden er dcelt ved en Lcrngdefure i 2 buglede Sider,- og boier sig gierne med Spidsen tilbage mod Hcengflfti; Ryggen, eller det inderste mod Hcrngselen, er ncesten flad, og hanger
fast til Klappenes bageste Samlingssted ved 2 fmaae Sener, hvoraf een gaaer
til hver Klap.
Bag det saa kaldte Hoved er et merkt flimigt Vasen, hvori
dets bageste Side ligger indhyllet ved mange smaae Traadc, der ligne Sener
eller Tarme, og uden Tvivl har Maven her sit Sted.
Ormens Farve er paa
Foden skinnende hvid, kun midtad har den et graaagtigt Skcrr; Lcrberne ere
rodgule, og deres rynkede Omrand, samt den forreste liden Aabning brunag
tig; Maveus Sted, hen over Ryggen af Foden, er morkegraa.
Denne MnSlingart er mig jevnlig forekommen i Grenland, hvor den kal
des Bibibiarfiik, til hvilket Navn jeg ingen sikker Oprindelse veed at angive;
efnr Sprogets Analogie ssulde det have sin Oprindelse af et andet Ord Bibibiak, der muntfe betyde noget, hvorefter den har Ligning, ligesom Gronlttn-

derne kalde en almindelig Krabbe Arkfegiak, men en sterre Krabbeart
Arkfegiarfuk; men Ordet Bibibiak er mig aldrig kommet forHren, at jeg

kunde bestemme dels egentlige Betydning.

Man kunde ellers tcrnke, at Gron,

- leetis
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lunderne have taget Anledning til dette Navn af den pibende eller hviölende

Lyd, denne Musling, faavelsom den almindelige, foraarsager, naar den lcenge
i Ebbetiden har stavet sammcnlukt af Mangel paa Vand, og derpaa ved ftlo;

dens Ankomst begynder igien ot aabne stg.
Ellers er dct nurrkeligt, al dette
er det eneste gronlandsse Ord, fom man endnu veed at begynde nf B.
Den
stdder ved sin fine Silke fast til store Stene og Skar i Havet, og staaer da
med den sterste Ende opvendt, og den aabne Side vendt til Stenen eller det
fremmede Legeme, hvortil den er fast.
Gierne traffes den faa langt fra Landet,
at den ikke uden i Springliden, naar sterste Ebbe indtræffer, falder ter.
Paa
de blinde Skar ud til Havs cc den derfor talrigst, og ci faa god at be
komme.
S klemt den stedse er forekommet mig fastsiddende, kan dct dog ikke tvite
le6 paa, ar den io kan bevcrge sig fra Sted til ander, da den har det lamme
Lem hertil, som Blaa-Muslingen, og naar dennes Silkespind var brusten af

Volgerne eller anden Vold, har jeg feet den udstrcrkke sin Fod, klcebe den fast til
Grunden, forloenge og forkorte den, og stråledes ffubbe sig frem, ligesom ^neglen,
hvilket og allerede Reaumur skal have bemerket (/). Men hvorledes den paa nye
spinder sig fast, er jeg aldrig kommer over at see, dog formoder jeg, ar den Tup

i det ovenomtalte Hoved, hvoraf Silkematerien fremkommer, kan ligesaavel,
som Foden, forlcrngcs saa langt, som behoves, for at rore ved noget fast, og
da trcekkes Traaden paa famme Maade, fom Edderkoppen trcrkker sin efter sig
fra det Sted, den har vedrort.
Dens Fede maae vel og vcere omtrent samme, som Btua-Muslingens,
hvorom jeg ønfpefce ar kunne give ncermere Oplysning; men, fiisnt jeg ofte har

givet mig god Tid at passe den op, i en ltden gronlandt'k Band ved Strandkan
ten, har jeg dog aldrig kunnet bemerke, ak den fik andet i sig, end dcr blotte
Vand.
Mange Smaa-Kryb fa ae jeg vel krybe og fvemme lige over og i dens
Aabning, men aldrig bestccrbde den sig for, at fane dem trukken til sig.
Da
og deus Mundredfkaber, hvor man end vil troe ar finde dem, ere faa ubevæb
nede, troer jeg sikkert, at den lever af Vandets stimige fremmede Dele og mi*
frofFopifFe Dyr, fom den sner til sig. Dertil har jeg desuden en dobbelt Grund,
deels at de fedeste og storste findes paa Leerbund, hvor Vander ved Plumren
M ni m 2
giver
0) See Bom. Naturlex. T. V. p. 471.
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giver flere fremmede, siimige eller lerede Dele, derfor og Grenleenderne "sige
cm saadanne, ot de ere fede, fordi de have cedt Leer, deels ot de i fuld Moane
ere f dcst, thi da stiger Vandet heirre, og de faae mere fristt Vand, alksaa rige
ligere fer Munden af fremmede Dele, som tilflyde fra det store Hav.
Nytten ef Heené Muslingen er ikke betydelig for Mennister.
Vel
spise Grønlanderne den blant andre Muslinger, naar drn ved Indsamlingen
kommer derimellem, men giere sig dog siet ingen Umage for at faae den, da
den falder fan liden, og er vanstelig nt bekomme i nogen Mcrngde.-' Derimod
har d<-n i Edderfuglene (Anas Molliflima og Anas Sperabilis) og Angletaj?en (Anas hyemalis) sine stsrste Efterstræbere, i hvis Kroe den jevnligst
findes, da de, ved at dukke under, opfiste den fra de blinde Sknr, og Angletafkell ister synes at finde sin beste Fede i den.
Steenbideren (Anarrhichas
Irnpus) knaster sg endeel af dem med sine starke Tander, og Field -Raven
(Canis Lagopus) tager vel i Springtiden til takke med den blant andre Mus
linger ved Strandbredden.
Endnu maae jea til Slutning melde noget, angaaende de Artforandrin
ger, som Hr. Pastor Chemnitz 1. c. anfører deraf. Jeg barer ingen Tvivl om,
at jo den, Linne har mcent, er den nu af mig bestrevne, thi derfor taler ikke
alene Stedet, hvorfra han fik den, men endog Bestrivelsen, der i alt nøie
svarer hertil, naar Skallens Rygning undtages, hvilken han vel ikke melder
om, men kan have overftet.
Skulde da de andre ikke ansees for andet, end
blet Artforandringer, mener jeg, de best kunde stilles fra hinanden ved fel
gende Bestemmelser:

Mytilus difeors,

>

testa ovali, convexa, fubearinata, striis
longitudinalibus anticis fæpe obfoletis,
interdum nullis.
Hic Linnei, Chemnitii Fig. 764. & 765,
& meus jam deferiptus.
ß. Svedens, testa oblonga, deprefliufcula, non
carinata, ftriis longitudinalibus anticis
creberrimis crenulatis.
Hic Chemnitii Fig. 766. & 767.
arflicus,

-

.auftra-

/
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tefta fubqvadrata, Ventricofa, non
carinata, ftriis longitudinalibus anticis
validis minus contiguis.
Hic Chemnitii Fig. 76g.

auftralis,

Forklaring paa Figurerne.
Fig." i. Viser en enkelt Skals Pderflade med ukiendelige Lcrngdestriber
fortil.
\
Fiq. 2. En mindre Musling med kiendelige Længdestriber, og begge Skal
lerne sammenhængende, viist udensra.
Fjg. 3, Samme indenfta.
Fig. 4. En heel Musling gabende, som den pleier at vise sig med den le

vende Drni i.
Fiq 5. Ormen liggende i den ene Skal splitter fra den anden, at dens Leie

kunde sees.
Fiq. 6. En af de storsie Muslinger, jeg af denne Art har feer, siddende
ved sit Silkespind fast til en Steen, i samme Stilling, som den sindes ved
Strandbredden.
a. Nebbene.

b. Skraarygningen.

c.

Averste Ende,

som

Viser tillige (i Fig. 2.) de derhen lobende smaa Lwngdefurer. d. Ba
geste Ende med de smaae belgelebnide Furer.
e. HcengseleN.
f. Forreste Ksrver.
g. Bageste Kcerver.
h. Bruske - Flekken.
i. Den indvendige Skraafure under den udvendige Rygning, k. Herre
Klap.
1. Venstre,
m. Den store Sideaabning.
n. Den for
reste liden Aabning.
o. Mellemhinden.
p. Det store Svob.
q. Det lille Svob. r. Foden, s. Der ludende Hoved, t. SkiclSilken.
u. Brusken, eller den store Spendesene.
V. En Steen,
hvortil Muslingen er heftet ved sit Spind.

M m m 3
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Geographiff og geometrisk Beregning
over

Lolland

og

Falster,

samt underliggende Ser.
Samtlige deri indbefattede Amters og Herreders Indhold af Skov-Strikning,
Cse-Plan, betydelige Torve-Mosers Overflade, og ovrige Jorders Stor-

relse,. med adffillige derpaa grundede Slutninger og Beregninger/

ved

Niels Morville.
^-a det ei alene for noervcerende Tid, men og for Eftertiden, kan have sin
store Nytte, at vide bestemt Maal paa et Lands gcographiske Beskaffenhed,
hvdraf der for Eftertiden vil kunne udledes mangfoldige vigtige Stats- og Land
oekouomiske Slutninger, til Paamindclse om en og anden heivigtig Forsigtig
hed og Oefoiioniie, har jeg anseet det for et vcerdigl 'Wmne, at fonfcette mine
Forelæsninger for delte lcerde Videnskabers Selffab over Dannemarks geographiffe og geometriske Beregninger.
Ved denne Afhandling vil jeg forklare
de geographiae og geometriffe Beregninger, samt derpaa grundede Slutnin
ger, for saavidt som angaaer Lolland og Falster med underliggende smaa Aer,
paa lige Maade, som jeg i Vid. Selsk. nye Saml. 2dct Bind har ashandlet
over Sicrlland.

Lol- -
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Lollands og Falsters Areal-Indholds Beregninger ere bestemte efter
det i Aaret 1776 i Kobber aftrykte geographiffe Carte, som til Kobberstikinng
er tegnet af Videnffabernev Selffabs geographiffe Landmaaler Hans Skanke,
og derefter stukket i Kobber af Gutter.
De selv samme Forholdsregler, som
ere fulgte ved Sicrllaude geographiffe og geometriae Beregninger, ere og blevne
iagttagne ved Beregningerne over Lolland og Falster.

Beregningerne
over

Lollands og Falsters

Skoves/ Mosers, Soers, Agerlands og HaardbukldsEngs, samt underliggende smaa Sers Areal-Indhold, bestemt i geogra
phiffe Qvadrat-Milemaal med Decimaler af samme, samt geometriffe Tender
Land (hver Tonde til 14000 Danste Qvadratalne) saavelsom og det totale
Indhold af ethvert Herred i Lolland og Falster, efter det under Videnstadernes Selffabs Direction i Aaret 1776 udgivne geographiffe Carte, som
forestiller alle de af Landmaalerne derover forfattede Opmaalings-Carter, i
6te Deels formindstet Maalestok, rettet efterve trigonometristeObservativner
og Beregninger.

Speciel Beregning
.

over

L o l l a n^d.
Aalholms og Marieboe Zt lofters Aint,
' tH u ffe - Herred.
fievgr. Ma.il.

Skov
gevgr.Qv.M.
mellem VexnceS, Berredö Gaard og Maybolle
O . 3429
Ällellem Maybolle, BerredS Gaard, Grcenge, Sundbye, Sundet og Hiclmbye
*
O .5712
O . 0069
Holmen nordost for Nagelstie
»
«
Ourebye Gaards Skov
*
O . 0764
Norden for Nielftrup, Hunsebye og Leirup Gaard
mod Sundet og Herred-Skiellet
0 ♦ 1684
Holmen Sonden for Nielstrup
0 . 0035

geom. Maas.
TonderLand.

3440

5730
69
767

1689

35

Fire
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Fire smaa Holme ved Gnmstrup
Senden Skiclstrup
-s
Vesten for Engestofte
Vesten for Taarnebye
Mellem Reersoe, Vognsted, Engestofte, Udstotpe
og Krcengerup
Sonden Sliminge ved Marieboe Sse
Et Stykke af Seeholr Skov ved Godsted indtil Ma
rieboe Soe og Herred-Skiellet
Norden Bramslykke
Sonden Ulrichsdahl
Krattet Astcn Aalevads Gaard
Mellem Krenkerup, Fielde, Freilev og Grornge
Sonden Fuglsang
Asten Kiettinge, Freilev og Vantore,. mod Sundet
Sonden Taagense
•
Sonden Christiansholm
Norden NyestedVesten Smbberup
s
Norden Sandager og Eegholm
Mellem Sandager og AlleboA
s
Asten Sandagcr
.
' Ved Marieboe Soe Norden Herred^Skiellet
Det faste Lands Skove ere faaledes tilsammen
Boroe og Soeholms Skov i Marieboe Soe
Moser i samme Herred.
Norden Maglemehr ved Herred-Skiellet
Trends Moser Asten for Marieboe
Norden Norregaard
Asten Breininge
,
Et Stykke af Vester-Mose ved Herred-Skiellet
Vesten og Norden Eegholm
•
-

-

geogr
0 .
0 .
0 .
0 .

Qv. M.
0104.
0094
0017
0052

gcvni. TLr. ?.
104
94

i?
52

0 . 0903
0 . 0139
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

0434
0374
0068
0060
5555
012(5
2364
0052
0122
00 35
0035
0590
0068
0052
0036

0
0
0
0
0
0

.
.
.
.
♦
.

00 r 7
0052
0035
0069

2973
0040

0043
0043

907
140
-

4Z6

37<S
68
60
5572
12 6

2372
52
122

35
35
59 2
68
52
36
23046
40

i?
52
35
69
43
43
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Roer-Mosen
Hane-Mosen

*

-

-

(

(

-

s

f

46;

o . 0069

geogr. Qv. M.

geom. Tdr. L.
69

0 ♦ OtO4

104

0
0
0
0

86
940
236
56

Soer i samme Herred.

Mellem Grimstrup og Marieboe
»
♦
Marieboe See til Herred-Skiellet
5
Et Stykke af Soen Vesten for Ulrichsdahl
Fire Soer Norden og Asten for Nyested
-

.
.
.
.

0086
0937
0235
0056

Agerland og Haardbunds-Eng i det
i
sammenhængende Herred
4 . 9399
Desuden paa Hylleholm, Kalveholm, Lindeholm
o 00^9
og Tiorneholm
.
Store »Skaane, Lille-Skaane, Kielsoe og V^oe
o 0044

Fugelse-Herred.

49559
69
44

*

Skov
Krattet mellem ReersnKS og Herred-Skiellet
Vesten Reersncrs, Haverlykke og Fuglebek til Her

o

0104

104

o
red-Skiellet
Mellem Tageruds Gaard, Herred- Skiellet ArStofte
o
og Veien fra ArStofte til Langet
Sonden og Vesten Ericksvolde, Haared og Raabye,
o
samt Veien mellem Arstofte og Skioringe
Mellem Chrlstianescede og Langet til Hecred-Skiellet
Vesten Veien fra ArStofte til Skiocinge
t
O
o
Holmen Norden Christiansscede
o
9
♦
Mellem Opager og Aagebye
o
Krat-Holm Asten Thiirsted
€
o
t
Holm ved Danstedgaard
S
o
Asten Hillested ved Marieboe Sse
♦
o
Fem Holme ved Bennitze
-

0720

723

0555

557

1024

1027

1185,

1189
34
6a
26
22

N n n

♦

.
.
.
.

0034
0060
0026
0022
0052
0088

52.
88
Mellem
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Mellem Bursoe og Soeholt
Fra Seeholt til Herred-Skiel
Norden Alsoe
Sonden Alsoe til Herred-Skiel
<
Holme ved Raahauge, Hollebye og Nyebolle
Vesten Skottemark
•
Mellem Flaarup, Kierstrup og BremerSvold
Asten Errindslev
s
Lungholms Skov
Asten og Vesten Pillet
*
Krattet paa Lang
Holmene Aften for Tofte og Vesten Skioriuge
Mellem Marieboe og Haared til Soen og Amtfkiellet
Mellem Haverlykke, Norbolle og Erickstrup til Herred - Skiellet
Skovene faaledes tilfammen
.
•
/

geogr. Qv. M.
o . 0139
0 . 0139
O ♦ 0208
0 ♦ 0026"
0 . 0052
0
0
0
0
0
0
0

»
.
.
.
.
.
♦

0069
0329
0156
0093
0104
0156
0060

geom- Tdr. 8,
140
140
209
26
'52
69

330
157
93
104

IS?
60

0 . 0078

78

0 . 2222
0 . 7701

2229
7726

Moserne i samme Herred

Feioe Moser
Fcrmoe Moser
.
•
Senden Haverlykke-Gaard
Nordvest for Seerup
Senden Seerup og Colding- Gaard
Vesten Langet
,
Aften Haared
Vesten Ulrichodahl See
x
Et Stykke as Vester-Mose
-

t

-

s

,

0
0
0
0

»
.
.
.

0173
0207
0064
0069

0
0
0
0
0

.
.
.
.
.

0088
0026
0060
0!60
0022

174
208
64
69
88
26
60
161
22

Soerne i samme Herred

Seerup Soe
x
Ek Stykke af Marieboe Soe
El Stykke uf Ulnchsdahls Soe til Herred-Skiellet

0 . 0026
0 . 0954
0 ♦ 0260

26

957
26 r
Ager-

»
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geogr • Qv M.
Agerland og Haardbunds-Eng i det sam,
menhcengende Herred Langholm indberegnet
Paa Fcrmoe
»
♦
Fceioe
*
♦
X
Askoe
-.
. •
Lilleoe
s
Skalse
e
s
Lindholm
t
r
s
Vceiroe
•
s
Myggeficld
s
Saltholmen
t
Brendcgravene
*
Hyllekcog
i
t
Magleholm
s
Storeager
s
Skeners, Kalveholm,. Billese, Lygteholm,
Lilleager
-s
Tiornebiergholm
X
»
Ltvs
s
Skarreholm
Kastoe
s
Aen
s
Storeholm
$
Lilleoe
♦
Vogterholm
X

0268

4
0
0
0
0
0
0
0

0

1737
24 67
0305
0095

♦

0139
0005
0243

0
0
0

cos?
0104
0052
0104
0043

0

0021

0

OO34
O45O
O13O
COI/

0

0

0
0
0
0
0
0
0

OO34
OO55
OO39
OO25
OOI3

o
o

CO88
0052
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geom. Tdr.

e.

40398
17 42
2474
Z06

95
140
5
244
87
104

52
104

43
21
34
452
131
-7
34
§6
39
13

Haldsced Rloseers Amt.
Sander-Herred
Skov
Holmen mellem Saltvig og Orebye-Gaard
Hstcn Saltvig ved Stranden
-

-

s

N n n 2

t

88
$2
Sonden
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Senden Orebye-Gaard mellem Kildernces, Tranegaard, Hrsholt Kroe og Stokkemarke , Huse,
Vesterberg til Herred-Skiellet
s
s
Vesten Slokkemarke-Huuse
4
Vorden Hellings ril Herred-Skiellet
S
Kratter Hsten Blanks
Senden Blanks wed Herred.Skiellet
6
Mellem HrSholt Kroe, Abbet, Tiennemark og Sol,
tested-Gaard, famt Veien fra Sollested til Tien
nemark
•
Mellem Abbed og Brandmose
Holmen Hsten Troelse
Arellem Aunede, Meeltofte og Hoiefielde, samt
Holme Norden Skovloeng,e
•
s
c
Hsten for Srokkemark
6
-Fra Tagerud, Tiennemark, Troelse, Haubolle, Aalstrup, Christiansloede til Herred - Skiellet
Norden Gammelgaard
V
♦
Vesten Gammelgaard
*
•
9
t
S
Sonden Vaalshauge
Sonden Opager til Herred-Skiellet
♦
Holmene Vesten for Lilleffovsland
Ssnderl^oven
*
f
Norden Gammelbye
*
>
Vesten Rosenberg
9
Norden Aster - Skovbys
->
6
S

Sonden Aunede ved Sundet
*
Det faste Lands Skove ere saaledes tilsammen
Skoven paa Store-Veilse
-

Moserne i samme
Trane-Mose

-

gcogr. Qv. M.

aeom. Tdr.

t

O
1476
O
or 22
O
0060
o ♦ oogo
o ♦ 0030

o
o
o

0684
0077
0022

686

O . 0122
0 . 0056

122
56

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O

.
.
.
.
.
.
.
.
.
♦
.

2361
OO3O
OO69
OO77
COI/
OO73
i860
OO34
OO25
0022
OO42

O . 7479
O . OO77

77
22

2369
SO
69
77
17
73
18 66
34
25
22
42
7500

77

Herred.
t

•

•

0 . OO 69

69

-

Tvende
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Tvende' Moser' Morden for Stokkemark
Asien Stokkemark ved Herred-Skiellet

-

Branders-Mose
•
*
*
Vene - Mose
Asien Hellinge-Melle
*
*
Vesten Ullerslev
•
»
•
Asien Ryde
'
Vesten Gammelqaard
*
Mellem Ems og Ellingsoegaard
Vesten Lille - Skovsland
Mellem Senderskov og Stranden
*
Vesten Orebye
Udi Skoven Asten Hanbelle
Vesten Vaalshauge
-

4

4
•

s

*

-

*

♦
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geogr. Cltr. M. gcvin Tdr. k.
J04
O . 0104
O . OO24
24
O . 02 1 3
214
0 . 0088
88
0 . 0022
22
O . 0122
123
O . O192
193
0 . 0022
22
O . OI39
140
O . OO6O
60
22
0 ♦. 0022
0 . 0024
24
O . OO52
52
O . OO52
52

Soer i famme Herred.
Ved Hummingeland
Sonden Goltesgabe
Utterslsv See
-

-

•

-

-

♦

«■

-

-

Agerland og Haardbunds- Eng i det
»
•
sammenhcengende Herred
Paa Veiloe
•
•
Bondesholm
♦
Boqoe
t
Langer
,*
*
Kaareholm
•
<
♦
Sirrdbeland
♦
s
Leland
*
<
,
♦
♦
Skindreholm
Magleholm og Lilleholm
Lille-Skovsland
*
Nnn 3

O . 0017
0 ♦ 00*4
O . 0022

3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

♦
♦
.
.
♦
.
.
.
.
.
.

*7
24
22

5058 35i/r
0287
288
0012
12
008-8
88
0302
303
0008
8
0034
34
0092
92
0003
3
0032
32
0069
69
Hot-
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Holmene ved Astoe og Alminde
H rssoe
»
•
> c
Holmen ved Hasser
.

•

♦

-

x

geoqe. Qv. M.
o . 0060
o . 0024
0 ♦ 0222

geom. Tdr. k.
60
24
22

N^rre- Herred.

Skov
Krauet Norden Kastagcr ved Stranden
s
X
Holmen Vesten Kastager
•
^sten Nebclle
e
Holmen Norden for Raunsholt
Oeorden for Roelykke
X
Vesten Nebelle
Østen Tvecde
Øftcn Nobolt og Norden Eegholm til Stranden
X
Østen Birket
Norden Pederstrup
•
Østen Pederstrup
.
X
s
Mellem Langefee og Pederstrup
Mellem Langefee, Skieltofre, Vedbye og Linde til
Herred-Skiellet ved Orebyegaard
X
Sonden Hauqegaard
#
X
Mellem Logctofte og Vester Nordland
X
Norden Lsgerofte
.
Norden KarlebyerMslle
Vesten Iuellinge og Scebyeholm
Østen Krokholm
X
Mellem Ladegaard og Helnces
•
X
Sonden Taarsbye
•
Vesten Friderichsdahl
x
»
Østen Friderichsdahl
#
x
♦
Østen Adstrupgaard
Vesten Christiansdahl
# «
*

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

♦

*

♦
♦

♦'

♦

♦

♦
♦
♦
♦
♦
♦
*

0163
004 8
O13O
OO25
0356
0048
0155
0310
p02O
O314
0020

164
48
13t
25
358
48
156
312
20

3T5
20

0147

148

0486
0012
0088
0017
0012
0116
0012
OIO4
OO36
OO52
OO36
OOO9
0020

488
12
88
i?
12
116
12
104
36
52
36

9
20
Nord-

M.

Gcogr. og geom. Beregning over Lolland og Falster.
fleogr, Qv. M.
0 . 0009
0 . 0573
O . 3318

Nordvest for Vesterborg-See
•
Mellem Eegholm, Hielmholm til Stranden

Skovene saaledes tilsammen

-

-

,
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gesnr. Tdr. L«
9
575
3331

Moser

Norden Nebele
*Vesten Torrig
- <
Mellon Mageltving og Hieringe

*

*

*

-

-

-

'

Senden Vesterberg
Asten Vesterberg
Asten Aster-Karlebye
Norden Tinghuset Hved Ladegaards,See

Seer Norden Helnces
Vesterberg- See

-

0
O
O
0
0
0
0

.
♦
.
.
.
.
♦

0017
0012
OI75
0029
0024
0020
0024

i?
12
176
29

0 . OT38
0 . 0032

*39
32

24
20

24

-

*

*
♦

-

-

Agerland og Ha ar db und s-E ng paa det
sammenhængende faste Land i Herredet
3
Paa Raagse
0
Raagsrkalv
♦
t
♦
1
.
0
Encrheie
•
»
•
♦
0
Veilee
•
<
♦
*
•
0
Sloroe
»
0
Barneholm, Dueholm etc.
0
Stcensoe
.
,
0
Dtellemland
.
0

.
♦
.
♦
.
.
.
.

6357
0122
00r7
0142
0036
0020
0020
0096

0020

36473
123

i?
*43
36
20
20
96
20

Sum-
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Summarisk Areal-Beregning
over

Lolland o g underliggende Ker, fa m t Holme.
Aalholme

og

Marieboe

Klosters Amt

Musse- H erred.

Skovenes Indhold
Mosernes
*
•
t
♦
♦
Soernes
Agerlands og Haardbunds-Engs Indhold
Hele Herredersj Indhold
♦

geogr.
2 .
0 ♦
0 .
4 ♦
7 .

Qv. M. geom. Tbr. S.
3OI3
23086
0579
58 £
1314
rzl8
49672
9512
4418 74657

0
0
0
4
5

0869
1240
6468
62 78

Fugelse-Herred.

Skovenes Indhold
Mosernes
.
.
«.
Soernes
,
#
Agerlands og Haardbunds-Engs Indhold
Hele Herreders Indhold
- •
♦

<
t

-

.
*
.
.
♦

7701

7726
872
1244
46616
56458

Deraf indeholder
Feioe
Fcemee
øvrige smaae Øer og Holme

,

0

-

<=

0 4 2640
0 . 1944
0 . 2152

2648
1950
2£59

Disse tvende Herreder, Musse-Herred oa Fugelse-Herred, indbefatre det faa kaldte Aalholms og Marieboe Klosters Amt, som eller«

i Matricul - Landmaalings-Tiden har vceret bencevnet under Navn af Aal

holms Amt.
Aa!-
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Aalholms

og

Marieboe Klosters

Skovenes Indhold
•
Mosernes
X
S
4
4
O
L
s
Soernes
Agerlands og Haardbunds-Engs Indhold
Hele Amters Areal-Indhold
•
Haldsted

Klosters
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Amt.

geogr. Qv. M.
3 . 0714

geom. Tdr.L.

O . 1448
0 . 2554

1453
2562
96288

808*2

9 * 5980
13 ♦ 0696 i3IIJ5

Amt

Sonder-Herred.
Skovenes Indhold
Mosernes
s
Soernes
Agerlands og Haardbnnds-Engs Indhold
Hele Herreders Indhold
-

. 7556
. 1398
. 0063
. 6091

7579
1403
6z
36206

4 . 5'08

45249

3318
0301
0170
68ZO
0619

3329
Z02
171
36950

0
0
0
3

.

-

Norre- Herred.
Skovenes Indhold
*
Mosernes
♦
Soernes Indhold
Agerlands og Haardbunds- Engs Indhold
Hele Herreders Indhold
•
•

0
0
0
Z
4

Disse tvende Herreder, Sonder-Herred og
fatte Haldsted Klosters Amt/ udi hvilket Amr
Skovenes Indhold
Mosernes
$
Soernes
s
s
r
Agerlands og Haardbnnds - Engs Indhold
Hele Amtets Areal-Indhold
-

Norre-Herred/ indbe

O oo

.
.
.
.
♦

i . 0874
0 . 1699
0 ,. 0233
7 . 2921

8 . 5727

40752

10908
5
234
73156
86001

Lol-
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Lolla nds

Samtlige Anner indeholde altfaa af Skovforskning
Moseland
r
»
Soeplan
r
Agerland og HaardbundS-Eng
•
Landets hele Indhold

-

-

-

geogk. Qv. M. geom. Tdr. L.
4 ♦ 1588
41720
0 . 3M7
3158
o ♦ 2787
2796
16 . 8901 169444
21 , 6423 217118

Speciel Beregning
over

Falster,
Som bestaaer af NykiFbingo Ainr, der indbefatter tvende Herreder,
NFrre-Herred og Sander-Herred.
N-rre-Herred.
Skov
Norden for Vaalfe
9
9
Vesten for Vaalfe
•
Norden og Senden for Ourehoved
Mellem Gaabenfe, Nerre-Vedbye og Raunsbye
Osten for Haunsse og Skovbye
Norden Haunsoe
9
9
Krattet Vesten Skovbye
9
Holmen Sonden Sodse
Krattet Vesten for Aster» Alstrup til GuldborgFcerge-Gaard
p
Sonden Guldborg
1-Krattet mellem Engelev og Stadage!c
* 5
Mellem Lumble og Nebollegaard
s
9
9
Mellem Ncbolle og Ravnstrup
Mellem Ravnstrup og StostrUp
S
Sonden Vennerslund til Stranden
'

«cogr. Qv. M.

geom. Tdr. k.
496

0
0
0
0

.
.
♦
.

O494
0433
0146
0603'

0
0
0
0

.
.
.
.

0303
0087
0060
0034

304
87
60

0
0
0
0
O
O
0

.
.
.
»\
.
4
.

0290
0347
0198
0104
O3I8
0057
0052

291

434
147
605

34

348
199
104

3J9
57
52
Wiellem

* M.
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gedgr. Qv Dt.

Mellem Anslev, Byeskov og Sundet
<
Skovholmen ved Byeskov Strand
Mellem Bruntofte, Boderup, Eskildstrup og Soerup
Mellem Klodffov, Bruntofte, Soerup, Sullerup
langs med Amtskiellet til Vestenborg
Krattet mellem Sullerup, Taarup, Lillebrcende og
Maglebrcrnde til Hcrredskiellet
Saaledes er da det sammenhceugeude Herreds Skove

O . 0381
O . 0035
O . 0416

475

geom Tdr.
382

35
418

O . 4114 ]

4r27

O . 0347
0 . 88'9

348
8847

69

Moser i samme Herred

Lillebrcende-Mose
Maglebrcrnde-Mose til Herred-Sktellek
Norden og Sonden Sullerup
s
Ved Bruntofte Skov
<
s
Borre-Mose til Skiellet
-

-

-

-

0
0
0
0
O

.
.
.
♦
.

0069
0104
0095
0026
0052

0
0
0
O

4
.
4
4

0017
005-2
0026
OO87

105
95
26
§2

Soer
Soerup-Soe
'Baarup-Soe
»
Trende Soer Asten for Baarup
Nykiobings Soe
-

-

-

-

-

-

-

Agerland og Haardbunds-Eng i det
sammenheengende Herred
- '
2 ♦ 9403
Og paa^Sudern-Holm
O ♦ OOI7

-7
52
16

88

29497
i?

Sander-Herred.
Skov
Mellem Nces, Marsbye og Stranden
0 4 iZ55
Mellem Hesnceg, Bonnet, Halskov og Stranden
0 . 0976
Mellem Halskov, Tunderup, Bierregaarde, Kodselidsegaard og Stranden
*
0 . 1562

O00 2

1359
976
1567
Hol-

4?6
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Holmen Øflen Slangerup
Krattet mellem Taastrup og Aalstrup
Mellem Maglemose og Bonnet
Holmen Asten for Skioringe mod Herred-Skiellet
Mellem Huulsee og Herred-Skiellet
Mellem Trottemose og Borremose
Krattet ved Lidsirup
.
, _
Mellem Henebyemose, Karlebye og Miclse
Mellem Hullebcek, SyStofte, til Herred - Skiellet
uden for Vestenborg
Mellem Nykiobing og Sonder-Vedbye
Mellem Kringelborg, Tierrebye og Kragmofe
Asten Ourupgaard
Vesten Taastrupgaard og Siidestrup
Krattet Asten Elkenere
*
Mellem Veigerlose og Raabierre
Vesten Marrcbcek
Vesten Bruferup
• .
Norden Stauerbye
Fisikebcek-Skov
Giedser-Krat
-Mellem Trottemose, Falkerslev og Honebyemofe
Mellem SyStofte, Norre-Arslef og Kirkebye
Saaledes er det sammenhængende Herreds Skove
Desforuden Hasseloe-Skov
•
♦

geogr. Qv. M.
O . 0034
0 . 0052
O . 0260
O . 0243
O . 0243
0 . 0243
O . 0208
O . 0399

O
O
O
O
O
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
♦
.
♦
.
♦

0573
C234
0746
0260
0156
0104
0130
0139
0021
0056
0130
0625
0399
0296
9444
0052

0
0
0
O
O

.
♦
.
.
.

0104

geom. Tdr. 8.
34
5»
26t
244
2 44
244
209
400
575
235
748
2 6l
iS?
104
130
• 140
21
§6
131
628
400

297
9476
52

Moserne i samme Herred.
Carlsfeldt-Mose til Herred-Skiellet
Bondemosen til Vcejringe
Et Stykke af Maglebrcendemose
Maglemose
-

Aaemose

-

-

-

s
s
s
-

•

O347
OO34
03 r3
0109

105

348
34
3 r4
109
Sonden
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geogr. Qv M.

Sonden Maarsbye
Vesten Virket
-Honebyemose
Trollemose
e
Vestenborgmose
s
Eegebiergmose
Kraqmose
Ekenoremose
s
Norden Mielse

*,

s

s

r
•

i

t

s

«

s
s

s

s

s

s

»te

s

-

r

0

-

t

«-

-

-

O

geom. Tdr. $.

0104

104

J74
304
26 L
69

26

O
O

♦

0

♦

O
O

♦

0173
0303
0260
0069
0017
0069
0043
0034

*

0025
0005
0017
0030
002 I

♦

0
0

477

17
69

43
34 •

Soer
Molle-Soe
Huul-Soe
Borre-Soe
Fiffebcek- Soe
Sildestrup-See

-

•

-

#

s

s

e

s

-

O

t

t

t

e

-

,

et

tete

0

O
O
0

Agerland og Haardbunds-Eng i det
sammenhcengende Herred
3
0
*
•
*
Paa Hasseloe
0
s
s
É
0
Kalvoe
Flatoe, Thordskovholm og Barholme
0
r
s
t
t
Holmene ved Börse
0

3078
♦

♦

0573
0039
0026
0104

5
*7
30
21

33*8.3
575
39
26
104

Summarisk Areal-Beregning
over

Falster o g underliggende K e r, samt Holme.
NykisbingS

Amt

Norre-Herred.
Herredets
Skoves Indhold
»
?
$
•
Mosers
»ettet
0 0 0 3

geogr. Qv. M.
0 . 8819
0 . 0346

geom. £hr. L.
8847
347
Soers
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Søers
e
0
«
Agerlands eg Haardbunds-Engs Indhold
Hele Herredets Indhold
- -

gevgr. Qv. M. geom. Tdr.
0 . 0182
183
2 . 9420
29514
3 . 8767 38891

•

-

-

Sonder-Herred.
Herredets
Skoves Indhold
Mosers
.
.
Soers
Agerlands og Haardbunds-Engs Indhold
Hele Herredets Indhold
Hele

.
t

-

-

♦ 9496
. 1979
. 0099
Z820
. 5394

95-8
J985
99
3Z927
45539

i . 8ZI5

18375
2332
282
6344r
84430

0
0
0
3
4

Falster-Land med underliggende Ker

og Holme, indeholder altfaa af
Skovstrækning
Mofeland
»
•
<
e
»
Socplan
Agerland øg Haardbunds-Eng
*
Landets hele Indhold
.
-

0 . 2325
0 . 0281
6 . 3240
8 • 4161

Anmcrrktt.

Ved de under Navn af Agerland og Haardbunds-Eng anførte
Areal-Indhold maae bemcerkeS, at samme tillige indbefatte Veiplaner,
Grevter, Aacr, Bcekke, Markestkiel, Bye- og Bygningsplaner, famt
fmaae Vandstader, fom formedelst sin ubetydelige Størrelse i Maalestok
ei er kunnet bleven scrrsikilt fraregnet.
Anmcerkn. Da Baagøe findes udi min forrige Afhandling beregnet under
Moens Amt i Sicrlland, forbigaaes den, uagtet samme i det Geistlige
hører under Nørre-Herred paa Falster.

Af disse Beregninger erfares, at Lolland med underliggende Ker og
Holme indeholder 21. 6423 geographijke Qvadratmile eller 217118 geometriske Tender Land, hver beregnet til 14000 Danske Qvadraialne.
Deraf er
"
Skove-
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Skovenes Indhold 4. 1588 geographiffe Qvadratmile, ever 41720 geome
triske Tender Land; Mosernes Indhold o. 3147 geographiffe Qvadratmile,
eller 3158 geometriske Tonder Land; Seernes Indhold o. 2787 geoqraphiffe
Qvadratmile, etter 2796 gcometriffe Tender Land.
Indholden af Agerland
og Haardbunds-Eng, hvorunder Veiplaner, Grevter, Markeffiel, Byeplaner, ubetydelige Vandflader m. v., kort alt hvad, foui formedelst den liden
Maalcstok ei har verret mueligt at med Noiagtighed serrffilt beregne, ere indbegrebue, er beregner til 16. 8901 geographiffe Qvadratmile, eller 169444 geometriffe Tonder Land.
Falster indeholder 8. 4161 geographiffe Qvadratmile, etter 84430 geo
metriske Tonder Land; deraf er Skovenes Indhold i. 83geographiffe Qva
dratmile, eller 1837,5 geometriske Tonder Land; Mosernes Indhold o. 2325
geographiffe Qvadratmile, eller 2332 geometriffe Tonder Land.
Soernes
Indhold -o . 0281 geographiffe Qvadratmile, etter 282 geometriffe Tonder
Land.
Indholden af Agerland og Haardbunds-Eng, med famme Forstaaelfe, som forhen meldt om Lolland, er 6. 324 geographiffe Qvadratmile, eller
63441 geometriffe Tender Land.
Ligesom jeg udi min forrige Afhandling over Sicettands geographiffe
og geometriffe Beregning, har med storste Rimelighed antaget, at Lande- og Kon
geveje, samt Bye- og Markveje, saavelsom Grovter, Aaer, Markeffiel, Bye: og
Bygningsplaner, samt smaa Vandhuller og Vandsteder, som formedelst sin
Umcrrkelighed i den geographiffe Maalestok ei er kunnet blcven scrrffilt afreg
net fra Agerlandets og Haardbunds-Engens Areal, kan tilsammen udgiore
§ pro Cent af det Hele, vil jeg og benytte samme Forholdsregel, for at be
stemme det rimeligste Areal-Indhold af Lollands, saavelsom Falsters, Ager
land og Haardbunds-Enge, som formeldte geographiffe og geometriffe Be
regninger ei nsiagtigen udvise, forinden man fra samme har afdraget Arealerne
af Lande- og Kongeveje, Bye- og Markveie, samt Grovrer og Aaer, (som
ei have nogen betydelig Brede) saavelsom Markeffiel, Bye- og BygmngSpla61 er, samt smaae Vandhuller og Vandflader, hvilke man ei med nogen Sik
kerhed har kunnet speciel fraregne, eftersom de lildecls enten ikke ere speciel
vpmaalte, eller af saa liden Storrelfe i den geographiffe Kobberstiknings
Maalestok, at man har vcrret nsvsaget til, at ansee dem blank de Slags Swr-

relser.
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rcffer, fom Mathematikeren maae nodes til at anfee fom qvantitates qvavis
aflignabili minores, eller umaalelige Enkeltheder.
Da Lolland med underliggende smaae Aer indeholder af Agerland og
Haardbunds-Eng 169144 geometriske Tender Land, hvori tillige ere indbegrebne Arealerne af Landeveje, Vyeveie, Grevter, fmaae Aaer og Bcekke,
Markcskiel, Bye- og Bygningsplaner, samt smaae Vandhuller og Vandsta
der, hvilke tilsammen udgiore §pro Cent af det Hele, altsaa 84727 Tdr. Land,
stuttes, at, naar dette fraregnes forbemeldte Indhold 169444 Tdr. Land,
bliver det ovrige, nemligen 160971^ Tdr. Land, Jndholden af de Jorder,
som udi Lolland med underliggende Aer kan anseeS for Agerland og HaardbundS-Eng, eftersom deri hverken indbegrjbes Skovene, Soerne, eller Mo
serne, saa at de Jorder kunne ansees af den Beskaffenhed, at, om de ci alle
rede alle ere bragte under Ploven, ville de dog med Tiden kunne brugeö til Ager«
dyrkning.
Lollands Agerland og Haardbunds-Eng kan altsaa ansautcs tik
160971 geometriske Tonder Land, hver beregnet ril 14000 Danske Qvadraralne.

Paa samme Grund flutteS end videre ved Beregning, at Muffe-Herred,
beliggende udi Aalholms Amt, og som indeholder af Skove, Soer, Moser,
Ager, Eng, Bye- og Bygningsplan, Veie, Aaer, Grovter, Markeskicl
m. v. 74657 Tonder Land, hvoraf de 49672 Tdr. Land indbefatte Agerland
og Haardbunds-Eng tilligemed Bye-og Bygningsplaner, Veie, Grovter,
Markeskiel, Aaer, smaae Vandhuller m. v., kan anseeö at indbegribe
471887 Tdr. af Agerland og Haardbunds-Eng, som alt kan dyrkes til KornSad.

Fugelse-Herred, beliggende i Aalholms Amt, og som indeholder af
Skove, Soer, Moser, Ager, Eng, Bye. og Bygningsplaner, Veie,
Aaer, Grovter, Markeskiel ni. v. 56458 Tdr. Land, hvoraf de 46616 Tdr.
Land indbefatte Agerland og Haardbunds-Eng, tilligemed Bye-og Bygningspla
ner, Veie m. v., bcstndes efter lige Beregningsmaade at indeholde 442857 Tdr.
Agerland og Haardbunds-Eng, som kan bruges til Ploiland, saa at hele Aal
holms Amt indbefatter af Agerland og Haardbunds. Eng, som kan dyrkes til
Kornscrd, 91475^ Tdr. Land.

Sonder-
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Sonder-Herred udi Haldsted Klosters Amt, som indeholder af Skove,
Soer, Moser, Agerland, HaardbundS- Eng, Bye- og Bygningsplaner,
Aaer, smaae Vandstader, Grevter, Markestkiel, Veie m. v., i 0^45249 Tdr.
Land, hvoraf de 36206 Tdr. Land udgiore Agerland og HaardbundS-Eng
med Bye- og Bygningsplaner, Aaer m. v., kan paa lige Maade beregnes at
indeholde, af Agerland og HaardbundS-Eng 34395/0 Tdr. Laud, fom kan
dyrkes til Kornsced.
Nsrre-Herred i Haldsted Klosters Amt indeholder af Skove, Soer,
Moser, Agerland, Haardbunds-Eng, Bye- og Bygningsplaner, Aaer,
smaae Vandstader, Grsvter, Markefkicl, Veie m. v., i alt 40752 Tdr. Land,
deraf udgiore de 36950 Tdr. alt Agerland, Haardbunds-Eng, Bye- og Byg
ningsplaner, Aaer, smaae Vandstader, Grevter, Markeskiel, Veie m. v.,
hvoraf 35102^ Tdr. Land beregnes at udgiore alt Agerland og HaardbundsEng, som kan bringes under Ploven i bemeldte Herred.
Hele Haldsted Klo
sters Amt indeholder altsaa, af Agerland og Haardbunds-Eng i ak 69498^^
Land, som kan bruges til Kornsced..
Da Falster med underliggende Her indeholder af Agerland og HaardLunds-Eng, tilligemed Bye-og Bygningsplaner, Aaer, smaae Vandstader,
Grevter, Markeffiel og Veie m. v. 63441 geometriske Tdr. Land, saa strtttes, efter den forhen brugte Beregningsmaade, at det egentlige Agerland og
Haardbunds - Eng, som enten allerede er bragt under Ploven, eller efter
Udskiftningen kan ventes at blive dyrker, udgior det Antal 60269 Tonder
Land.
Paa lige Maade udfindes ved Beregning, at Nsrre-Herred paa Nykiobings Amt i Falster indeholder af Agerland og Haardbunds-Eng, naar Byeog Bygningsplaner, samt smaae Vandstader, Grsvter, Veie m. v. frareg
nes, 28039 Tdr. Land; Og det andet Herred udi Falster, nemlig SonderHerred, som tillige indbefatter Hasselse og ovrige Holme, indeholder efter lige
Beregningsmaade 52230 Tdr. Land, som kan bruges til Agerdyrkning.
Af den udi Aaret 1690 sluttede Landmaalings Matrikul, der udviser og
'forklarer, saavel det frie og beneficerede, som det ufrie og contribuerende nye
Marrikuls Hartkorn udi Lolland og Falster, vides at Aalholms og Maricboe
Klosters Amr, som indbefatter Musse- og Fugelse-Herreder, tilligemed Herne
Ppp
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Feioe, Fcrmee og Affoe, er tilsammen beregnet til 12146 Tdr. nye Landmaalingö-MairikulS Hartkorn.
Haldsted Klosters Amr, som indbefatter Sonder
eg Norre-Herreder", er beregnet til 9441 Tdr. Hartkorn, felgeligen hele Lol
land (Feioe, Fcrmoe og Affoe, samt ovrigt smaae Her indberegnede) tilsammen
beregnet til nye Matrikuls Hartkorn 21587 Tender.
Falster er beregner i alt
for Nykiobings Amr 8506 Tdr. Hartkorn, deraf ere de 3967 Tdr. Hartkorn
Sonder-Herreds, og de 4539 Tdr. Nsrre-Herreds Hartkorn.

Anmcrrkn. Omendffiont Landmaalinq« Matrikulen henforer Herne Feioe,
Farmse og Affoe under Falster, saa har jeg desuagtet henregnet dem
under Lolland, deels fordi de ligge Lolland ncermest, deels og paa Grund

af, at Herredernes gejstlige Inddeling, indbefatter disse Her under Lol
land, nemlig til Fugelfe- Herred.

Anmcrrkn. Ved der benorvnte nye Matrikuls Hartkorn forstaaes ei det
ffatffyldende Hartkorn alene, men alt der Hartkorn, hvortil der ved
Matrikul Landmaalingen i Slutningen af forrige Aarhundrede er maalt
-g beregnet behorige Jorder, af Ager, Eng, Skov og Grasning, ef- *
ter foregaaende speciel Taxation, hvorunder altsaa indbefattes saavel de
conrribuerende Jorder, som og de beneficerede samt KiobstcedS Jorder,
saavelsom og de Jorder, der henhsre under frie HovedgaardS og Seedegaards Taxt.

Ved Hielp af anfsrte kan man da beregne, hvor mange Tender Asser
land og Haardbunds-Eng der overhovedet i Durkfnit kan henregnes til hver
Tsnde Hartkorn i Lolland og Falster, saavelsom i hvert Amt.
Da AalholmS
og Maricboe Klosters Amt (hvorunder tillige indbefattes Feioe, Fcemoe og
Affoe) i Lolland indeholder 91473 Tdr. Land af Jorder, som ere brugbare til
Agerdyrkning, men Amtets Hartkorn er 12146 Tdr., stuttes, at der til hver
Tsnde Hartkorn haves overhovedet
Td. Ploikland, og da Haldsted Klosters
Amt i Lolland indeholder 69498 Tdr. Land af Jorder, som kan bruges til
Agerdyrkning, og Amter er beregnet til 944t Tdr. Hartkorn, fluttes, ar udi
Amtet haves overhovedet 7| Td. Land til hver Td. Hartkorn.
Da nu hele
Lolland indeholder 160971 geometriske Tdr. Land, som ere brugbare ril Ager

dyrkning,
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dyrkning, men hele Landets Hartkorn udgisr 21587 St)r., fluttes,. at der i
Lolland fan i Durksnit beregnes 7| Tdr. Land af brugbart Agerland til hver
Tonde Hartkorn.
Udi Falster paa Nykisbings Amt indeholder Nsrre-Herred 28039 Tdr.
Land af brugbart Ploieland, men da Herredets Hartkorn er 4539 Tdr., sluttes,
at der til hver Td. Hartkorn, i Durksnit beregnet, er 6^T'or. brugbart Ager
land; og da Sonder-Herred paa Falster indeholder af Jorder, som kunne bruges
til Agerdyrkning, 32230 Tdr. Land, men hele Herredets Hartkorn er 3967 Tdr.,
sluttes, at der til hver Tsnde Hartkorn overhovedet kan beregnes 8^ Tdr. Land,
fom er brugeligt til Agerdyrkning.
Folgeligen, da hele Falster indeholder
60269 geometriske Tender Land as Jorder, som kunne bruges til Agerdyrknings
men Landets samtlige Hartkorn udgisr 8506 Tdr., kan til hver Tsnde Hart-korn i Falster beregnes i Durksnit 7^ Tdr. brugbart Ploieland.
Ligeledes kan man og beregne, hvor mange Tdr. Land, brugbare til Ager
dyrkning, der kan regnes paa hver geographiff Qvadratmiil i hvert Amt, faavel udi Lolland som Falster.
Da Aalholms og Marieboe Klosters Amt udi
Lolland indeholder 13.0696 geographiffe Qvadratmile, men den Andeel Jords
mon deraf, fom kan bringes under Ploven, er 91473 Tdr. Land, stuttcs, at
der i Amtet kan regnes paa hver geographiff O.vadratmiil overhovedet 6998 Tdr»
Land, (en overskydende Brok uberegnet) som kan bruges til Agerdyrkning.
Og da Haldsted Klosters Amt indeholder 8. 5727 geographiske Qvadratmile,
men de Jorder, fom deraf kunne bruges til Ploieland, udgisre fom forhen bereg
net, 69498 Tdr. Land, fluttes, at for hver geographiff Qvadratmiil der pas
Amtet haves overhovedet 8106 Tdr. Land, fom til Agerdyrkning kan benytte
ren overffydende Brok ligesom forhen uberegnet).
Falster, som indbefattes i Nykisbings Amt, indeholder 8» 4* 61 geographiffe Qvadratmile, eller 84430 Tdr. Land, deraf ere 60269 Tdr. Land des
lige Jorder, som kunne bruges til Agerdyrkning, felgeligen kan paa hver geo
graphiff Qvadratmiil i Falster i Durksnit regnes 7161 Tdr. Land, som kan
bruges til Agerdyrkning.
Af foranforte Beregninger siuttes end videre, at Forholden mellem den
til Agerdyrkning brugbare Jord, og den, som ci kan benyttes til Agerdyrkning,

er udi

Aalholms og Marieboe Klosters Amt som 91473 til 39642, eller noesteg
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som 7 til 3.
Udi Haldfted Klosters Amt som 69498 til 16503, eller næsten
fom 13 til Z.
I Durksnit udi hele Lolland som 160971 til 56145, eller nre
sten som 20 til 7.
Udi Falster som 60269 til 24161, eller nersten fom
5 tit 2.

Ved Hielp as de qeographiffe og geometriffe Veregninger over Lolland
og Falster, kan man giere en temmelig noie Beregning over det Antal Tender

Korn, der aa'l'gen maae knnne avles paa disse Aer; i det ringeste vil jeg for
mode, at man stal komme det sandfcerdige Udstag nærmere, end som tilforn
ved ongefærlig rund Beregning er bemærket udi Lettres fur leT)annemark>

Pontoppidans Atlas

og anført af Büsching, fom opgiver, at Lolland ind
bringer aarliqen 90000 Tdr. Hvede, 135000 Tdr. Byg, 40000 Tdr. Erter,
10000 Tdr. Rug og 20000 Tdr. Havre, foruden 100 Lpd. Hamp, faaledes
i alt 295000 Tdr. Korn af alle Slags.
Da Lolland, fom forhen meldt, er
beregnet at indeholde 160971 Tdr. Land, fom kunne bruges til Kornfcrd, og
alene det halve deraf, nemlig 80485 Tdr. Land, kan efter den beste Dyrkningsmaade ansees at indbringe Kornafgrøde om Aaret, men deraf overhovedet
ei kan regnes høiere end fem Fold efter Udsæden, flukteS, at de 80485 Tdr.
Kornland kan indbringe det Antal 32^40 Tdr. Korn af alle Slags, efterat
Sædekornet er fraregnet.
Dette er endog det allerringeste, man fan beregne
Lollands aarlige Kornafgrøde, thi naar man lægger Mærke til, at en god Tønde
Bygs Udsæd behøver kuns 10000 O.vadratalne, imod at man ellers dertil har
regnet 14000 Qvadratalne, eller en geometriff Tønde Land, vil man af den
Aarfag kunne anfee det halve af Lollands aarlige Kornafgrøde, nemlig Bygsæ
dens Avl, at beløbe sig til 225358 Tdr. Byg foruden de øvrige Kornsorter
160870 Tdr., saa man med Sikkerhed kan af hele Lolland, det ene Aar med
det andet i Durkfnit beregnes, overhovedet regne den aarlige Kornafgrøde til
400000 Tdr. af alle Slags.
Da Falster, faaledes fom i foregaaende er forklaret, indbefatter 60269 Tdr.
Land, fom kunne bruges til Kornsæd, men deraf ku ns det ha lve kan om Aaret
være i Brug, eftersom den øvrige halve Deel maae hvile, flnktes, at Falster ind
bringer den aarlige Kornafgrøde, fom kan avles paa 30134 Tdr. Land, fom,
naar regnes fem Fold efter Udsæden, og Sædekornet fraregnes, indbringer
aarligen 120536 Tdr. Korn af alle Slags.
Dette er vist det allerringeste,
man
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man kan beregne Falster Lands Kornafgrode, da Arent Berntsen Bergen
udi Danmarckes og Norgis frugtbar Herlighed 1656 melder dme, (som
jeq selv maae tilstaae at have bemerket, da jeg for 14 Aar siden overalt over«
farede det hele Land med de trigonometriske Observationer): "Af Frugtbarhed
"er Falster et af de beste under Dannemarks Krone, thi Sadejordcn belan"gende, da er den overalt den beste og fedeste Iord, som giver overfledigen
"af alle Slags Seed, nemligen Hvede, Rug, Byg, .Havre^, Erter, Bsn"ner, Vikker og i nogen Maade Boghvede og Humle.
I Synderlighed gi"ver det rigeligcn ffion Hvede i saadan Mcengde, at dette lille Land, tilligemed
"Lolland de omliggende tydffe og andre Steder dermed bespiser, og have dog
"alligevek Indbyggerne til Landgilde og eget Behov nok."
Saa kan man og
uden Fejltagelse ansatte, at Kornsoeden paa Falster-Land overhovedet giver
6 Fold i Afgrode om Aaret; naar da Sadekornet ftaregneö, vil man kunne
ffattere Falster-Lands aarlige Kornafgrode til 150670 Tdr. Korn, hvoraf en
meget anseelig Deel er Hvede.
Lolland og Falster kan altsaa overhovedet ind
bringe aarligen tilsammen over 550670 Tdr. Korn af alle Slags.
Paa det at man kan blive oplyst om, hvad Forffiel der kan vare mellem
som
det har indbragt aarligen for et hundrede Aar siden, har jeg giort et Bereg
nings Forsog med Falster.
Efter de i Aaret 1683 over Falster foretagne Matrikul-LandmacilingS Forretninger, har jeg summeret alle Agerlandenes ArealIndhold for hvert Sogn isar, for derefter at udfinde, hvor mange Qvadratalne, samt hvor mange Tonder Land Nykiobings Amt paa Falster, samt hvert
Herred indeholder af Agerland, eller Jorder, som i forrige Aarhundrede have
varet bragte under Ploven.
Saa gierne, som jeg havde ønffet, at kunne
have fuldbragt samme Arbeide over Lolland, maae jeg tilstaae, at^det var mig
den Kornmangde, som et Land indbringer for narvarende Tid, og den,

alt for overlegen et Foretagende.
Efter Summering af Landmaalings,Protokollerne over Falster.Land, dets
Nykiobings Amt indbefattende tvende Herreder, Sonder- og Norre-Herred,
befindes Areal-Indholdene i Qvadratalnemaal, af alt Agerland, som hvert

Sogn isar har havt i Aaret 1633, efterfolgende.
Ppp Z
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Falster.
Nyki-bings

Amt.

N-rre-Herred.
Sognenes Agerlands A eal-Indhold i Dani?e QnadratAlire'Maa'., efter Matric. kandmaaling- Fvrrekn. 16^3.

Tingsted Sogn
Hnslev Sogn
•
•
Stadaqec Sogn
•
Nsrre Kirkelye Sogn
Brarup Sogn
Kippinqe Sogn
#<
Vaaelse Sogn
•
Nerrc-Vedbye Sogn
<
Nsrre-Alslof Sogn
Torchildstrup Sogn
Gundslof Sogn
•
Lillebrcrnde Sogn
.
Maqlebroende Sogn
Eschildstrup Sogn
<
•
Baaqee Sogn
•
Smbbekisbing Sogn
-

23,157,120
14,997,096

n,777,3-9
11,679,116
‘7-599,587
15,161,516
20,945.426
26,612,930
17,673,417
24,8 i4,8 8
28,197,086

9'788,485
12,526,396
13,823,011
10,664,245
8,763,741

Tilsammen 268,181,370 Qvadraealne.

O.vadrat-Alne.
——

—
—
—
—
—.
.—
——
—
—
—.
—
—
—

/

Nsrre-Herred indeholder alt-

saa efter Landmaalings-Forretn,ngerne 1633 af Agerland 19155H geometrijVe

Tsnder Land, hver beregnet til 14000 Qv. Al.

S-n-
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Sender- Herred.
Sognene-

Navne.

Aastrup Sogn
♦
Horbelof Sogn
•
Falkeölof Sogn
Horebye Sogn
•
Karlebye Sogn
t
Nerre-Arslef Sogn
-Sonder-Kirkebye Sogn
Sonder-Alslof Sogn
*
Sysroste Sogn
•
*
Jderstrup Sogn
Weggerlsfe Sogn
Schielbye Sogn
*
Giedisbye Sogn
Nyekiobing Sogn
-

Svanene- Aqerlands Areal-Indhold i Dansse Qvadrat,
Akne^Maal, efter Matrie. LandmaalingS Forretn. iSgz.

26,638,002 Qvadrar-Alne.
25,561,920

—

10,773,234
10,364,178
9,467,803
12,356,401

—
—
—
—

8,144,537
10,342,186
14,064,934
39,968,645
24,846,150

—
—
—
—
—

17,958,234
10,793,775
4,309,826

—
—
—

Tilsammen 225,589,826 Qvadratalne.

Sonder-Herred i Falster inde

holder altfaa ester Landmaalings-ForretningerneiöZzaf Agerland 161131 gco*
merriffe Tonder Land.

SaaledeS indeholder da hele Falster ester LandmaalingS-Forretningerne
1683 af Agerland 35269 i Tdr., fom er al den Jord, der i der 17de Aar
hundrede har v ceret dragt under Ploven paa Falster-Land.
Da der ved foranforte geographiffe og geometriske Beregninger er bekrceftet, ar al den Haard.
bundS-Jsrd, fom paa Falster ester Udskiftning af Feelledstkab kan bruges ril
Agerdyrkning, udgier 60269 geometriae Tdr. Land, hvortil maae lcrgges de
1644 Tdr. Land, fom Baagee indeholder af Jorder, fom ere brugbare til
Plsieland, men fom ellers tilforn er bleven indberegnet med MeenS Land, faa
at Falster Lands famrltge Jorder, fom ere brugbare til Ploreland, Baagoe ind
beregnet, udgior 61913 Tdr. Land, sluttes, at der paa Falster har i forrige Aarhundrede voerer 26644 farre Tdr. Land i Brug ril Agerdyrknings end som kan
for
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for ncervcerende Tid vcere brugbar, og, om endog 1x61913 Tdr. Land et endnu
alle ffulde vcrre bragte unden Ploven, tør man dog gisre sikker Regning paa,
at de alle ville blive anvendte til Kornavl, naar Iordfcrlledffab overalt er ble
ven ophcrvet paa hele Falster-Land, og Agerdyrkningen, famt Jordforbedrin
gen har naaet sin fulde Flor.
Hvor betydelig en Forffiel man da efter Jordfcrlledffabs Ophcevelfe paa Falster vil befinde mellem Landets Kornavl, og den
Kornmcengde, Landet har indbragt i forrige Aarhundrede, kan ligefrem stuttes
af anførte Beregninger, der endog give en Forvisning om, at Falster-Land,
efterat Udffiftningen overalt er bleven fuldfort, og Agerdyrkningen er kommen
i sin ordentlige Drivt, vil kunne indbringe dobbelt faa stor Mcengde Kornvahrer, fom Landet tilforn har frembragt i Slutningen af forrige Aarhundrede.;
og naar man kan vente faa stor og mcerkelig Frugt af Jordfcrlledffabs Ophcevelfe og en forbedret Agerdyrkning i Falster, fom formedelst sin Iordgrunds
Frugtbarhed har fremfor andreDanffe Øer og^Provincer vceret vel dyrket fra de
crldste Tider af, hvor meget større Fordeel vil Fcelledffabs Ophcevelfe da ei foraarfage i andre Egne af Dannemark, fom hidindtil ere mindre dyrkede?
For at kunne gisre en endnu mere fpeeiel Sammenligning mellem Udflagene af de geographiffe Carter, faavelfom af Landmaalings Archivers Protocoller, har jeg end videre efter de i Aaret 1683 forfattede Matrieul-Landmaalings Forretninger, beregnet Agerlanders Indhold paa Feioe, Fcemse og Affse.
Paa Feise-Land og Sogn, hvorunder tillige indbefattes Veirse«Land, har
deri Aaret 1633 vceret 1950Tdr. Agerland, paa Fcemse 1069 Tdr., paa Affør
507 Tdr. Agerland, hver Tønde, fom forhen, beregnet til 14202 Qvadratalne.
Derimod stuttes af den geographiffe Opmaaling, at paa Feise (Veirse
dermed indberegnet) er, naar 5 pro Cent ftaregncs, 2583 Tdr. Agerland.
Paa Fcemee er der 1655 Tdr., paa Afføe (indberegnet Lilleøs og Lindholm)
er der 386 Tdr. Agerland og HaardbundS-Eng.
Fslgeligen er der paa Feise
tilligemed Veirøe for ncervcerende Tid 633 fiere til Agerdyrkning brugbare
Tender Land, end fom der har vceret beregnet i Slutningen af forrige Aar
hundrede.
Paa Fcemse §86 flere Tønder Land, og paa Afføe tilligemed
Lilleøe og Lindholm 79 flere Tønder Laud, lom kunne bruges til Agerland,
men som i Matrikul-Landmaalingsttden er ansat og taleret, enten til Grces-

nings
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nings eller HoebieringS Jorder, og for i 00 Aar siden ei have varet brugte
til Agerdyrkning.

Da btc i Almindelighed regnes 2J Tsnde deels Hvede, Rug og Byg,
til nt aarligen brodfsde en fuldvoxen Landarbejder, kan man ved Hielp af for*
an forte beregne, hvor mange Arbeidsfolk der kunne bredfodes af Lollands og
Falsters Kornafgrode.
Som forhen meldt, er Lollands aarlige Kornafgrode
400000 Tdr. Korn af alle Slags, naar man da anseer J Deel deraf at vcere
Havre, og det ovrige at vcere Brodkorn, giver Lollands Kornafgiode aarligen
266667 Tdr. Korn, som er tilstrækkelig til aarligt Bredkorn for 106666 Men
nesker.
Og da Falster.Lands aarlige Kornafgrode er 150670 Tdr. Korn, saa,
naar f Deel deraf ansees at vcere Havre, men det ovrige Brodkorn, kan Fal
ster brodfode 40178 Mennesker; og da Kornafgreden er alene beregnet af den
halve Deel af Lollands, saavelsom Falsters Agerland, men den ovrige halve Deel
ansees hvilende til GrceSning og Hoebiering, kan man med temmelig Sikk.rhed
flut te, at Lolland kunde fede og aarligen underholde 106666 Indvaancre, og
Falster 40178 , naar begge Landes Iordafgrode forblev i Landene ril Indbyg
gernes egen Fode og aarlige Fortæring.
Paa det at man skal kunne udstnde, hvor mange flere Mennesker der t
Lolland og Falster kunde kornfodeS, end som for ncervcerende Tid bcboe diste
Aer, maae jeg forsoge paa, at efter en rimelig Beregning af FsdteS og DodeS
Antal bestemme disse AerS rimelige Folketal.
Hertil har jeg fire Aars fuldständige Lister paa Fodres og DodeS Antal, nemlig for Aarene 1783» 84» 85» 86.

Lolland.

Falster.
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For heraf at beregne Folketallet i Lolland og Falster, maae jeg bemærke,
at for saavidt Lolland angaaer, er Anmeldelsen af FedteS og DodcS Antal for
Aaret 1785 efter al Rimelighed den rigtigste og paalideligste, hvoraf Folketal
let vcd Beregning kan fltutes, thi for Aaret 1783 befindes Forffiellen mellem
Fedte og Dede at give alt for stort et Overskud af Fedte, og for Aarene 1784
og 1786 ere alt for mange siere dede end fedte, hvilke flukteligen maae have været et Slags epidemiske Aar, hvorefter man ingenlunde kan giere nogen fikker
Beregning over Folkemængden.
Aaret 1785 giver derimod den meest regelmcessige Forhold mellem FedteS og Dedes Antal, hvori hverken de FedleS An
tal for meget overgaaer de Dodes, ei heller kan anfees for et almindelig Syg
doms Aar, eftersom der Sre flere fodte end dede.
Da Lolland i Aaret 1785
har havt 11 15 Fodte, og man efter dette Lands polikiffe Frugtbarhed, eller den
Forhold, som kan Have Sted mellem aarlig Fodtes Antal og hele Folketallet,
kan antage, at t af gr aarligen bidrager til Folkemængdens Formerelfe, imod
at man ellers i Dansk Holsteen regner r af 29; fluttes, Lollands rimelige Fol
ketal at være 34565 Siele.
Da Lolland er en af de usundeste Egne i Dan
nemark, hvor en stor Deel af Folkemængden er meget svagelig, kan man ei,
som sædvanlige«, regne, at 1 aarligen doer af hver 36 af Folkemængden, men
maae efter al Rimelighed antage, at 1 doer af hver 33, en Proportion, som
jeg har bemærket, at gemecnliqen holde Stik i de svagelige Egne.
Udi Aa
ret (785 er de Dedes Antal i Lolland r040 Mennesker, folgeligen fluttes deraf,
det rimelige Folketal i Lolland at vcrre 34320 Siele; naar man da af dette
Tal 34320 og forhen beregnede Tal 34565 tager et Middeltal efter den af
Wargenrin brugte Bereguingsmaade, fluttes, at Lollands rimelige Folketal
hari Aaret 1785 været 34442 Siæle.
Rigtigheden af dette Udflag bekræfles endog deraf, at det befindes temmelig noie at stimme overeenS med den
Sætning, at der overhovedet copuleres aarligen eet Par af jo6, eller 1 af
hver 53 af hele Landets Folkemængde.
Nogen Tid efter at jeg havde giort
denne Beregning, fandt jeg udi de Berlingjlke Tidender for Novbr. 1787 Folketattet for Lolland at være 34346 Mennesker, hvormed mine Beregninger ere
faa nsre overeenftcmmcnde, fem i det Slags Beregninger kan ventes.
Anmcrrkll. Jeg maae et lade ubemærket, at udi forbemeldte Berlingske Ti
dender ere tilfoisde adfflllige Tal-Bestemmelser, Lolland angaaende, hvis
Urigtig-
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Urigtighed falder alt for oiensynlig, f. E. at Lollands geographiae Ind
hold er i2 kvadratmile, da det derimod efter Beregning indeholder
over 2geographiae Qvadratmile, eller 21. 6423 geographifle O.va«
drakmile. Lauders Hartkorn anfsres ar 00:004-089 Tdr. 6 Skpr. 2 Alb.,
men alle de Jorder, fom paa Lolland tilligemed Herne Feioe, Fcnnoe og
Afkoe ere efter den i.Aaret 16^3 foretagne Manikul Landmaalings For
retning beregnede til Hartkorn, indbefattes i alt under 2158/ Tdr Hart
korn af Ager- Eng- Grasning- og Skovlfuld, hvorunder er indbegrcben faavel fri Hovedgaards Hartkorn fom beneficeret, samt ufri eller
contribuerende Hartkorn.

Udi Falster er i Aaret 1785 de.Fsdtes Antal 422 og de Dedes 397,
regner man da, som forhen, ot , of 31 har bidraget til Folketalets Forogelse,
og at i er dod af hver zz, faaeS derefter folgende tvende Udstag, nemlig
13082 og 13101, som komme hinanden temmelig titer, saa at Middeltaller
deraf, nemlig 13091 kan regnes ot vcere det rimeligste Folketal paa Falster
i Aaret 1785.
Og da der ei befindeS laa «regelmässig Forhold mellem FodeS
og Dodes Antal, kan det vcere tilladt, at tage et Middeltal af de fire AarS
Fodte og Dode paa Falster, som giver 447 Fedte og 414 Dede, hvoraf som
forhen beregnes tvende Udstag, nemlig 13857 og 13662, hvoraf Middeltal
let giver 13759, som kan ansees for det allerrimeligste Antal af Folkemæng
den i Falster.
Jeg vil altsaa , paa Grund af alt foranforte, onsee Falsters
hele Folkemængde at vcere 13700 Siele, og Lollands 34400.

Anmcrrktt.

Omendjfiont det er en almindelig Maade, fom alle politiske
Regncmestere have brugt, at beregne Folkemcengden efter et Middeltal af
Fodte og Dede for en Rekke af mange foregaaende Aar, og det endog har
vcerek anseet, at Udstaget ffulbe blive des sikrere, jo flere AarS Fodte og
Dode man havde, for deraf at bestemme et Middeltal, faa kan jeg dog ikke
undlade at bemcerke, at den Maade ikke er den rigtigste, eftersom Folkemcengden aarligen tiltager, og det derfor var sikrere, at beregne Folketallek af hvert Aarg Liste i feer; da man kunde dertil valge de AarS Fodte
og Dode, hvis Antal efter rimeligst Gisning tuaatte anfees at vare
paalideligst, og ved at med hinanden sammenligne de derefter beregnede
Q q g 2
Udstag
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Udslag af Folketallet for hvert Aar ifør, skulde man have en Prove
pan, hvilke af dem man kunde vcrlge som de rigtigste og paalideligste,
famt hvilke der med störst Grund burde forbigaaeS, saasom der, naac
undtageS de epidemiffejAar, de^nemlig, daman erfarer, at der ere
fiere dode end fedte, vil altid befindes en faadan aarlig Tilvcext af Folkemcengde, der har et Stags regelmcessiq stadig Forhold til hele Folke
talet, famt Antallet af Aarene, hvori Folkemcrngden tiltager.

Da der er ved Beregning beviist, at Lollands Kornafgrøde kan, efterår
Jordfeelledffab overalt ved Udskiftning er ophcevet, blive tilstrækkelig til at
aarligen brodfode to6666 Mennesker, eller som jeg vil anscette for 106600,
men Landets Folketal, som forhen meldt, er 34^00 Siele, siuttcs, at Lol
land fan brodfede over tre gange saa mange Mennesker, som for ncrrvcerende
Did leve i Landet.
Og da det ligeledes i foregaaende er ved Beregning udfun
det, at Falster-Land kan brodfode 40178 Mennesker, men dets Folketal er
1.4700 Mennesker, stuttes, at Falster fan nersten brodfede, tre gange saa mange
Mennesker, som der for ncrrvcerende Tid leve i Landet.

Bed Hielp af foranforte Beregninger kan man og udfinde, hvor mange
Tender Land af Agerland og Haardbunds-Eng der ere til hvert Menneske over
hovedet, saavel i Lolland som Falster.
Da Lollands Agerland og HaardhundS-Eng udgisr efter foregaaende Beregning 160971 geometriske Tonder
Land, men Landets Folketal er beregnet at vcrre 34400 Menneffer, siutteS,
at der til hvert Menneffe i Lolland er overhovedet
eller lidet over halv,
femte geometriske Tdr. Land af Agerland og Haardbunds Eng.
Paa lige
Dlaede siuttcs, at da Falster indeholder 60269 geometriske Tdr. Land, som
ere brugbare til Agerdyrkning, men Laudets Folkemcengde belsber jssg til
13700 Mcnnisker, faa indbefatter Landet overhovedet til hvert Menneffe paa
det ncermeste 4/5- Tdr. Land, som kan bruges til Kornsced.
Lolland og Fal
ster har folgeligen i Durksnit til hver Familie 20 geomerriffe Tonder Land af
Jorder, der ere brugbare til Agerdyrkning; naac man herved tillige lcrgger
Mcerke til, at en stor Mcengde af Landets Indbyggere blive at ansee udenfor
Agerdyrknings Classen, ei alene den svage Classe af Folkemcengden, nemlig Born
Under
Aar og gamle Folk over 6§ Aar,,som ffatleres at udgisre den 6te Deel af
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Sielenes Aural, men endog Skrobelige og Vanfere, samt andre, fom ere
beskieftigede med flige ril Landers FornødenhederudfordrendeForrerninger, som
ere udenfor Agerdyrkningen, vil man ikke kunne ucegre, ar Lolland og Falster
have faa Iordbearbeidere i Forhold til de Jordsmons Slorrelfe, som paa disse

Lande kunne dyrkes.
Foranforre Beregninger vejlede ligeledes til at udfinde, hvor megen
Ckovplan der er overhoveder til hvert Menneske, saavelsom ril hver Familie i
hele Lolland og Falster, samt hvor mange Favne Broende man derefter aarligen kan regne for Bestandrghed ril hvert Ildsted paa disse Aer.
Da hele
Skovstrækningen i Lolland, som forhen beregnet, udgior 41720 geometriske
Tdr. Land, men Lollands Folketal er 34400 Mennesker, sluttes, at der for
hvert Menneske overhovedet kan regnes 1. 212, eller lidet overis geometriae
Tdr. Lands Skovstrækning, og naar der regnes Mcnne^er til hver Familie, eller
eet Ildsted overhovedet for hver 4 Mcnnester, kan i Lolland for hver Familie eller
til hvert Ildsteds fornodne Trcebccendsel haves 4. 8s, eller
geometriske
Tor. Lands Skovstrækning, der er felgeligen dobbelt faa megen Skovplan til
hver Familie overhovedet i Lolland, som der er til hver Familie i Durksnit udi
Sicelland.
Da en fuldkommen Bog udfordrer en Plads af noDan^e Qvadratalnes Indhold , saa kan paa en Tonde Land eller 14000 Qvadraralne groe
127 fuldvoxne Boge.
Omendskiont jeg udi min forrige Afhandling, Sioet.
lands geographifke og geometriske Beregning angaaende, har antaget til Grundmaal for Skovbrcendselers Udregning, al en fuldkommen Bog skulde i 180 Aar
overhovedet kunne indbringe 6 Favne Brcende, hvilket i Durksnit neppe vil
erfares, med mindre man derunder tillige indberegner al Underskoven, som garligen groer rundt omkring Bogen paa bemeldte 1 ro QvadraralneS Jordover
flade, vil jeg i Overeenstcmmelse med de nyere Forsog, som mig siden ere blevne
bekicndte, antage, at et Bsgerree kan overhovedet i 100 Aar naae den Storrelft og Vcext, ar samme med Top og alt kan udgiore 2^ Favne Brcende, saa
at en geometrisk Tonde Land kan derefter beregnos ar indbringe aarligen 3. 17 Fav
ne Bogebroende, foruden Under stovcn, fem opgroer aarligen omkring hver
Bog paa hver i10 O.vadraialtre; hvoraf flurres, ar naar Lollands hele Skovflrcekning bestod overalt af Bogcskov, blev d- overhovedet til hverr Ildsted i
Lolland aarligen 15 Favne Br oende.
Dessvruo.n har Lolland en Stroekning
af

494

M- Geogr. og geom. Beregning over Lolland og Falster,

af 3158 Tdr. Mosesand; naar den tiende Deel herafregnes uduelig til Torvefl'ier, f 111 man anscelte Lollands Terveffiersstrcekning til 2843 geometriae Tdr.
Land, folgcligcn er der overhovedet til hvert Ildsted i Lolland en Strikning af

L Skicpper 2^ Fierdingkar Torveffiers Jord, fom er ku ns lidet mindre, end
fom ved Beregning er udfundet, at i Durkfnit svare til Sicelland, som har
overhovedet 2| Skiepper Land af Torveffierö- Jord til hver Familie eller hvert
Ildsted (*).
For Falster kan man giore en ligedan Beregning, da hele Skovstræknin
gen paa Falster indeholder 18375 geometri ffe Tdr. Land, men Falster-Lands
Folketal er 13700 Menneffer, og folgcligen Familiernes eller Ildstedernes An
tal kan regnes at va-re 3425, siuttcs paa lige Maade, som forhen, ar der for
hvert Menneffe paa Falster kan overhovedet regnes i. 34, eller
geometriffe Tdr. Lands Skovplan, og folgeligen til hver Familie eller hvert Ildsted
5« Z6, eller 5^7- geometriffe Tdr. Land, altff.a er der mere end dobbelt faa
megen Skovstrcekning i Falster til hver Familie, som der er i Sicelland, og da
2 til 3 geometriffe Tdr. Lands Skovplan regnes at vcere det hoieste, som beho
ves til at frembringe den for en Bondegaards Familie fornodne aarlige Brænd
sel, siuttcs, at Falster saavclsom Lolland haver meget mere Jord til Skovland,
end som i der Hele udkrcrvcS til aarlig fornoden Brcendsel; dog maae jeg herved
tillige bemerke, at, da den gcographiffe Opmaaling begyndte i Lolland og Fal
ster 1771, kan der stden den Tid i de forlobne 17 Aar vcere megen Skovjord
opryddet i Lolland og Falster til Agerbrug, som i den Tid den gcographiffe
Landmaalinq gik for sig, kan have vcrrer begroet med Skov.
I ovrigt kan
dog denne Beregning give enhver, som i Lolland eller Falster er Eier af meget
stort Jordegods, Anledning kil, at speciel bemcerke, hvad Strceknings Over
stade Skovlandet derpaa indbefatter, og derefter afpasse, at der hverken ffal
vcrre for meget eller sor lidet Jord i Brug til Skov.
Da, som forhen meldt,
haves 5^ geometriffe Tdr. Skovland til hver Familie i Falster, sluttes, at
der til hver Familie aarligen kan haves 17 Favne Brande, saafremt FalsterLands Skovplan, faaledes som den befandles Aar 1771 til 1776, overalt er
begro(*) Som en Trykfejl i min Afhandling cm Siwllands geograplu^c og a^ometrisk-' Bregning, mage jeg anmarke, at i Stedet for f Skpr. Törve stier s Land sta! staae
2f, ligesom strop i sorcgaaende finbed nrevnet.
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begroet med Bogeskov, oq hver geometrisk Tonde Skovland vedligeholdes og
opelskes saaledes, at den kan i Durksmt frembringe 127 fuldvoxne Boge i en
Tid af 100 Aar.
Efter foranforte Beregning indeholder Falster 2332 geometriske Tdr.
Moftland, naar deraf den tiende Deel ansees udygtig, bliver Falsters hele
MoftlandS Strakning nasten af 2100 geometriske Tdr. Lands Indhold, folgeligen bliver der for hver Familie paa Falster overhovedet 1 Skp. og fj Fkr.
Torveskiers Land.
Saaledes har jeg da for dette larde Selskab udviklet de Stats- og Landoekonomiske Slutninger og Beregninger, som jeg har kunnet udlede af det over
Lolland og Falster i Kobber stukne geographiske Carte, der er afstukken efter
Landmaaler Skankes i Aaret 1776 reentegnede Carte, som i en 6te DeelS sormindff'et Maaleftok forestiller alt, hvad der paa de geographiske Landmaaleres
Ovmaalings-Carter over Lolland og Falster findes affattet, hvis Afstetning i
formindsket Maalcstok tillige er grundet paa de trigonometriske Beregninger,
der ere bestemte efter de af den trigonometriske Observateur, ved Hielp af Ecstroms store geographiske Kikkert Instrument iagttagne Vinkler, som saa fimt
kan derved bestemmes, at en Vinkel, hvilken som helst, i en spidsvinklet Tri
angel, hvis trende Hisrnepunkter ligge i 2 til 3 Miles Afstand fra hinanden,
kan efter den Noiagtighedsgrad, som Instrumentets Natur tillader, ei vcere
storre Feil underkastet end 5"; oq naar Triangel-Rakkerne vedligeholdes med
alle de Forsigtighedsregler, som Kunsten tillader, kan man, uagtet der endog
indlsbe Hindringer etter saa kaldte vexationes praclicæ,. frembringe den tri
gonometriske Affatning med den Rigtighed, at der for hver Triangel eller i
hver 2 til 3 Miles Afstand c i kan regnes over 1 til 2 AlneS Uvished, hvilke
som oftest uundgaaelige Feil dog i en Rakke af sammenhangende Triangler
handelseviiS kunne forden stersteDeel have hinanden, eftersom de kunne paa nogle
Steder vare ligesaa meget formindskende, som de paa andre Steder have varet
forogende, saa at Subtraktionen i Fremgangen haver A ditione», og Udslagcne af de for hele Triangel-Rakker summerende Feil desaarsag kan ved Slut
ningen blive ganske ubetydelig.
Erfaring, som er det sik»' ste Overbeviisningsmiddel, har lart mig, hvor ubetydelig d n sidste Feil kan blive, ved en i mange
Miles Omkreds fortsat trigonometrisk Affatnmg mcd sorbcnavnte Ecstroms
store
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store geographiske Cirkel.
Da jeg fra de udi Sioelland ved trigonometri^
Beregninger bestemte Stationspunkter havde fuldfort Triangel-RcekkerneS tri
gonometriske Affatning over Sprogoe, den nordre Kant af Langeland, over
Taastnge, Hsten og Sonden omkring ved Fyens Strandkyster, samt Vester
paa Landet, og endt Nordvest paa Fyens Land med dobbelte Rcekker af obferverte Triangler, sik jeg en paalidelig Bekrceftelfe paa, at man kan frembringe
Rcekker af Triangler faa nsiagtigen affattede^i en Fremgang af
Mile, at
den summariske Feil eller Uvished i det Hele ei skal kunne belobe sig over 8
til io Alne.
En Noiagtighedsgrad, der for en Geometer kan ei andet end
vcere ct fornoieligt Beviis paa den ypperlige Overeenstemmelse, der virkeligener
mellem Calcul og Praxis.
Til Slutning anseer jeg det ikke upassende, at tilfoie en Forklaring over
hvad hver iscer af Selskabets geographiske Landmaalere har affattet af Lolland
og Falster, hvad Aar deres Opmaalings^ Conceptcarter ere affattede, og hvor
mange geographiske Qvadratmile, samt 100006c Dele af samme hver iscer,har
optaget.

Lolland.
Derover ere affattede 5 geographiske OpmaalingS-Carter.
1) Over en Part afAalholms Amt, Muffe-Herred, er af mig forfat
tet i Aaret 1771. Indeholdende 5 9942 geographiske Qvadratmile.
2) Over en Part afAalholms Amt, Musse- og Fugelse-Herreder, er
af Hans Skanke forfattet i Aaret 1772, indeholdende 4. 5808 geographiske
Qvadratmile.
*
4
3) Over Nerre-Herred og en Part af Sender-Herred i Haldsted Klo
sters Amt, er afHans Skanke forfattet i Aaret 1773, indeholdende §. 13043c*
ographiske Qvadratmile.
4) Over en Part af Sonder-Herred i Haldsted Klosters Amt og FugelftHerred i Aalholms Amt, er af Soren Bl'UUN forfattet i Aaret 1773, inde
holdende 4. 3263 geographiske Qvadratmile.
5) Over den resterende Part af Fuaelse- og Sonder-Herreder, for
fattet i Aaret 1774 af Hans Skanke, indeholdende 1. 6106 geographiske
Qvadratmile.

Fal-
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tilligemed
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Baagoe.

Derover ere affattede 3 geographiffe OpmaalingS-Carter.

1) Over Nsrre-Herred udi Nykiobings Amt, er forfattet i Aaret 1772

af Svend Andreas Heidemark,

indeholdende 4. 4943 geographiffe kva

dratmile.
2) Over en Deel af Sonder-Herred i Nykiobings Amt, er forfattet i

Aaret 1773 af Svend
phiffe Qvadrarmile.

Andreas Heidemark,

indeholdende 3. u 14 geogra

3) Over det resterende Stykke af Sonder-Herred paa Falster, forfattet
i Aaret 1774 af

Hans Skanke,

indeholdende 1. 0118 geographiffe Qva-

dratmile.

Rrr
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Integration
af

logarithmiske Differentialer
as den Form eTdx, hvor z er en Function af x
ved

Johan Nicolai Tetens.

i *.
9?aat man anvender Analysis paa virkelige Objekter i Naturen, og seer beret

Forandringer ar underkastes Calculen, da kommer man meget ofte til logarithmiffe Differentialer. Af egen Erfaring har Lambert giort den Bemcrrkning (a),
ctt nersten alle Tilfalde af dette Slags lede til transcendente Wqvationer. Han
har ladet det vcrre uafgjort, om dette skeer enten formedelst Sagens Natur,
<Uer formedelst en Mangel i vor Analysis; dog tilskrev han den sidste Aarsag
det meste.
Jeg maae tilstaae, at jeg ikke ganffe bifalder denne skarpsindige
Mands Mening; at vi faa ofte (dog ei altid) komme til transcendente 2Eqvationer.
I saadanne Tilfcrlde, som de ere, hvilke Lambert, for det meste,,
selv har utiberføgt,. synes mig, at det ligger i Sagens egen Natur; men det
er en Mangel i Analysis, og besynderlig i Integralregningen, at vi da ikke
ret kunne komme sort,, og opdage de fegte Forandringers Love, fordi dette
kommer

(*) See Lamberts Briefwechsel B. S. aoo.
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kommer as Integrationen. Saa ofte Forandring i Srerrelftn (dy) forholder
sig fom Storrelsen (y) ftlv, og desuden end videre^dependcrer af en anden
foranderlig Storrelse (x), saaledes som en Function as samme (z) tilkende
giver; saa ofte kommer man og til en 2Eqvarion af saadan en Form y = e7',
vg da bliver det i de allerfleste Tilfcelde en Fornodenhed at finde Integralet
Sezdx.
Lovene for Menneskenes Dodelighed kan regnes herhen, efterdi de
Dodes Antal er proportionalt med de Levendes, naar Alderen er den samme;
og desuden paa en vis Maade kommer an paa Alderen selv.
Mine Underssgelser angaaende disse Love have tart mig, hvor vigtig Integrations-Methoden
af saadanne Differentialer kan blive for det Praktiske.
Det er bekendt nok,
at Analysis herudi endnu er temmelig indskrcenkel; jeg har derfor anseet det
for ikke uvetydeligt, at man deöangaaende sogde, at udfinde almindelige Me-

rhoder.

§. 2»

Jeg vil forst tage de Integraler Sezdx, hvor z er en algebraisk Func
tion af x.
Lad derfor y vare = e\ hvor e tilkendegiver det Tal, hvis Logarithmus
= i, fom sædvanligt, faa er dy — ezdz = ydz.
Fremdcles tag dz=zXdx, hvor igien X er en Function af x, saaledes at den
tillige er en rational og endelig Function af x.
Denne Methode udstrcrkker sig
videre, saaledes som i det Felgende skal blive klart, og man kan begynde ved
de lettere og simplere Exempler.

Antag X = a Hb abx, altsaa Xdx

adx HH sbxdx; og z = ax HH bx2*

§. Z.
Man antage, at Se7dx, eller 8ydx — y. V, hvor V ligelede- maae
voere en Function af x.
altsaa ydx = ydV 4* Vdy = ydV HH Vy ♦ dz
(§. 2.) = y . dV HH yVXdx

.

altsaa dx =z VX HH dV: dx
eller 1 — VX — dV: dx = o.
Rrr 2

Denne
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Denne sidste TEqvation kan her kaldes Hoved - ILqvationen; den er en
^Equation, fom tilkendegiver Betingelserne ved Integrationen, og kunde for
vidt kaldes Betingelsernes ZEqvation (æqvation de condition);
nun dette sidste Kunstord .har allerede en anden bestemt Bemcerkelfe i Inte

saa

gralregningen.

§. 4.

Man kan endnu paa en almindeligere Maade antage, at K . Sydx —
y . Vn, hvor K er en bestandig Stscrelse, i hvis Sred i altid kan semes.
Man sinder da K — VnX— d (Vn) dx u o til Hoved-'Mqvalion.
Men
da dog derved Methoden ved Slutningen ikke bliver almindeligere, end den
allerede er, saa beholder man den forrige Hoved,2Egvalion i —VX—
dV : dx — o.
5'

Lad fremdeles vcere V := A HE- Bx HE* Cx2 4- Dx3 4* Ex4 4- HE-, hvor
A, B, C, D ere bestandige Coefficienter, da der herefter ffal afhandles de Til
falde, hvor de ere foranderlige Sterrelfer, faa bliver

— B HE- 2 Ox HE- sDx2 HE- 4Ex5 o. f. f.

Er nu X u a HE- abx, fom i ncervarende Tilfalde §. 2, faa har man
VX = aA HE- aBx HE- aCx2
aDx3 0. s. f.
HE- sbAx HE* 2bBx2 HE* 2bCx5 0. s. f.
felgelig 0=1 — Aa — aBx — aCx2 — aDx3
— B — ibAx—2bBx2 —- rbOx3
— aCx — sDx2 — 4EX3 0. s. f.
Heraf bestemmes Coeffieienterne A, B, C 0. s. v. i Raden V.
Saa er r —
Aa — B = o.
Nu er det vilkaarligt, enten man satter A eller B = o
eller og ingen af begge; men dog saaledeö, at een af dem vilkaarlig bestemmes.
Man tager A = o, few et B = r.
Fremdeles aB HE* 2C = o; altsaa C ~ — —

aC HE* 2bB HE- 3D 2= o *
fremdeles

f * D = —

j . (aC HE* 2bB)

E = — J . (aD HE- abC)
og
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og fa a fremdel-«, hvoraf Loven for Fremgangen er klar.
Felgelig bliver det
fegte Integral Sydx — Se« + bx=. dx = yV= eax * b«*. (Bx -1. aBx*

— I« (aC ffi 2bB) x3-------- ).
$. 6.

Man seer as dette Exempel, hvor simpel, og tillige hvor almindelig denne
Methode er, naar Man ved Oplosninger i uendelige Rader integrerer 2Eqvarioner as den Form C — VX — dV : dx, naar X er en Function as x.
Newtons Methode forholder sig til denne Methode, omtrent som Brugen af
Regula falfi til de algebraiske Methoder ved TEqvarioner.
Naar denne
(tore Mand skriver om sin Methode: Sic demum ad finem perduxi hoc
valde intricatum , et omnium aliorum difficillimum problema,
qvando duæ folum fiunt fluentes qvantitates, una cum fluxionibus
fu is in propofita æqvatione; saa er dette et BeviiS, at det, som saa ofte
hcendeS de Svagere, og er fkect med ham, at man undertiden langt borte og
ved Omveie soger det, hvilket ligefrem og i Ncrrheden havde vceret at finde.
Efter forbefkrcvne Wlaade kan man giere Prove med alle de Exempler, hvilke
Newton har, og man vil meget ler for Integralerne finde de samme Rader,
som forekomme hos ham (b).
§. 7.
Denne Methode giver Integralet ikkun ved Rader, hvilke, naar de
rkke hore op, eller ikke convergere, ere ubrugelige.
Paa denne Indvending
kan jeg svare, at Newtons Methode heller ikke gaaer längere: at man i dette
og lige Tilfalde dermed maae vare fornøjet; efterdi ingen Adskillelse finder
Sted, og hvor det ikke skeer, kan for ncervcrrende Tid Integralet ikke gives
anderledes end ved Rader; meget sieldne Tilfalde undtagne.
Korthed og
Lethed bliver immer el Fortrin ved den her forklarte Methode.
Man er des
uden ikke bunden alene til stigende Rader for V; man kan og vcrlge faldende
Rader, i hvilke Potemferne afxtage af, og blive negative, og som negative
Rrr 3
voxe,

(b) Newtons Methode er med fortrinlig Tydelighed forklaret i Siemens du Calcul In
tegral par les P. P. le Seur et Jacquier. P. II. Cap. 2.
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voxe, og hvor enten -en ene eller anden Slags convergerer, undertiden hsrer
op og giver Integralet i en endelig Storrelfe.
Hertil ledes man ikke altid,
eller i det mindste ikke saa ligefrem ved Newtons Methode.

Den foregaaende Hoved-^ZEqvation i—V (a 4 2bx)— dV : dx = o
§. z. giver efter Newtons Methode ikkun en stigende Nad for V; men ester
foregaaende Methode kan man og tage en faldende Rad.
Man fatte nemlig:
V — Ax-1 * Bx-2 4 Cx—3 4 Dx*4 o. C f.
saa er (a HH abx) V=aAb HH 2bBx”T 4 abCx-2 4- 2bDx—3 4* 4«
*4 aAx-1 4* aBx-2 4 aCx—3 4 4
og

— Ax~2 — 2Bx

m

3---------

— 2bBx 1 — abCx™3 — 2bDx~3---------— 2b A — aAx—I — aBx~2 — aCx~3--------4 Ax—2 4 sBx-3 4 4
folgelig for Coefficienterne i Raden V
Altfaa o — i

i — 2bA — o; A —
2bB 4 aA — o; B — — ~

<sbC4aB —A = o; C = ~"^
abD 4 aC = 2B; D —

hvoraf Fremgangsloven for de folgende er klar.

Dernast bliver V —

. x—1 — ~ ♦ aAx“~2 — ~ (aB — A) ♦ x—3 — -b

(aC — 2B) x~4. 0. s. s.naar a c ab.

Og Raden af Coefficienterne er selv convergerende,

§- 8.
Denne samme Art af Oplosning for Hovedraden har veiledet mig 'til en
Methode, til i Analysis at finde stigende Rader isteden for faldende, hvrlke
hore til de famme 2Eqvationer, og kunne bruges isteden for de vorende Rader,
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og som ostest convergere, hvor de andre divergere.

Jeg siger som oftest,

da der gives Undtagelser; efterdi begge kunne vcere af den Art, at de ikkun
til en vis Grcendse have den ene Egenskab, og derfra fremdeles erholde den
anden Egenskab. Derom skal jeg udforligere handle en anden Gang. Denne
Materie er vigtig i Integralregningen.

9.
Endnu en Anmcerkning angaaende Bestemmelsen af Coefficienterne i Ra
den V.
Man fandt (§. 5.) for de tvende forste Coefficienter A og I
i — Aa — B ~ o
og da disse ere ubestemte, saa tilkiendegiver det, ot der maae vcere flere Rader,
som kunde bruges.
Man kunde saaledeö, som der er flkeet, antage A — o,

saa var B = 1.

Naar man tog B = o, saa blev A = -, og 2bA HH

2C = o, og An — p 0. s. f.

Ligeledes kunde man, uden at antage A eller

B = o, bestemme enhver af dem vilkaarlig.
Herved kan det ffee, at Raden
for V afbrydes enten paa den ene eller anden Maade.
Naar i foregaaende
Exempel b ~ o, det er naar X — a eller z = ax, og altsaa det sogte In

tegral Seax . dx = ~ . eax, saa faaer man
o =z i — Aa — aBx — aCx2
aDx3 — —
— B — 2Cx — gDx2 — 4EX5---------Naar altsaa i Mqvationen for de tvende forste Coefficienter 1 —" aA —

'

*

B=o, ligeledes B = o, saa er AH, og de efter B folgende Coefficien

ter i Raden V forsvinde.

Man finder da V —

og Seax . dx = eax . ~

Naar i dette Tilfcelde A m v, saa er B ni, og da faaer man C =—

px __
__
S s)
xr
ax2 w a2x3
a3x4
D — — -3 ’ E — _ 4 ' ®9V = X — — * 7-^7 —

x __
a-x2
a3x3
aVzzzax----------- 4i. 2 A 1.2. Z
a3x3 ,
n4x4
-------------- —
1.2. 3 * I. 2. 3. 4
t

a4x4
a x
1.2. 3.4

I.2.3
XT

I.2.3.4

T
+— i

, a2x2

1V = i — ax HH —
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Dette er det suldstcendige Integral Seax . dx

. e9x 4* C,

nemlig C er den til Udfyldningen fornsdne bestandige Stsrrelse.

hvor

Den er

naar x == o Integralet er ± eax —

:== —

Sammenligner man den sidste Seeming V ==
med det forhey fundne V =

saa viser sig for meget.

Af Hovedceqvationen

i — XV — dV : dx = o lade sig finde flere Vcerdier for V, hvilke man

ikke tor antage for fuldkommen at vcrre de samme, og i ethvert Tilfcelde lige;
saaledeö at, naar de betegnes med V og V1, dog Sydx = yV, og tillige
Sydx — V1*
Dog med den Forffiel, at et af disse Udtryk yV og yV1
giver Integralet Sydx fuldstcendig tilligemed sin Constante, men del andet
ikke.
Egentlig er Sydx = yV
K, og ligeledes Sydx — yV1 4* Kr,
naar K og K1 er Udfyldningen til Integralet; da kan den ene vorre o, naar

den anden ikke er det.
§.

io.

Endnu et bekiendt Exempel, for at fortte Methoden i sit fulde Lys.

det fsgte Integral Se* dx = S . etnx

. xn . dx,

n

Lad

x . dx, dette er liig med Semx

efterdi xn = en e°9* x.

Da er mdx + nx““1 ♦. dx = dz
og X = dz : dx = m + nx—I.
Efterdi nu i — XV — dV; dx = o, faa antager man allerforst for

V en stigende Rad, og fortier

V =

T. Integration af logarithmiffe Differentialer.
V=A +
saa bliver
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Cx2 4 Dx5 4 4

= B HH 2Cx 4 3DX2 4 HH

og XV — mA HH mBx HH mCx2 HH mDx3 HH HH
4 nAx-1 HH nB 4* nCx HH nDx2 HH nEx3 HH HH
Altsaa o — i — nAx"-1 — nB — mBx — mCx2 — mDx3-------— B — nCx — nDx2 — nEx3------- — aCx — zDx2 -— 4EX4-------Deraf faaer man nA = o; altsaa A = o

fremdeles 1 — nB — B — 0, B ~n

t

— mB — nC — 1C = o, C = —
lig-l-d-S D=-^; E —

°- s- f-

Deraf erholder man
T

m®

m

V = ——. x — —■ . x2 HH
♦ X’ — HH
n4i
n 4* i •n HH 2
n 4 i♦n 4 2 *11 Hr 3
‘
denne Rad bryder rkke af.
§. ir.
Naar man for V tager en faldende Rad, saa er, naar
V — A HH Bx-1 HH Cx—2 4 Dx—3 4 Ex*4 4 HH
dV : dx ~ — Bx-2 — aCx-3 — gDx-4-------- og
VX zzz mA 4 mBx-1 4 mCx-2 4 mDx-3 4 4
4 nAx-1 4 nBx—2 4 nCx-3 4 4
altsaa 1 — VX — dV: dx — o —
i — mA — mBx-1 — mCx 2 — mDx-3 —
— nAx-1 — nBx—2 —- nCx-3 —
4 Bx~~2 4 2Cx—3 4 4
ai»«A=E. B-_ '2A c = -n-=2.B» D = -^.c,

0. s. f.

Ses

Dersom

$o6
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Dersom n er et heelt og posetiv Tal, saa bliver en Coefficient:= o,
og med den alle de ovrige.
Denne Rakke bryder altsaa i Vene Tilfalde af,
altsaa

hvilket er det bekiendte Udtryk af dette^Jnregral, naar n er et heelt og positiv

Tal.
Dette saalcdeS fundne Integral udfordrer endnu en Udsyldnina, nemlig
det sidste Led asRadenV, hvilket ikke er=o, et

O. x—«

dette multipliceret med emx . xn giver for x = o den bestandige Srorrelse
n'

• n~2

■1, hvilken altsaa maae drages fra det almindelige Udtryk, for

at giere Integralet fuldstcrndigt.

’ Man finder altsaa for V tvende Rader, en stigende og en faldende, af
hvilke den ene bryder af, naar n er et positiv og heelt Tal; men ikke den anden
(§. io.) og af hvilke den forste ikke forsvinder, naar x — o; men den anden
bliver og —O, naar x — o.
Som bekrendt er, finder det samme Sted ved
begge binomial Formler, naar x er et heelt Tal.
Saadanne Tilfalde fortiene
neie at undersoges; maaf?ee kunde det give Anledning til almindelige Methoder, ved hvilke man isteden for de uendelige Rader kunde scene andre Rader,
hvilke under visse Betingelser afbryde, og saadanne ville vcece as megen Vig
tighed i Analysis.

§. 13.
Naar i foreaaaende Ercmpcl n er neqativ,

etter S . emx . x~n . dx

sogeS, saa afbryder paa ingensteds, hverken den faldende Rad (§. ti) eller
den stigende (§. 10); men den sidste giver tillige Reduktionen af det sogre In
tegral til Integralet S . emx . x“1 . dx ligesom den scrdvanlige Integration

gior.
Lad
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Lad til Exempel vcrre n = — 4 i den stigende Rad for V (§. 10) saa bliver
mx2
m2x3
n
—
i
.
i
T
—
2
(n
—
1)
(n
— 2) (n — 3) ~"
n—i
mx2
.
m2x3
X
3
3.2
3.2.1

De

efterfolgende Led blive — - 2l

*-~;ltO0. s. v.

Disse ere Infinita, Hvilke for sig ikke give noget bestemt Resultat; og
altsaa for saavidt ere ubrugbare.
Men da Raden, fra disse Led at regne,
IT) 3 x 3

X

er den samme, som folgende —-

—

IPX2

\

o,(~q.------------

)* °9 den i Pa

renthesen indslutkede Factor er Raden selv for V, naar man tager n~ — 1;
saa folger, at, naar man isteden for V i dette sidste Tilfcelde scetker V1, bliver
x
mx
it) c x 3
V for n H — 4 deelt i tvende Dele; nemlig udi — - — —
~
-f og

udi

>

3.2.1 *

*

Altsaa er det sogte Integral Semx ♦ x~4dx == emx

—
3.2.1V

— —---3 cmx . x—4 , V1 = emx r~
3.2.1
.
x.

—)-------- . cmx . V1.
3.2.1.x/

3.2. i.x

Da nu emx - x—1V1 = Semx x—T dx, saa er Integralet Semx
. X-4 . dx reduceret til Setnx . x~~T . dx.

Dette viser tillige Brugbarheden

af den foregaaende Methode, efterdi den paa en let Maade forer til den fred
vanlige Reduction.

Den faldende Rad for V §. 11. giver en Reduction for det foregaaende
Integral, hvorved Semx x~n dx bringes til et andet Integral, i hvilket,
isteden for den negativ? Exponent (—n) findes en endnu fterre og ligeledes
negativ Exponent; faa at endelige« emx x”
x) for et bestemt x bliver

mindre end x*™1«

Sss 2

Naar
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91 »ar n er negativ, faa er den faldende Rad for V i §. 11. — i . x—1
n
*i^1X

2 , n . (n 4- i)
—; a. 4. + " -Qi 4- 1).(n 4< 2>...(n 4. r)
* ----- m5--------- ---

x— 0’4'Det sidste Led tilligemed det felgende en-0'4-0(114-2)...(n4i)
mr t 1
. x~
0 . ^2 x"~T HF n
x~2 HF HØ, eller om Factoren i Paren-

thesenhederV^—-------- ----------------- *x

.e’nx.x-n.x-r-I.VI er —

1 * <Vx.og

n.(i4t)...(n4<r)

mr+ 1

,

♦ b@:mx.x-<n*r*I>.dx.

§. 14^

Lad det ssgte Integral vcrre Seax HF i bx2 HF fcx3 . xn dx, eller
Seax 4« i bx2 HF 4cx3 HF n Log.x # jx, fa« er X = dz : dx == a HF bx HF cx*
HF nx--1, eller opsatte efter Værdighederne af x =|nx—1 HF ax° HF bx HF ex*.

Nu rages fsrst for V en stigende Rad,, etter V = K HF Ax HF Bxz
HF Cx3 HF Dx4 HF HF, faa erholder man
XV = nKx 1 HF nA HF nBx HF nCx2 HF nDx3 HF HF
HF aK HF aAx HF aBx2 HF aCx3 HF HF
HF bKx HF bAx2 HF bBx3 HF HF
HF cKx2 HF cAx3 HF HF
dV : dx =
HF A HF aBx HF 3CX2 H< 4DX3 HF HF
Naar 1 — XV — dV : dx = o
og nK = o, faa cr I< — o
i — nA — A — 0; A — —\—
— (n 4 2) B — aA = o; B =------

— (n + 3)C — aB — bA=o; C=-^^

— (n4-4)0 —aC—bB — cA=o; D = —

°g

T. Integration af logarithmiffe Differentialer.
og saa fremdeles,

hvor Reglen for Fremgangen viser sig lydelig.

r

aA

aB JU BA

»

(aC Hb bB 4* cA)
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Allsaa

____ V" —. -______
xz —— ------ -------- XD
-------------------— x4-------r-----n HH i-i X-----------n HF
HF
2
n db 3
n db 4
n
n
3
,.x *åbx-4<f cx= _ xn . dx — eM 4- 4 bxv>
og Se1

X7 ——

*

Antages for V c tt faldende Rad, nemlig V = K + Ax~1 db Bx—2
dH Cx—3 HF Dx 4 HF db, faa faaer man, fordi X — nx 1 db a HF bxdb ex\
XV zzz cKx2 db cB db cCx 1 db cDx 2 db cEx-3 db cFx—4 db db
db cAx db bA 4« bBx—1 db bCx 2 db bDx 3 db bEx~4 db db
db bKx 4? aK HF aAx—1 db aBx 2 4- aCx~3 4* aDx~4 db db
►F nKx—1 db nAx—2 db nBx~3 4b nCx—4 HF HF
og dV : dx == '
— Ax~2 — aBx—3 — 3Cx~4-------følgelig, naar i -- VX — dV : dx = o
cK = o; K = o
cA — o; A — o

i — cB =

o; B=-

cC HF bB = o;

c = -55
c

cD *4* bC HF aB = o; D =

bC >4* nB

c

cE 4- bD 4- aC 4- (n — 2) B = o; E = — — * aC *
cF 4- bE * aD 4- (n — 3) C = o; F = — bE

°D 41 (11 — 31 c

Derved har man Loven for den Fremgang', efter hvilken de felgende Coefficienter giøres af de foregaaende. Deraf bestemmes Raden V, og Integrant gives.
Disse Exempler synes mig at vare tilstrcrkkclige, saavel ril at giere Me
thoden selv, som dens Anvendelse rydelig.
I Coefficienrerne af Raden V
findes en vis Arr af Rr currens, hvilken,, omend^iønr den ikke egentlig g tør
Raden ril en recurrent Rud, saa dog i andre Henseender er mcerkvcexdig. JeJ
vil endnu kortelig vise, hvorvidt denne Methode strakker sig.

Sss 3
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Integration af Logarithms Differentialer.
§. 15*

Man antage X u dz : dx at vcrre en rational Brok i det sogte Inte
gral 8e^ dx, cUet SeSxdx <. dx.
Man sortier X =z P : M, hvor begge P og M ere rationale Funktioner
p
afx, saa er i Folge Hovedorqvationen i — — V
dV : dx zzz o eller ogsaa

M — PV — MdV: dx ~ o.
Her kan man igien gaae frem paa den forrige
Maade, og for V anrage saavel en faldende, som en stigende Rad.
Til denne Art af Tilfcelde henhsre alle Integraler af den Form SeR .

Q . dx, hvor R og Q ere rationale Funktioner afx.

Thi, efterdi eR . Qdx

z= eK * Log. O. . dx — ezdX/ fa(t Oliver X = dR : dx * dQ : Qdx.
Dette lader sig henbringe til en Fraction P : M.
Dersom Q er en rational Function afx, og ingen Brok, eller af denne
Form a
bx HH cx3 Hb dx5 o. s. v., saa kan Integralet SeR Q. dx og tages

stykkeviis, aSeR dx, b ♦ SeR xdx, cSeR x2dx, som i §. 14.

Man bru

ger til Coefficienterne for Raden V, isteden for n csterhnanden Exponenterne
i, 2, 3 0. s. v.
Men som oftest vil man hastigere blive fcerdig, naar man paa
rengang soger Raden V for det hele Integral.

§. 16.

Naar X selv er en uden Ende fortlobende Rad, saa maae man i Hovedceqvatiouen 1 — XV — dV : dx zzz o isteden for V tage en Rad af felv
samme Art, en stigende eller en faldende, saaledes som den i X er.
Her er
man allsaa were indstkrernket.
Det kommer an paa, om man ikke isteden for
Raden X kunde sinde en anden, enten afbrydende, eller paa den modsatte
Maade fortlobende Rad, hvilken kunde scettes isteden for hiin.
Dette aaaer
an i mange Tilfalde; men er egentligen ikkun nodvendigt, naar man ellers
ikke har konvergerende Rader.

§. 17.
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§. 17.
Na ar X er en irrational Function af xr saa fan undertiden det ssgte
Integral ved Substitution af andre foranderlige Størrelser henbringes til et
saadant, i hvilket X eller dz : dx bliver rational.
Dette er alletider det kor

teste.
Hvor dette ikke gaaer an, kan altid X oplofts i en faldende Rad af x,
og da for V findes en faldende Rad.
I ethvert Trlfcelde kan man derved
naae Maaler, at man forft af Hovedceqvalionen 1 — XV — dV : dx = o
bortbringer Jrrationaliteten, og da forst foger Raden for V.

. dx, faa erX = - (a Hh bx)

Lad det fogte Integral voere Se'

Man scene (a 4< bx)

altfaa irrational, naar n er stsrre end 1.

,

== v, saa

bx^' . dx zzz £ ♦ Sev . v"“1 . dv*.

bliver bdx = nvn~I . dv, og Se a

Dette er et Integral af den bekiendte Form, hvorom forhen $. 10 er handlet.
Er det fremsatte Integral Se^

111 . dx,

saa kan man ligeledes tage

(a i-b bx) m = v, og da er (a 4- bx)” — v'”, og nb (a►b bx)n1 . dx =

03

/

Y i

Se(a *

s 11

; ™ dx =z

m

. Se . v

' 11

11

. dv; dene er et Integral af den for

rige Form, og den faldende Rad for V vil bryde af, som i §. ir, naar —

er et

heelt Tal.
fa JL bx'1)

Lad fremdeles Integralet vorre Se

r

n

♦ dx.

Man sattle adHbx

— yl, fao et* nbxn —1 . dx = rv*”'1 ♦ dv, og dx — —------- —.
nhvn-----

1

Men
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sidste Integral horer til dem i §. r$, hvorved ingen videre Vanskelighed er,
undtagen Moisommelighed i Regningen.

§. 18
Naar i SeTdx hverken z eller dz : dx = X er en algebraiff Function
«fx, saa kan endnu den samme Methode anvendes, og Formen for Raden
V findes.
Man antager z zzz Sa Log. N . dx, hvor N er en algebraisk
Function af x, saa bliver X = a Log. N, eg dX = a 4^.

Af Hovedceqvationen 1 — XV — dV: dx = o findes X = —

,

etter X — V-*1 (1 — dV t dx), og naar man paa nyt differentierer, er
dX = — V-2 . (dV — (dV)2 : dx) — V“1 „ ddV : dx.
Derved faaer
man en anden Hovedoeqvarion a

V-2 dV — V~2. (dV)2: dx>p V—1.

ddV: dx = o> eller o = aV2, dN : dx dH N —

§. 19*
Ved Brugen af denne anden Hovedaqvation maae man imidlertid bemarke, at i de Tilfalde, hvor X foruden de foranderlige Leed, desuden inde
holder en bestandig Storrelfe, maae Mqvationen igien integreres, forend -e
anlagne Coeffrcienler i Raden V bestemmes, og Integraler, ved Tillag af en
Constant udfyldes.
Det er klart, ar naar X =zz P Hb K, hvor P er c ti Function af x; men
K er uforanderlig; da er efter den forste Hovedaqvation P Hb K zz: V—1

.

Naar man paa nyt differentierer, saa fremkommer paa nyt en

Differential'Mqvation aV2 . dN =—NdV (1 —

— NV .

, det

7\ Integration af logarithmiffe Differentialer.

513

er en ja ad an, hvilken vil fyldestgisre Mqvationen P = V”1 (1 —

men

ikke passer sig til den forste Hovedcrqvation, forend den forst er udfyldt. Men
naar, efterår Integrationen er foretagen, den constante Storreise er foret til,
saa har man den Mqvation, af hvilken Coessicjenterne for V lade sig.bestemme;
da og igien Udfyldningen ril Integraler paa den fcedvanlige Maade maae fogcs,
naar Ver fundet og Sez dx — ez V, saaledeö, som i §. 9 er erindrer, med

mindre ez

V forsvinder med

x = o.

§» 20.
Lad det fegte Integral vcere Se8,

(iHFx) og dX —

‘ _dx. dx, saa er X = Log.

Alksaa d^s H dx, N = iHFx,. 03 a = 1.

Man

kan altfaa gaae frem paa folgende Maade:

Man scette V — A HF Bx HF Cx2 HF Dx5
HF
saa er V2 =: A2 H? aABx HF B2x2 HF 2BCX5 HF 2AEX4 HF HF
HF 2ACX2 HF aADx3 HF C2x4 HF >t*
HF 2BDX4 HF H5
fremdeles dV : dx =: B HF aCx HF gDx2 HF 4Ex5 HF sFx4 HF HF
i — ~~ i — B — 2Cx — 3DX2 — 4Ex3 — —-

■

S C1 — k)= B * =Cx 4- 3Dx2"* 4Ex=
— B2 — 2BCx — gBDx2 — 4BEX3
—- 2BCx — 4C2x2 — 6CDx5
— 3BDx2 — 6CDx3

— 4BEx3
VddV": dx2 = 2AC

aBCx HF aCCx2 HF aCOx3
HF 6ADx HF 6BDx2 HF 6CDx3
HF 12AEX2 HF 1 2BEx3
'
HF4.5AFX3

Naar nu V2 >i-(i >i-x) ^(i - ^)4-(i *x)^ = o

Ttt

saa
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faa fa a er man o — A2 4 2ABx 4- B2x2 4 2BCX3 4* 4«
4 sAC 4 2AD
4 B 4 2C. 4 3D. 4 4E
-— B2 — 2BC — 3BD — 4BE
— 2BC — 4CC — 6 CD
— zBQ — 6CD
— BE
4 2AC 4 2BC 4 2CC 4 2CD
4 6AD 4 6BD 4 6CD
412AE 4 12BE

44-sAF
4 (B — B2 4 2AC) x
4 (2C — 2BC 4 6AD) x2 4 (3D — 2CC 4 12AE) x3
Heraf fa a er man de til Coefficicnternee Bestemmelse fornodne Mqvationer, nemlig A2 4 B — B2 4 2AC zzz o.
Her maae man cage 2 Srerrelser vilkaarlig, dog saaledes, at den trebie tillige derved bliver bestemt.
Er
A = o, fa a bliver B enten — i eller — o; men C bliver ikke bestemt.

Dersom A — i, ogB — i, saa bliver C ~

, D ~------- —, E ™
2- * 3

-2
, p __ _______ *?
aTZU'
2.3.4.5*

§.

21.

Men i ncervKrende Tilfoelde, hvor x — Log. (1 4 x), og hvor man for
Log. (1 4 x) kan scekke den bekiendte voxende Rad, x — |x2 4f x3 —
5 x4 4 —, vN man nærmere og lettere erholde Raden for V efter den ferste
Hoveoceqvation 1 — XV — dV : dx = o, naar for X den forrige Rad

substitueres.
Derved bliver da Raden for V en stigende Rad §. t6, og altfaa ubrugelig, naar x er stsrre end 1. * Man maatte derfor forud foge en
anden faldende Rad for V04 (t 4 x) fsreud man ligeledes for V kan erholde
en faldende Rad.

2 mid-

T\ Integration af logarithmiffe Differentialer.

Z15
dx

Imidlertid vil man i ncervcerende Exempel, hvor nemlig dX =£-q^,

ikke erholde nogen faldende Rad for V, omendffisnt man strax anvender dcN
anden Hovcdcegvation paa samme Maade, som i §♦ 20.
Anderledes vilde det
vare, naar dX zzz £

§- 22.

Naar z i det givne Integral Sezdx er en exponential Stsrrelse. F. E.
z zzz ax, saa indeholder Differentialet dz zzz Xdx selv z eller ax.
Naar
man har Hensigt til denne Omstændighed, kan man finde Raden for V paa
ovenstaaende Maade efter den fsrste Hovedcrqvation i —XV — dV: dxzzzo.
Man tager nemlig, V — X“"1 HH AX-2 4« BX”3
HH HH, saa er
dV zzz — X-2 . dX — 2AX-5 dX — 3B. X~4 . dX------------ . Men
naar z zzz ax,

saa er dz zzz ax ♦ Log. a . dx, og dX zzz ax ♦ (Log. a)2 dx

zzz Log. a . X . dx.

Felgelig

zzz — Log. a. X—1 — 2A. Log. a. X 2 —

3B Log. a . X-3-------- ; XV zzz 1 4- AX~r HH BX~2 * CX~3 HH dH
altsaa o zzz 1 — 1 — (A — Log. a) X~1 — (B — 2A Log. a) X—2 —
(C — 3B Log. a) X~3. 0. s. f. Derfor bliver A zzz Log. a, B zzz 2A Log. a,

C zzz 3B Log. a. 0. s. f.
§- 23.
Lad det forlangte Integral vcere Sex . dx, eller xx zzz z, altsaa dz

zzz (1 db Log. x) xx . dx, 03 X zzz (1 HH Log. x) xx.

Man tage V zzz X~1

Hb MX“2 HH NX—3 4« PX—4 0. s. f. hvor Cocfficienterne M, N, P 0. s. f.
ere foranderlige Storrelser, og Functioner af x.
Derfor er ogsaa
XV zzz i HH MX”1 4- NX“2 4« PX"3 4- HH

T. Integration af logarithmiffe Differentialer.
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Er dX = R ♦ X . dx, hvor R er en Function af x, saa bliver

— — RX-1 — 2MRX-2 — 3NRX-5--------* T • X_2 *

uX

• X~5 * *

Deraf faaer man
0 — i — i — MX-1 — NX- - — FX-5
RX-1 * 2RMX"2 HH sNR.X3NR.X- 5 * HH
dN ... ,_______
__ dM y_.2 _____ dN
dx
dx u • •

yg altsaa for Coefficicnterne i Raden V.
M = R
N = 2MR — dM : dx
P == 3NR — dN : dx
hvor Loven fok Fremgangen lydelig viser sig.
J der forelagte Integral er dX
d . (ft HH Log. x) xx

((1 HE* Log.'x)2

HE- x-"1) xxdx = (1 HH Log. x) XdxH*X(r 4* Log. x)—. x—1 . dx.
".........Y-

Alk-

Skriver man v for 1 HH Log. x, saa

1 -■

(äv^^E):6x-

V

s
X2V3

4- NX-5 4- 4" ±=ix*
V
Y—3X

»x-2X

X
£

V

X

—X

I 4

<r

~~ Vx "

x

HE* v ♦ x

X

4-^z.X

*

’

v2x3 )

j

. x-åit

X2V4

3
—Zx
4- ivs. X
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Astronomiske Observationer,
foretagne udi Aarene 1786 og 1787/
anstillede og meddeelte
red

Thomas Vugge.

,^5 denne Afhandling skal jeg have den TEre at forelKgge adskillige astronomiske
Observationer: 1) de, som ere foretagne af mig selv paa det Kongelige Observatoriutn i Kiobenhavn, 2) de, som ere anstillede af Herr Krigs- og LandKommissar Wide i Trondhiem, 3) af Herr Pihl i Lunde i Norge, 4) af
Herr Äiissionarius Ginge paa GoDrhaab i Grönland, 5) af Hr. Ltevog paa
Lambhuus v^d Bessested i Island.

De Kiobenhavnste astronomiste Observationer for Aarek
1787*
Jeg stal begynde med Jupiters Drabanteres Jmmersioner og Emerstoner, hvilke ere observerede med en - o Fods Dollonds Kikkert. Tiden er

I.

bestemt efter et ftr Fods Transit-Instrument, meget neie stiller Meridianen,
og efter et fortrceffeligr engelstt Uhr af Mudge og.Duuen.

T

11

3

1787.
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8'
2 Januar 3 Drabant Emersion
22
i
10
•
i
24
5
•
6
2
28
II Februar 2
•
e
11
Immersion
6
14
3
Emersion
S
8
14
3
s
Immersion 10
21
3
Emersion
-.
18 Marts i
7
s
i
25
9
s
29
»
8
3
c
2
8
9 April
i
10
8
Immersion
30 Septbr. 2
9
1
s
10
10 Novbr. i
e
26
s
6
2

8' 23 sand Tid
43 IO god
i' 36"

14

IO

27 3t
i tvivlsom
26
JO 4r god
27 48 tvivlsom
44
43
33
30
6

33
11

tvivlsom

35
26 god
57 god

28 5*
Si 26
23 15

Den 6 Jan. 1787 er observeret tt i Loven, dens Bedcrkning af Maanen.
Immersionen uf 22' 26", og Emersionen 1 ar 19' 41.
Immersionen er
meget vel observeret; men Emersionen kunde maaffee vcrre tvivlsom omtrent
i" eller i det allerhsiesie 2".

-Den 3 Januar 1787 indtraf en meget mcrrkelig og total Formorkelse i Maanen.
Himlen var i Begyndelsen faa aldeles overdragen
med Skyer, at alt Haab til at observere denne Formsrkelse var for
svundet.
Begyndelsen kunde derfor et observeres, men imod Formod
ning dreve Skyerne bort, Himlen blev reen og klar, og folgende Obser
vationer bleve anstillede med en 3 Fods Dollonds Kikkert.

Immer-
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Jmmersioner.

Sand Tid.

Den heire Kant af Mare

Den

11^24'37"

-

Cercnilalis

venstre

af

Kant

-

samme Hav

n 36

5

Den heire Kant af Mare

Crisium

-

f

ii 41 34

Den venstre Kant af fam

me Hav

gaaer

Maanen

ind

•

i

11 45 48

-

ganffe

Skyggen

eller

total Formørkelsens Be-

gyndelse

Total

-

Formørkelsen

-

ii 48 45

er

ganffe vist begyndt - n 49 43
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Emersioner.
Sand Tid.
Total Formørkelsens Ende,
eller Maanen begynder at
gaac ud af Skyggen - 13'26'20
Total Formørkelsen med
Vished forbi
13 27 2g
Grimaldus
*
$
13 29 29
SchicharduS
< 133215
Aristarchus
13 35 8
Bulialdus
♦
13 43 40
Midten af Tycho 13 48 29
Plato, tvivlsom » 13 51 Z
Ocn i Sinus Medius - 13 52 40
Manilius
*
13 59 21
Menelaus
»
t
14 321
Plinius
#
; 14 7 o
Fracastorius, tvivlsom - 14 11 15
Taruntius
14 12 7
Den heire Kant af Mare
Crisium
14 17 24
VenstreKantaffammeHav 14 22 24
Skyggen gaaer ud afMaanen
14 26 18
Formsrkelsen er med Vis«
hed forbi
14 27 43

Begyndelsen og Enden af Total-^ormsrktlstn ere altid meget vanffelige
at observere, dog haaber jeg, al Sandheden ffal vcrre meget ncer ved Medium
af de anførte Tal; hvilketog gielder om Enden as hele Formsrkelsen.
Plet
ternes Emersioner, undtagen Plato og Fracastorius, hvilke ere anførte som
tvivlsomme, haaber jeg at vcrre faa gode, som Penumbra eller den falffe Skygge
tillade r dem at vcrre; i det mindste er Virkn' ?aen af Penumbra formrndffct saa
meget fom mucUgt, ved at bruge en liden, mui tillige meget ffarp og klar Kik
kert.
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kett.
I ovrigt var Maanen, som scrdvanligt, under Total Formorkelftn
ganske synlig og oplyst med en dunkelrod eller kobberagtig Farve, igiennem
hvilken man endog kunde sie Pletterne i Maanen, undtagen paa de Sieder,
over hvilke Midten af Skyggen gik, hvilke vare, omendskjont ei ganske, saa
dog rcmmeligen dunkle.
Aarsagen til denne MaanenS rode Farve udi TotalFormerkelsen tu aae soges derudi, at de Soelstraaler, som stryge ncermest for
bi Jordene Overflade, gaae igiennem de nederste Regioner af Luftkredftn og
egentlige« ikke skulde kunne komme til Maanen, dog ved Brekning kastes hen
paa Maanen, og rillige oplofts ide prismatiffe Farver, af hvüke den rode,
fom den meest brekkelige, uaaer Maanen, farver den med det saa kiendelige
rode Skwr, og glor den sigtbar, naar den er inde i Jordens Skygge, og ei
burde sees.

Den 15 Junii indtraf en temmelig stor Soelformorkelse, hvilken ved
den skionneste og klareste Himmel blev observeret med en 10 Fods DollondsKikkert.
Ligesom den hele Sommer i Solen har vceret en uscedvanlig Mcengde
af store Pletter, fa a var der og den 15 Junii en stor Deel Pletter, hvilke ere
aftegnede i den forste Figur, saaledes som de vift sig i ovenmeldte forkcerrviftnde
Kikkert, og ere brugte ved folgende Observationer.
Immersionen.
Sand Tid.
Soelformorkelfens
Be«
gyndetft
- '
4r 53'3*?“
Pletten a
»
§ 21 36
b
5 23 4
c
.
*
5 28 28
d2 og d5
531 55
e
5 48 26
f1 og f2A
5 49 3°

Emersioner.
•
Pletten a (Fig. 1)
b
' •
e
<
s
f1
‘
f2
d2
d3
r
c
SoelformorkelsenS Ende

Sand Tid.
6r 14' 27"
6 14 43
6 17 20
6 18 17
6 190
6 22 59
6 23 29
6 24 3
6 34 14

Paa Maanens morke Legemes yderste Kant, feet i Selen, kunde det
tydeligen mcrrkes, at den ei var jevnrund, men fuld af Forhoininger og For1

dybs
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dybninger.
Fire af MaanenS Bierge kunde ftes ak v«re mcerkeligen heiere end
del svriqe afMaanen.
Dc trends reiste sig med en jevn Helding eller Skraaeh d, men det sierde var mere skarpt, konisk og brak. Jeg har aldrig sect Soekfaklerne saa mcrrkelige og foa stimme, som i denne Sommer, og iSardcleehed
paa denne Dag.
De viste sig i Besynderlighed i den synlige nederste, n*.cn
virkelige overste eller nordligste Deel af Solen, som uregelmcrSsige og morkere,
eller rettere meer svagkffinnende Ruder eller Fiirkanter, imellem hvilke alle de
yderste og Gi cendselinier vare meget klare og skinnende.
Af mine i Sommer
paa Solen og dens Pletter anstillede Observationer synes at kunne uddrages den
Slutning, at jo flere og mcrrkeligere msrke Pletter der ere i Solen, desto
tydeligere og mærkeligere ere og Soelfaklerne. Uden Tvivl have disse tvende
Phcenomener begge een Aarsag.
Den Materie, hvilken, naar den er teet og
sammenpakket, frembringer Soelpletter, vil maaskeq paa de Steder, hvor den
er tynd og adspredt, ikkun meget svagt betage Solen lidet af sit Skin, og i de
mellemvoerende Rum frembringe Soelfakler.
Af de mange Observationer, hvilke jeg i Aar har anstillet og beregnet
over Planeternes Steder, skal jeg her ikkun fremlcegge dem, som vedkonnne
de overste Planeters Oppositioner med Solen, og er anstillet med cn sex Fods
mural Qvadraru og et Transit-Instrument af samme Storrelft.

Dagen 1787. Sand Tid.

2x observerede 2f. observerede $ heliocentric
sie Sted.
Brede.
Lcrngde.

17 Decemb. rih37' 47 2: 20° 53' 27 o° 27'41"S. 2C 26° iz 36
2- 27 2 31
ii 32 47 2 20 44 27 0 27 23
*8
11 26 46 2 20 36 27 0 27 17
2 28 3 26
19
Heraf er beregnet

Den sande Tid af Jupiters Opposition med Solen
13 Bccbr.
efter Observationen d. i7Decbr.
13 / >
b. 19
- Uu u

i( 25' 19"
i 24 16

Jupi-
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Jupiters Lcenqde i Oppositions Tiden
efter Observationen d. 17 December
t>. 19
-

t

Jupiters sydlige Brede i Oppositions Tiden
efter Observation d. i/Decbr.
d. 19

s

-

2' 2 l 0 31# 4/*
2 21 3£ I£

.

o° 28' 34 S.

$

s

s

0 28

34

Feilene udi Halley'S Tavler i Lcengdcn er HF11'39"; og udi Breden
— 49".
Feilens i de la
Tavler udi Lcengden— 5' 24"; 03 udi
Breden — i' u".

1797.

Sand Tid.

18 August 12' 0'45"
ii 40 51
23
ii
29
i
26
»
ir 21
8
28

t> observerede
Lanigde.
10'25° 27* o"
10 25 4 36
IO 24 5L
I
i O 24 42 25

H observerede $
Brede.

Heliocentriffe
Lcengde.

i°32

8 S. 10' 25 49
3
ii
0
37
30
1 32 35
r 32 43
11 3 30 49
ii 5 26 29
i 32 54

Heraf er beregnet
Den sande Tid af SarurnS Opposition med Solen
efter Observationen d. 18 August
18 August 3' 31' 38"
d. 23
18
3 34' 26
d. 26
18
3 30 26
Saturns Lcengde ved Oppositions Tiden
efter Observationen d. 18 August
IO' 250 28' 36“
i
d. 23
,
1O 25 28 42
d, 26
IO 25 28 39
-

Saturns sydlige Brede ved Oppositions Tiden
efter Observationen d. 18 August
d. 23
d. 26

-

e

s

s

-

-

10 32* 6"
i 32 2
i 32 2
Feilene
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Feilene udi Halley's Tavler udi Længden bliver
28", og udi Bre
ven — 41".
Feilene udi de la Landes Tavler udi Længden bliver
— 7' 6", og udi Vreden — i' 11".
Ved Beregningerne af Jupiters og Sakurns Steder af Halley's Tav
ler maae jeg bemærke, at de heliocentri^e Steder af disse Planeter ere rettede
og forbedrede for Perlurbarionerne efter den Theorie, som Lambert derom har
givet (Memoirc-s de Berlin 1773 pag. 216 — 222).
Ved Oppositionötiden i Aarer 1787 finder jeg Perturbationen for Jupiter — 3' 12" og for
Saturn 4* id' z". Lamberts Formeler for Perturbationerne ere udlcdede af
Observationer sammenlignede med Halley's Tavler, og altsaa af Erfaring el
ler å pofleriori.
Hr. de la Plate har nyligen igiennemtænkr og bearbejdet
denne vanskelige Materie, og derom i det Parifiske Videnskabernes Academic
forelæst en skarpsindig og for Astronomien horstvigtig Afhandling.
Denne er
endnu ikke trykt, men Hr. Mechaitt har meddeelt mig Resultaterne deraf; nem
lig 1) bekræfter Hr. de la Place ved nye Beviis og Beregninger, at der ikke
gives nogen secular ^Equation for nogen afPlaneterne; 2) af denNewtonianske
Theorie eller den almindelige Gravitation beviser han, at der udi Saturn- Be
vægelser er en Ujevnhed af 46' 50", hvis Periode er 877
og be stemme
ved Saturns Middel sidereal Bevægelfe, fem gange taget, mindre end Jupi
ters Middel sidereal Bevægelse, tvende gange taget; Z) at Jupiters Bevægelse i samme Periode er underkastet en Ujevnhed af 20', men med et modsat
Tegn.
4) Af disse saaledeS beviste Ujevnheder folger, at Saturn- synlige
Bevægelfe maae blive langsommere, og Jupiters synlige Bevægelfe maae blive
hastigere, saaledeS" som Observationer virkeligen vise at skee; disse tvende
Ujevnheder have været paa deres siorsie i Aaret 1580, og fra den Tid as have
de synlige Middclbevægelfer af disse tvende Planeter beständigen nærmet sig til
deres sande Middelbevægelser.
SaaledeS har Hr. de la Place lykkelige« å
priori lest den Knude, som Europas sterste Analysier og Astronomer forgievcS
have sogt at opvikle.
Dette var den sidste Triumph, som endnu manglede
for Newtons Systeme, og Hr. de la Places Navn vil i Astronomernes
Aarbsger med Rette staae ved Siden af den udodelige Newton, efterdi' han
med saa megen Held har sat Krandsen paa den Bygning, som denne store
Mand har opfort.
EndeU tt tt 2
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Ei'döNgen tzar Hr. de la Place fundet og beviist folgende Formeler, ved
tzvrlke'Storrelfen af Saturno og Jupiters Ujevnhcder eller Perturbationer be
stemmes.
Lad de Aar, fom ere forlebne fra 1700 til Observations- eller Be
regningstidens, vcere — i, hvilken^tage negativs for de Aar, som qaae foran for
Aaret 1700.
Man beregner Jupiters Middellcrngde efter Halley's Tavler,
og man drager derfra 57,2". i, og denne Difference kaldes — tt; ligeledes
beregner man Samrns Middellangde efter Halley's Tavler.
Herfra drages
33,6". i, og Differencen kaldes m d.
Man finder Saturns rette heliocentriffe Længde, naar man til den af Halley's Tavler beregnede hcliocentriffe
Lcrngde lcegger V«rdien af folgende Formel, udtrykt i Tal.

37, ro’' * i 16,7" * i2 o, 0084" * i 3, 6357"*
(S * 190 9' 22")
14' 7" fin (O
18° 35' 5") — 46' 50" fin (5 9 — 2 n
6° 14Y
—13'16" fin (2 T. — 4 9 HH 6i° 23' 16") Hb 2' 40" (2 7T— 6 9*3? 820 9'18")
7* 3" fm (2 6 — TT
150 46' 50")
31" fin (2 9 — 2 tt)

I den hele anvendte Mathematik er Erfarenhed og Observation alle Theoriers sande Prsvesteen.
Af mine her anstillede Observationer paa Saturn
fra Aaret 1780 til Udgangen af 1787, har jeg beregnet 120 Steder af denne
Planet, hvilke indbefatte omtrent en fierde Deel af Planetens hele Bane,
og derved befundet, at naar Halley's Tavler forbedres efter ovenmeldte Hr.
de la Places Formel, da afviger Beregning og Observation aldrig over een
Minut fra hinanden.
Denne herlige Overeenstemmelse mellem Theorien og
Erfaring i en saa fiin og vanskelig Sag er et uimodsigeligt Beviis, saavel
paa Rigtigheden af Hr. de la Places Formeler, som paa Virkeligheden af
den almindelige Gravitation og Ufeilbarheden af NewtonS Systeme, hvil
ket nu ftstdestgisr alle de fineste Bevwgelser og Forandringer i vort PlanetEysteme ♦
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Jeg kommer nu til mine Observationer paa Uranus.

1787-

SandTid.

20 Januar Hr 38'
ri 19
22
*
11
6
25
10 53
28

Urans observe Urans observ Iordensjheliorede Lamgde. Brede nordlig centr. Lcrngde.

13 3Z 23° *3' 53" o°3*' 45"
27 3 23
9 8
0 31 47
24 3 23
i 38
0 31 55
032 0
22 3 22 54 0

4' 0° 55 4
4 2 56 47
4 5 59 13
49
i 22

Heraf er beregner
Den sande Tid af Urans Opposition med Solen
ester Observationen d. 20 Januar 1787 d. 13 Jan.
5X 30'51"
d. 22
d. 13 '
5 27 -12
*
Urans Lcengde ved Oppositions Tiden
ester Observationen d. 20 Januar
•
3C 230 31' 47"
22
s
3 23 31 56
25
Urans nordlige Brede ved Oppositions Tiden
ester Observationen d. 20 Januar
d. 22
d. 25
.
-

*
$

23 31 49

3
•

•

•

•

0° 31 31
0 31 29
0 Si 31

Endeligen har jeg beregnet ovenmeldke Urans Steder efter Hr. Bodes
Tavler over denne Planet, og finder, ar de ikkun feile i Lcengden dH 8", og
i Breven db 3".

2. De Trondhiemffe astronomisse Observationer, anstillede af
Hr. Krigs- og Land Commissar Wide.
Denne vcerdige og duelige Mand har som Premierlieutenant i Artille
riet fra Aarel 1779 med den storfte Flid og Noiagtiqhed forrette? de trigono
metrisse Opmaalinger over I?orge fra Kongowinger langs med den svensse
Greendsc til Sneaascn, noget nordligere end Trondhiem, og derfra igien langs
U u u 3

med
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med Soekysterne, og er allerede kommen paa Grcendserne af Bergens Stift.
O ni Vinteren har han med utrellet Flid anstillet astronomiae Observationer,
hvoraf jeg har beregnet Lcengden af Trondhicm, Christiania, Fridericheh.sid og
Kongswinger. Kongen har nu betonnet ham med et bedre og roligere Embede;
dog vil han vedblive, ligesom tilforn, at anstille astronomiske Observationer, saa
at Astronomien intet derved taber.
De trondhiemffe Observationer paa Jupi
ters Manner ere anstillede med en sex Fods achromanss Kikkert, og ere folgende.

i786.

-787-

23 November I Drabant Emersion.
s
t
Immersion
3
27
Emersion
December
i
9
s
9
i
16
t
t
2
16
s
2
28 Januar
s
2
s
11 Februar
t
Immersion
s
14
3
Emersion
♦
14
3
$
s
16
i
•
i
23
♦
i
10
-

6r 41
10 25
4 53
6 44
14 37
6
7
ii 20
6 15

8

2

5 16
7 14
9 42

-5 sand Tid
5 tvivlsom
12
7 god
7 god
49
20 god
35 tvivlsom
29 god
48 god
13 god
44 god

g. Astronomisse Observationer, anstillede af Hr. Pihl paa Lunde
Prcrstegaard i Norge.
Folgende Observationer paa Jupiters Drabanlcre ere foretagne med en 4
Fods achromatiss Kikkert.
1786.

1787.

5
31
Z7
7
23
25
8

2 -3 meget tvivlsom
f Drabant Immersion 11
6 43
Emersion
i
4 meget tvivlsom
6 58 34
Immersion
2
i
Emersion
i
8 25 27 meget tvivlsom
Immersion
t
2
9 34 10
6
i- ■■ t
Emersion
r
27 14
*
i
6
Emersion
•
»
2
34 52
6 32 47
Emersion
Januar 1

Septbr.
Oktobr.
Novbr.
-

Hr.
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Hr. Pihl har faaet en meget god Observation paa Soelformorkelsen den
*5 Junii 1787, men da iblant de sendte Observationer findes ikkun adskillige
FixsticrnerS Culminationer den 13de, 17, 21 og 22de Junii, og ikkun tvende
observerte sande Middage, den 29 Junii 6r 34* 17,2" og den 30 Junii
6t 38' 27,2", men Middagen mangler den 15de, saa maae denne af Observa
tionerne udfindes og suppleres.
Af Firstiernerncs Culminationer er fundet,
at Uhret har vundet i 24 Timer af Stiernetid 2", og af de observerte Mid
dage den 29 og 30te, at Uhret vinder i en sand Socldag 4' 10".
Altsaa
6'34' 17, 2

Middag d. 29 Junii observeret
•
Solens Forandring i Rekrascension fra den
29 til 15 Junii
•
58'
UhretS Acceleration i samme Tid
28

■

58

—

Sand Middag d. 15 Junii beregnet

♦

-

s

.

40

5 35 37, 2

Denne Middag kan end videre proves ved at 'gaae ud fra d. 30 Junii.
Altsaa
Middag den 30 observeret
»
Solens Forandring i Reklafcenston fra den
30 til den 15 Junii
«
UhretS Acceleration i samme Tid
♦

6t 38' 2 7, 2"
i' 2' 19"
ZO

i
Sand Middag beregnet den 15 Junii

-

2 49

5 35 38, 2

Da altsaa Middagen den 15 Junii, beregnet paa tvende forskiettige Maader, stemmer overeens paa en Sekund norr, og man desuden veed UhretS Ac
celeration i en sand Soeldag, saa har jeg med megen Vished og Tryghcd kun
net reducere de mig meddeelte Observationer ester Uhrers Tid til sand Soeltid,
faaledes som folger.

Immer-
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Jmmersioner.
Soelformorkelsen begynder 4^23^31"
Pletten n Begyndelsen
4 53 15
Midten
4 53 34
Enden
- 4 53 52
Plcttenb Begyndelsen 5529
Midten
5 2 40
Enden
f 5 3 10
Pletten 2
5 21 16

Em er sio ner.

(Fig. 2)
Pletten 2 Midten

•

- § 46 57

Enden .
Pletten b Midten

Enden

gr 46' 32"

•

o

- 5 56 23

•

Formorkelsen endes

5 56

•

6

6 33

4. Astronomiffe Observationer, anstillede paa Kolonien Godthaab i Grönland af Missiorlaren Hr. Ginge.
Til disse Observationer er brugt en sex Fods achromatiff Kikkerts da disse
gronlandske Observationer formedelst Steders Fraliggeuhed ikkun meget sildig
kan indlsbe, saa maae jeg for Grönland rage Aarer 178511 53 17 tvivlsom
V85>
31 Oktober i Drabant Emersion
2
Novbr.
8 33 go
13
10
16
a
i
9 13 god
s
i
Januar
•
1786.
4
49
39 god
3
i
•
8 52 15 tvivlsom
9 Februar
2
10
4 40 38 god
Immersion
ii
i
Oktober
-4 43
27
2
27
13 46
7
god
Emersion
Novbr.
56
i
34
13
19
tvivlsom
s
s
2
36
s
8
27
3
»
2 Decbr. 2
5 20 13 god
6 19 50 tvivlsom
s
»
i
7
6
s
i
8
14
9 17 god
10 Januar 2
7 29 23 god
-787.
Soelformorkelsen den 15 Junii 1787 har Hr. Ginge observeret saaledes:

Begyndelsen den 14 Junii
Enden
15

23^ 43* 6"
i 29 39
For

Astronomiske ObserbaLiottee.
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t
FormorkclsenS Slutning skal verre meget vel observeret; men Ved Be
gyndelsen formodes at kunne vcrre en Uvished af 2 til 3".

5. Astronomiffe Observationer, anstillede af Observator Aevog
paa Lambhuus ved Beffestad i Istand.
Til drffe Observationer er brugt en scedvanlig og simpel 10 Fods Kikkert.

1736.

-

-787.

9 Septbr. 3 Drabant Immersion
s
Emersion
3
9
X
16
Immersion
3
s
ii Oktober 1
X
Emersion
21 Novbr. i
2 Decemb. 2
X
4
•
3
X
I
X
X
7
X
I
12
' X
X
I
16
s
-*•
X
X
16
X
2
s
X
22 Januar 1
X
Februar
i
5

Sand Tid.
12^ 3' 30"

13 4r
16
3
14 55
IO 4
7 19
-3 59
8 J5
15 39
4 34
12 27

31
23
43
10
26
58
4
41
28

god
tvivlsom

god
tvivlsom

god

33
8 25 27
12 13 35

Merk og dunkel Himmel tillod ikke Hr.Lievog at observere Begyndelsen
af Soelformorkelsen. den 15 Junii 1787, men da det klarede op, har han ansiillet folgende Observationer:
Jmmersioner.
-

Pletten c

d

•

x
x

x

2{ 39' §3"

Emersioner.
Pletten c (Fig. 3)
.
3* 32J 15"
Soelformorkelfens Slut

ning

2 49 45

x

x

4

2,<

I Henseende til de trends her leveerte Tegninger af Solen, den forsis
fra mig, den anden fra Hr. Pihl, og den tredie fra Hr. Lievog, da maae
Xxx

man
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man vet torgge Moerke til, at de ere udkastede efter Synet^iaiennem forffiellige
Kikkerter.
Min Kikkert forftorrer 310 gange, Hr. PihtZ70 gange, og Hr.

Lievogs ikkun Z7 ganae; af hvilken Aarsag jeg har kunnet fte og antegne langt
flere Pletter end nogen af de andre Herrer.
SaaledeS har ftg havt den 2Ere, at fremlcrgge for Selffabet en ikke al
deles ubetydelig Mcrngde af gode astronomiffe Observationer, foreraane paa
forffiellige Steder i de Danffe Stater af Mcend, som paa Kongelig Bekost
ning ere forsynede med gode astronomiffe Instrumenter, og jeg smigrer mig med
der Haab, at man deraf kan erfare, at de astronomiffe og geographiffe Viden
skaber H06 os ikke ere ganffe forsomte.

Foruden andre Slutninger, som af disse Observationer kunne uddrages til
Astronomiens Nytte, saa kan man og heraf engang blive i Stand til at be
stemme Lcengden af den vestlige Kyst af Norge, af Lambhuus i Island, og
Gothaab i Grönland, og ffal jeg ikke mangle udi at meddele disse Bestemmel
ser, saafnart jeg kan erholde sga mange korresponderende Observationer, som
Dertil udftrdrcs, samr Leilighed til at anstille de dermed forbundne Beregninger.

,^^ÖS==!3^!===^!==5^===^S===5^===^ä==»®

Om

Nordlysets
Indflydelse

pan

Magnetnaalens Declination/
iagttaget

ved Gothaab i Grönland Aar 1786 til 1737,
af

Missionæren Herr Andreas Ginge,
meddeelt
af

Thomas Bugge.

Magnetnaalen ncrsten aldrig er stadig i sin Misviisning, og at Nordlyset
derpaa har megen Indflydelse, har-den svende Astronom Celsius allerfsrst bemcerket.
Af alle hidtil bemcerkede Forandringer i Misvisningen er ingen faa
betydelig og stor, fom den, hvilken Hr. MiüsionariuS Ginge har observeret
paa Colonien Gothaab i Grönland.
Han har fundet Misviisningen ved et
Middeltal at vare 5'oo57/; den har undertiden voxel til 520
og til andre
Tider taget af til 48°42/, faa at Grcendfernefor disse Forandringer staae 4
Grader fra hinanden.
Saavidl mig er bekiendt, har man ei paa noget andet
Sted hidtil iagttaget faa mcerkelige, faa store og faa pludselige Forandringer
ved Compasnaalen.
Ikke mindre mceckvcerdige ere Hr. Ginges Bemærknin
ger i Henseende til Nordlyset, at det paa Colonien Gothaab ikke er at see i
den nordre Part as Horizonten, men i den sydlige og ostlige Kant, og at de
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NordlySstraaler, fom sees under Polen, gane ikke ned fra Horizonten men fra
Zenith.
Da disse Bemcerkninger ere nye og vigtige, faa har jeg denWre at
fremlcrgge dem for Selskabet, og det er Hr. Ginge, som taler i det ester

folgende:
At Nordlyset har Indflydelse paa Magnetnaalen, faa at sammes De
klination forstørres eller formindskes under Trlfcelde af Nordlys, det har man
formodet i Manheim, vid.Eph. Meteor. Manh. Toni. II. pag. 56. Denne
Formodning bragde mig til at have nsie Agt med Declinatione'Compasser, i
Haab at kunne med Tiden af en Mcengde Observationer uddrage noget tilforla
deligt Resultat, da Nordlyset er mere almindeligt og stcnkere i Grönland end i
Europa.
Fra Begyndelsen af besluttede jeg, faa oste ff'ee kunde, at an
tegne: 1) fra hvilken Kant af Himmelen Nordlyset forst viisde sig, 2) hvad Di
rektion det havde, i Scerdeleshed om det gik igiennem Zenith, 3) under hvad
Skikkelse det viisde sig, og om det var hvidt eller rodt, stcerkt eller svagt..
4) Medens Nordlyset varer, at antegne Naalens Declination, for at sam
menligne den med de til bestemte Tider anstillede daglige Iagttagelser.
Disse vare mine almindelige Regler, hvorefter nedenstaaende Observa
tioner ere antegnede.
Men ferend jeg anfører samme, er det nødvendigt at kiende det In
strument, som er brugt til Observationerne, samt vide, hvorledes det er
stillet. —
Instrumentet selv, eller Declinations-Compasset blev mig i Sommeren
1786 ved S. T. Hr. Justiceraad Bugges gunstige Forsorg, tilligemed flere
meteorologiske Instrumenter, tilsendt fra Manheim.
Det er tydelig beskre
vet i Eph. meteor. An. 1781 pag. 78 — og forfficller i intet fra denne
Beskrivelse, undtagen at Gradebuen fra Nord om ad Vest er. 6o°, i Stedet
for den paa de øvrige Compasser blot gaaer til 30°.
Compasset er stillet paa folgende Maade: En Pille af Leer og Klinker
2^ Fod høi og i Fod i Qvadrar blev opmuret i den ostlige Ende af Gothaads
Kirke.
Betydeligt Jern findes ikke paa 12 til 16 Fod fra Pillen, og intet
Søm paa 4 til 6 Fod derfra (de undtagne, som sidde i Gulvet lige under Pil
len).
Ester en langs Klipperne noie aflagt, og ved korresponderende Soelhoider oste prøvet Middagslinie stillede jeg Sigterne paa Compasset, dreiede

paa MagnetuaalenS Direktion.
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fa a Daasen nt eb samt Naalen om imod Vest, til Naalen stob stille, da ben
viisde Nordvestlig Misv»isning
5i°i'.
Paa den i Kirken opfatte Pille
var nylig lagt Leer med Kalk blandet, i samme fatte jeg Compasset, Naalen
note stilt paa 5t0 1', altfaa noie efter Compassets MiSviiSning til den Tid, og
da Leer og Kalk var terret, stod Compassets underste Plade uforandret.
MiSviisningen kan gierne have havt en Feil af nogle Minuter; men denne Feil
har aldeles ingen Indflydelse i de paa Compasset observerede Forandringer. At
Iernpartikler i Leret og den under Kirken liggende Klippe har havt nogen Ind
flydelse paa Magnetnaalen, det er mueligt; men at forekomme samme, er
umueligt.

Nu folge Observationerne selv, saaledeS som de findes i min meteorolo
giske Dagbog:

October i?8 6.
Den 21 de ester Sölens Nedgang lod Nordlyset sig see igiennem Skyerne
nedenfor Zenith imod Syd.
Deel, voxde imellem Kl. 2 og 5 Efterm. fra
50° 17' til 5i°~5' i alt 48' men fra Kl. 5 til 9 Aft. tabde den 1 s*.
Den 22de hele Dagen Himlen nasten ganske tildakket, Aftn. Kl. 7 Ze

nith klar; men nedenfor samme paa alle Kanter merke og tykke dog tydelig ad
skilte Skyer, hvis Kanter undertiden bleve hvide og skinnende, hvilket forvis
sede mig om Nordlysets Narvarelse.
Decl. voxde i samme Tid fra 50° 22'
til 510 47' i alt i° 25'.
Lidet efter krobe nogle Nordlysstraaler frem over
Skyebanken i O. S. O.; men disse varede kun kort.
Kl. 8 strakde Skyerne
flg mere ud og bleve jævnere; men i V. S. V. ikke langt under Zenith skinnede
en Deel hvtde Platter frem, ligesom Maanen i Fuldmaane, na ar ben skiules
af Skyer, (det var Nyemaane i GaarAftes), disse hvide Platter udstrakde sig
mere og mere, omsider ftak nogle Stierner igiennem.
Kl. 8| Aft. blev
Zenith, som nogen Tid havde varet skiult, paa nye klar, og en kiendelig
Hvidhed viisde sig igiennem sammes fra V. S. V. til O. N. O.
Faa Mi
nuter efter blev Himlen javnt overtrukken, og intet Spor saaes mere af Nord
lys.
CompaSnaalen har siden Kl. 7 viget 45' tilbage, stod altfaa paa 510 2'.
Den 2Zde Kl. 6 Aft. reisde sig hvide, svagskinnendeNordlysstraaler lige
som NiiS fra O» til op imod Zenith, de syntes at staae stille uden synderlig
X xx z
Bev«^
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Deel, havde tiltaget; men hvor meget? glemte jeg, da det ikke
strax blev antegnet. Kl. 8| strakde Nordlyset sig mere imod Syd. I S. S. O.
stode nogle hvide oprejste Straaler til op imod Zenith; disse Dannede ordentlige
Kegler, som oventil vare smalle; men nedentil brede.
I Syd stod en hvid
Skye, som skied Straaler op imod Zenith.
Kl. 9J forsvandt dette Luftsyn.
I den meteorologiske Dagbog finder jeg Decl. Morg. Kl. 2 = 50° 10' Kl. 9
Ast.— 50° 48' altsaa tiltaget 38'.
Dcn 27de Kl 9 Aft. Himlen klar; men i N. O. viisde sig en svag Hvid«
hed, som gav mig Tanke om Nordlys.
Kl. 11 om Natten fornyedes samme
Tanke om Nordlys ved en kiendelig Hvidhed i Syd noget over Horizonten;
men samme forsvandt strax efter.
Kl. i| skiod sig pludselig en hvid skinnende
Straale ud fra 20° under Zenith til N. V.; men samme forsvandt ogsaa
stra^r.
I Decl. saaes ingen Forandring den hele Tid.
Den rZde Kl. 9 Aft. viisde Nordlyset sig i hvide Striber fra Syd^Hori«
zonten til op imod Zenith; men uden flammende Bevcegelse.
Decl. var Kl. 2
Eft. = 50° 36' Kl. 9 Aft. = si°6' altsaa voxet 30'.
Den 29de hele Natten og noget paa Formiddagen var Declinationen den
samme; men omtrent Kl. io| Formiddagen aftog den ril 50°4', altsaa i° 2',
den voxde siden bestandig til Aft. Kl. 9 i alt i°25' altsaa til §1^29', men
Natten derpaa tog den af igien 29^.
Den Ztzde stod Decl. hele Dagen stille.
Den Z i de om Formidd. tog den igien af 28^'.
En mcrrkelig og paa
denne Aarets Tid usoedvanlig Varme indfandt sig efter Solens Nedgang, sam
me synes gt have havt nogen Indflydelse paa Declinationen.

Bevcegelse.

November.

-

,

Den iste. CompaSnaalen har staaet i en' zittrendeBevcegelse, saa ofte jeg
kom til samme i Dag, dog varierede den ikke meget den hele Dag, blot 3' har
den aftaget fra i Aftes Kl. 9 til i Morges Kl. 7. —
Efterfolgcnde u an forte Dage har Magnetens Declination lidet varieret;
men ikke sielden har den vceret i en zittrende Bevcegelse.
Formodentlig har
Grönland selv en Vulkan, og samme har vceret i Brand paa denne Tid; fol
gende Kiendktegn synes at vise samme: Varmen har denne ganske Maaned
vceret

paa Magnetnaalens Direktion.
vceret usædvanlig,
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ja som don beste Sommervarme med klar Luft, uagtet

Himlen ril samme Tid har været tildækket med Skyer, den har strakt sig meget
hoit t Veiret, saa at endog de overste med Snee tildækkede Fjeldspidser paa nye
ere blevne bare.
Varmen er stedse hidført af østlige og nordostlige Vinde, og
ikke sielden med voldsomme Vindstød.
Vinden har hidfort og bcstreet den i
Ekiul og mod den varme Vind forffandsede Snee med Støv eller Affe, og
lugtet som antændte Steenkul.
Skyerne i Luften har ikke lignet sædvanlige

Skyer; men snarere en tyk Roq.
Den yde Kl. 9 Ask.

Vel saaes i S. og S. V. nogle hvide Plættex

1

de qraae Skyer eller bag ved samme; men om disse vare et Gienncmffin af
Nordlyset, kan ikke med Vished vides, da ingen Forandring gik for sig i
Dccl., denne var til Middag Kl- 2 = gi°5' Aftn. Kl. 9 = 5lOi* aftsaa
aftagende zzz 4'.
Den i ode Kl. 9 Ask. saaes i S. nede ved Horizonten et meget svag-

ffinnende Nordlys, som en hvid Damp;
imellem 2 og 9h := 31'.

Den 14de Kl.

2

men uden Striber.

Decl. voxde

Aft. lod Nordlyset sig see tØ. men svagt og kort, sra

til 9 voxde Dccl. = 35'.
Den /§de Kl. 6X
- Aft. viisde Nordlyset sig opstigende.fra O. til V. igien-

nem Zenith med hvide ffinnende Striber; det kastede nogle Straalen ud imod
Nord; men Bevægelsen af Flammerne var langsom.
Kl. 8 forsvandt det
ganffe.
Imedens Nordlyset varede, forandrede Decl. sig intet, ei heller sra
Midd. Kl. 2 til Aft. Kl. 9, dog var den hele Tiden større end foregaaende

og efterfølgende Formiddag.

Den r6de Kl.
Aft. viisde sig i S. og S. V. et svagt, men i W. et
mere ffinnende Nordlys.
Det blev stedse nede ved Horizonten som en tiendelig Hvidhed, dog uden Striber.
Under Norlyset selv forandredes Decl. intet;
men fra Kl. 2 ril Kl. 9 Aft. voxde den = 8'.
Den 17de Kl. 6 om Morgenen løbe Nordlysstriber fra alle Kanter sam
men i Zenith, de vare hvide med et rødligt Skær, og bevægedes meget hastig.
Til denne Tid var Decl. mag. 50°55^ altsaa mindre end i Aftes Kl. 9 = 5i'>
men.fr« Kl. 6 til 7 samme Morgen tog den af — 21'.
Kk. 6
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Kl. 6 Ast. viisde Nordlyset sig som en fra Ost-Horizonten til Zenith
opstaaende regnbuefarver Stokte; mensamme varede kun kort.
Under vcerende Tid leed Deel, ingen Forandring; men fra Kl. 2 til 9 Asr. rabde
den £1'.
Den 18de Kl. 6i Aft. reisde sig en hvid opstaaende Nordlysstribe i Ost
og rakkede kil 20° over Horizonten, men varede fort.
J N. O. viisde siger
klart Skin som robede et bag de hsie Ficlde flkiult Nordlys.
Under Nordlyset
selv saaes ingen Forandring i Decl.; men fra Efr. Kl. 2 til Ast. Kl. 9 voxde
samme zzz i iyz.
Den 19de Kl. 5 om Morgenen skiod NordlySstraaler sig ud fra Zenith
til alle Kanter, de klareste, lidet rodlige og mecst flammende imod Syd; deri!
alle ovrige Kanter lobende Straaler vare bleghvide, mindre klare og mindre
flammende.
Deel, var til samme Sit) 51°o' altsaa ii' storre end i Aftes;
men strax efter teg den i meget kort Tid til 26J', faa Nordlyset ufeilbar har
udvirket den storre Declination.
Nordlyfer felv varede til Dagbrakningen.
Saafnart Dagen ophorde, og Aften-Tusmorket indfandt sig, saaes
strax Nordlys i Skikkelse af en fra Ost opstigende Flamme, som Len kort Tid
udstrakte sig fra Ost igiennem Syd til Vest indtil midt paa Himlen, og forestillede
et Belte.
Korr efter forandredes den imod Syd til en med Teenderne opvendt
Kam, og saalcdes vedblev lcrnge uden Bevcegelse.
J Ost derimod var sam.
me6 Bevcegelse hceftig, snart som brandende Ildsluer, der rakkede mod Ze
nith, snart som en stcerk hvid Glands, der indtog den ostlige Himmel.
Denne
Glands vedblev nogen Tid uforandret.
Siden forandredes det hele Nordlys

til er bredt Belte, der strakde sig fra Ost igiennem Zenith til Vest, hvor det
prcrsenterede scerffilte Ildsflammer.
Endelig forandrer der sig paa saa mange
Maader, ar det umuelig lader sig optegne, snart i Straaler, som skiode sig ud
fra Zenith ril Horizonten, nu fra Horizonten til Zenith; snart i Ildsflammer,
som af Vinden bleve boiede og sremdrevne; nu i Lignelse af Slanger, som
med hastig Fart forandrede Plads.
Nu var Nordlyset stcerkt paa een, nu paa
en anden Kant af Himlen, nu paa hele Himlen tillige.
Bevcegelsen af Nord
lyset var i Almindelighed ikke hceftig, men snarere langsom; thi ferst lod sig paa
den blaae Himmel see et svagere hvidt Skcrr, som lidt efter lidt tiltog, og da
ferst fik en Uendelig hceftig Bevcegelse, men i faa Hieblik; derpaa forsvandt
dette
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dette langsom, eller og fornyedes paa el andet Sted.
Hovedfarven var hvid,
dog nu og da faaes nogle rodlige Striber, som snart forsvandt.
Indtil Kl. i
o tu Natten varede dette Nordlys.
De antegnede Forandringer i Declinatio«en ere folgende:
Eft. Kl. 2 = 5®° 521
altsaa Tilvext ~ 18'
Aft. Kl. 6=51 £o|
ZZZ 11'
Kl. 7%= 51 21L
altsaa aftaget = 14*
Kl. 9 = 51 7\
Nota. Denne Dags Observationer have lcert mig: jo mere skinnende, jo hcrftigere i Bevcegelse Nordlyset er, og jo større Plads as
Himlen det indlager, desto større Indflydelse har samme paa Compasnaalen til at forøge Declinatione».
Meget beklager jeg, at jeg i Nat
ikke oftere har kunnet antegne Declinationens Forandringer — men jeg
mangler fremmed Hielp.
Paa Barometret har Nordlyset enten flet in
gen, eller dog saare liden Indflydelse.
Den 20de Kl. 5I Morg. skiøde hvide svagskinnende Straaler ud fra
Zenith til alle Kanter, hvilket vedvarede til Dagbrakningen.
Deel, har siden
i Aftes aftaget 12J'.
Kl.
Aft. begyndte Nordlyset lidt efter lidt at lade
sig see i Syd tet ved Horizonten.
Det tog Skikkelse af en med Tcrnderne opvendt Kam, og stod ncesten uforandret til Kl. 9 A ft.
Til samme Tid har
Decl. mag. siden Kl. 2 Midd. voxel io|'.
Den 21de Kl. 6 om Morg. saaes atter Nordlys med scerskilte Straaler
eller Striber i Syd midt imellem Zenith og Horizonten, og iblant disse Stri
ber saaes ofte Stjerneskud eller faldende Stierner.
Det varede til Dagbrork-

ningen.
Decl. har siden i Aftes til nu aftaget 21'.
Kl. 5 Aft. faaes atter Nordlys i S. O. fom opstaaende Straaler, hvis
evcrste Spidser lobe sammen i Zenith, disse Straaler toge siden til i Breven,
og forestillede opstaaende P«le, som stode lornge ubevcegelige; men Kl. 9 Aft.
bleve ildrøde og strap efter ganske udflukkedes. Under varende Tid saaes mange
Stjerneskud.
Decl. har siden Midd. voxet blot 6'.
Den 22de Kl. 5f Aft. skinnede Nordlyset midt paa Himlen fra S. O.
igiennem S. til S. V., men med svagt Skin og uden Straaler eller Bevor
gelse.
Decl. har siden Middag flet intet forandret sig.
Y y y
Den
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Den 28de Kl. 4 om Morgenen Mede NordlySstraaler sig ud fra Zenith
til alle Kanter med en Hastighed som Lynilden; rhi Straalerne forsvandt i
famme Aicblik, som de saaes. En rod Straale i N. O., liig en opreist Stage,
der hverken rakkede til Horizonten eller Zenith, denne holdt lcengst ved.
Paa
Declinations-Compasset havde dette Nordlys ingen Indflydelse.
Markvar«
digt er det, at i ncest foregaacnde Dage, da Barometret har vceret de fleste og
flerste Forandringer underkastet, i Op- og Nedstigen, i samme Dage har Detlinationsnaalen vceret meest uforandret.
Den 29de Kl. 6 Morg. cfterat Haglen horde op, blev Himmelen meget
reen, og en rod Nordlysstraale, som en opreist Stanz, stod nogle Minuter
irbevagelig i Vest, uden Indflydelse paa Naalen.

December.
Den 7de Kl. 4 Efterm. lod Nordlyset sig forst see som en i O. opstaaende hvid Stribe, hvilken snoede sig lidet efter i mange Bugter op til Zenith,
hvor den nogen Tid stod ubevagestg; men blev forstiellig farvet.
Siden stied
samme fra Zenith ud til alle Kanter mange fine Straaler, Hvilke lange holdt
ved, dog uden hastig Bevagelse.
Tilstdsi dannede det sig nedenfor Zenith
mod Syd i Skikkelse af en Kam, hvis Tander vendte opad.
Kl. 10 Ast.
ophsrde samme ganste.
Decks, anregnedc Forandringer ere folgende:
'

2 Es'- — 5o°55‘e nfM^cl)tc — 22M7 Ast. = 5o° 33 £ n;,^n6c =
j
Kl 9 — = 50 465
'
Den 8de Kl. 7 om Morg. saacs fine hvide NordlySstraaler udgaae fra
Zenith mod N. O. uden Indflydelse paa Compasset.
Den iQde Kl. 8 Aft. Uagtet Himlen overalt var sort og tyk, saaes
dog nu og da et pludseligt hvidt Skin, som hastig igien forsvandt.
DetS Be»
vagelse var meest hastig omtrent Kl. 9, siden tog det af.
De antegnede For
andringer i Declinationsnaalen vare folgende:
Kl. 2 Eft. = 51°
,
51°;3' f r
Kl. 8 Ast. = 51 16 , M * = '5,
Al 16
K,. 9
aftag« — i8å'
5O57i

Den

paa Magrretnaalens Declination.

539

Den ute Kl. 6 Aft. viisde Nordlyset sig t Syd omtrent 3o° over Ho
rizonten, forst som en hvid skinnende Skye; siden udstrakte den sig til-Siderne
og dannede et hvidt steerkt skinnende Belte, der syntes meget tyk fra Ost igienncm Syd til Vest.
Til famme Tid gik en bred hvid mindre skinnende Stribe
fra Ost igiennem Zenith kil Vest uden nogen flammende Bevcrgelse.
Dette
vedblev saalcdcs uden nogen synderlig Forandring, endogsaa efter Kl. 12 om
Natten.
Fra Middag til Aften voxde Decl. blot 4^'.
Den rade Kl. 7 om Morgenen skiod Nordlyset hvide dog svagskinnende
Straaler ud fra Zenith til N. O. og O.
Deklinationen har siden i Aftes
aftager 3J'.
Kl. 4| Efterm. stege de forste blege Nordlysstraaler op fra Ost, hvilke
Kl. 4^ rakkede op til Zenith, og derfra udskiode sig til alle Kanter.
Korr Tid
efter forandredes disse Straaler i enBue, som gik igiennem Zenith, og noesten berorde Horizonten i Syd og Nord.
Denne Bue var hvid, og saa skinnende,
ar den oplyöde Baals Revier, der er i Miil bred.
Kl. 7 Aft. var Decl. siden
Middag aftaget fra 5o°57j til 5O°37', altfaa 20^',
Kl.
fvandt Buen bort, og i Syd lod sig see en Kam med Teenderne
opad.
Samme Tid var Decl. — 50° 20', altsaa 17' mindre end tilforn.
Kl. 11 Natten vare endnu nogle Nordlysstraaler tilsyne; men Kl. 12
vare de ganske forsvundne.
Dette er sårdeles mc^kvcerdigt: at Nordlysets Virkning t Aften har vie
ret den fcedvanlige Virkning modsat, da Decl. har aftaget under samme Vilkaar, som den ellers pleier at tiltage.
Den iZde Kl. 61 Morg. skisde nogle Straaler sig ud fra Zenith til
Syd og Ost; men Kl. 7 forsvandt de ganske.
Decl. har endnu aftaget 3'
siden i Aftes. Om Aftenen imellem 7 og 9 lod sig nu og da see et svagt hvidt Skin i
Hsten, samme ansaae jeg for Virkning af et Nordlys.
Decl. har siden Mid

dag tiltaget
Den 14de Kl. 4 Efterm/lod sig fee i Zenith en hvidagtig Nordlysstribe,
som vendte mod Vest.
Kl.
stod i Syd omtrent 30° over Horizonten en
hvid skinnende Skye, der indtog et Rum af 20° paa hver Side.
Til samme
Tid gik Straaler ud fra Zenith mod Ost.
Decl. Magn. har siden Middag

P y y 2

voxet

540

G. Om Nordlysets Indflydelse

voxet fra §o° 30* ttl 50° 40' altsaa 10', og her stod Naalen uforandret den wtt
rige Tid af Aftenen og Natten, uagtet Nordlyset ofte forandrede sig; samme
indtog Kl. 9 Aft. den hele Himmel fra N. O. igiennem Zenith og Ost til otn*
trent 20° mod Syd, og oplysde samme saaledes, at jeg uden Hiclp af Lys un
der aaben Himmel tydeligen kunde losse Sekunderne paa mit Lommeuhr. Nord
lyset forestillede en afstumpet Kegle, hvori quulaqrige Flammer, men ingen Stri
ber vare ar see.
De funklede undertiden ret stcerk.
Den r§de Kl. 61 Aft. Et hvidt Skin i Horizonten fra O. til S. med
Meget fine Striber robede forst Nordlyset, hvilket Kl. 7 dannede en hvid, stcerkfkinnende, efter Aiets Dom tyk og omtrent 1 Fod bred Bue, hvis Ende rorde

Horizonten i S. O. og S. V., men Buens Midte var harvet omtrent 160 over
Syd-Horizonten.
Denne Bue stod lornge uforandret og ubevcegelig; men
nogle Straaler, som fra Buens sverste Kant ftiode sig med en Lynilds Fart
op imod Zenith, vare desto bevcrgeligere; disse blinkede, forsvandt, og andre
kom i Steden, hvilket saaledes vedvarede til Kl. 9j, da Nordlyset jevnt Tid
efter anden udstukdes; dog saacs endnu Kl. 10 i Syd nogle hvide Striber,
Hvilke kort efter forsvandt.
Deel, forandredes fra Midd. Kl. 2 til Aft. Kl. 9
fra 500 42' tH 50° 12' altsaa aftog 30'. og her stod den stille Resten af Afte
nen.
Dette er altsaa det andet Exempel paa Nordlysets modsatte Virkning.
Mellemværende Dage har Deklinationen liidt store Forandringer,
uagtet Himlen har voeret tyk med Snee og ondt Veir, altsaa ingen
Nordlys. —
Dog formoder jeg, at stcerke Nordlys have havt Sted
bag ved de sorte og tykke Skyer.
Den 2§de Kl.
Aft. saaes hvide svage Nordlysstraaler opstige fra
O- S. O. op imod Zenith; men de forsvandt ncesten i samme Oieblik, som de
saaeS, dog holdt idelig nye Straaler ved at stige op og forsvinde den qanfte
Aften til ud paa Natten.
Eengang alene, nemlig Kl. 7 omtrent, ffisd en
Straale sig nd fra Zenith mod Vest.
Fra Middag af til Kl. 7 Aft. har Compasser staaet stille, men fra 7 til 9 veeg samme 4' tilbage.
Den 26de tilig paa Morgenen ftisde hvide Straaler sig ud fra Zenith
som fra et Centrum til alle Kanter.
Deck, var siden i Aftes 6' mindre.
Kl. 4| Eft. viisde sig i O. S. O. et hvidt Skcrr afNordlys, siden brcdede
der sig ud fom ct bredt Belte, der gik igiennem Zenith, og rsrde Horizonten i
Vest.
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Vest.
Dets Skin i Aften var bleghvidt, og Ks. 8 udsiukkcdes dek.
Imellem
Kl. 2 og 41 Eft. voxde Decs, fra 50° 25^ til 50° 59', altsa a 33^', den stod
nu noget stille; men Kl. 9 Aft. var den veeget 9' tilbage.
Af Nordlys viisde sig intet mere denneMaaned; men Compasset har,
som fadvanligt i uroligt og tykt Veir, varet meget store Forandringer
underkastet, fardeles den 31 huj. om Eftermiddagen Kl. 4, paa hvilken
Tid en svar S. O. Storm, der dog varede kort, opkom.
Til den Tid
voxde Deel, til 5a01|' da den aldrig tilforn har naaet fulde 520.

Januar 1737*
Fra iste til 9de huj. incl. har Decl. meest vandret imellem 510 og 520
uden pludselige store Spring.

Den rode om Morgenen tidlig saaes guulagtige Straaler langsom at st^yde
ud til Syd og Vest. - Decl. har siden i Aftes aftaget = 6\

Kl.
Eftcrm. skied sig en farvet Straale frem lidet Vest for Zenith,
og stod paa Vest-Horizonten som en opreist Stage; men forsvandt kort efter.
Kl. 5 reisde sig en ligedannet Straale fra O. S. O. op imod Zenith, samme
varede og kort Tid ; men Kl. 85 Aft. gik igiennem Zenith en nasten rund, tyk
og sort Skye, som fordes fra N. gil S. med en stärkere Fart, end Vinden
N. O. havde.
Samme Skye, da den var Zenith forbi og Syd for samme,
gav ligesom elektriske Gnister, etter fine blegagtige Straaler fra sig op imod Ze
nith.
Jo ncermere Skyen kom Syd-Horizonten, jo mere udbredede den sig i
Langden Ast og Vest efter, og blev tilsidst saa tynd, at man saae Stjernerne
igienncm den.
Kl, 83 saaes paa nye nogle hvidaglige Straaler i S. V., og
tillige en bvidagtig Skye, hvilken jeg ansaae for Nordirs, uagtet Stedet »kke
er sadvanligt.
Til samme Tid opsteg fra O. S O. nogle Straaler, hvilke i
samme Aicblik, de lode sig see, forsvandt, og andre kom i Stedet.
Deel,
var fra Midd. til Aft. Kl. 9 voxet 25'.
Kl. 11 om Natten stod i S. S. V.
et hvidagtigt Skin, med nogle korte opstaaende hvide Straaler.
Under det
hvide Skin var Hunlen meget tyk.
Kl. 12 om Natten blev der hvide Skin i
S. S. V. mere ff'mncnde, og forandrede sig til Skikkelse af en Kant, hvis
Ryg var forenet med de tykke Skyer i Horizonten; men Tanderne vendte opad.
P Y Y 3
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Hidindtil fra Kl. 9 af, var Decl. uforandret; men fra nu til felgende Morgen

aftog den 8'.
Den ute Kl. y Aft. stod paa Himlen fra Zenith til Syd-Horizonten
en stor, tyk og begsort Skye, famme fulgde i Lorngden en hvid Nordlysskye,
der undertiden var stcerkskinnende.
Bag ved den forte Skye skied Nordlyset
Straalcr fra sig med en utrolig Fart, hvilke gav et fuldkomment Billede paa
Lynild; thi Straalernes Vei i Skyen blev pludselig stcrrk oplyst, og i samme
Hieblik blev Straalernes Vei igien begsort.
Det sneede paa famme Tid;
men meget fiint.
I Decl. mcrrkede jeg blot en liden Forandring, famine var
voxel siden Middag s|', derimod aftog samme fra Kl. 9 Aft. til folgende Mor
gen Kl. 7, i alt 451'*
Den 12te Kl. 7 Aft. saaes een eneste hvid NordlySstraale, samme stod
ret op i S. V. til midt paa Himlen.
Kl. 9 saaes flere, men kortere, hvide
opstaaende Straaler i Syd.
Decl. voxde fra Middag til Aften 84'.
Den i g de Kl. 5 om Morg. skiode Straaler ud fra Zenith til S. O.
Deel, har siden i Aftes voxel 94, og voxde fra Morg. Kl. 7 til Midd. Kl. 2,
i alt 5 21'.
Efterm. Kl. 2 var Decl. Mag. 52015' den sterste i denne Maaned, fra
Kl. 2 til 5 veeg den »o' tilbage, og fra Kl. 5 til 9 aftog den endnu 6'.
Den i gde. Magnetnaalen var hele Dagen i Bevcegelft, uden at jeg kan
angive Aarsagen til samme.
Kl. 7 Aft. saaes i S O. en tyk Skye, fom i Kanten var klarstkinnende,
hvilket klare Skin jeg anfage som Virkningen af et bag Skyen skiult Nordlys.
En hvid med Ost'Horizonten parallel Nordlysffye saaes samme Tid, og er
formedelst sin Direktion -ucerkvardig.
Decl. var siden Kl. 2 Eft. voxel 10';
men fra Kl. 7 til 9 Aft. voxde samme endnu 9'.
Den iZde Kl. 7 om Aft. dannede Nordlyset i de underste Kanter af en
Deel klippedannede Skyer, nogle hvidagtige fmaae Skyer.
Til famme Tid
gik igtennem Zenith, fom var klar Himmel, fra O. N. O. til V. S. V. en
blegrod Bue, hvis nederste Ender skiuledes i de tykke Ost- og Vest-Skyer. Da
denne opherde, saaes hist og her omstrsede fmaae hvidagtige Skyer.
Under
disse Forandringer stod Compasnaalen ganske stille til langt ud paa Natten;
men imod Morgenstunden aftog den 4J'.
Den
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Den 16de Ks. 7 Aft. Nogle fta Oft opstigende' Straaler forkyndte
Nordlysets Ankomst, disse droges lidt efter lidt igiennem Zenith, og tiltoge i
Glands. Pludselig udvidede de sig im ob Vest, og dannede et bredt Belte, hvis
nederfte Ende viisde hcnimod V. S. V., gik igiennem Zenith, og med den
estre Ende bsiede om ad Nord. Dette Belte var meget skinnende, meest hvidt,
dog undertiden lidet rodligr, og i Bevcegelfens Hastighed overgik alle, fom jeg
hidindtil har feet.
Snart samledes alle Straalerne i en stor hvid Skye i V.
S. V., hvorfra hvide Straaler skiode ud med en utrolig Hastighed igiennem
Zenith til N. N. O., og i Skikkelse af transversale Linier serves tilbage igien
paa et bredt hvidt Belre.
Nordlyset forandredes paa mange Maader, og stukkedes omsider Kl. io£.
Kl. 8 Aft. da Nordlyset var meest skinnende og stammende, var Deel.
Magn. == 52° i6|' alrsaa voxel fra Middag = 35^. Kl. 9 stod den endnu
stille.
Kl. ii veeg den tilbage til 52°7', altsaa 9', og Morgenen derpaa var
den endnu veget tilbage 14^'.

Den 18de Kl. 5 Est. Forst lod Nordlyset sig fee i en lang Stribe, som
rakkede fra Ost igiennem Syd til S. V. paralel med Horizonten, og omtrent
io° over samme.
Denne Stribe var hvidagtig; pie 11 bleg og mat uden Bevcrqelse, (dcn.stod uforandret den hele Asten).
Kort ester skiode sig fra Stri
kens overste Kant nogle hvide Straaler op imod Zenith.
Undertiden saaes en
bleg hvidagtig Skye, 30 i Giennemsnit, og 6 kil 8° over Striben i S. S. O.,
den tiltog og svandt lidt efter lidt; men fornyedeö ofte.
Paa Decl. havde del
ingen Indflydelse; samme veeg fra 2 til 9 Aft. =: 6' tilbage, og Natten der
paa astog den endnu 28^.
Den 19de tilig om Morgenen saaes ferst een eneste Nordlysstribe, fom
gik ud fra Zenith til S. V., siden saaes mange flere udffyde imod S. Kl. 71
Morg bleve de ganske gule, og snoede sig med mange Bugterned ad.
Da
gens Ankomst kunde neppe Mule samme. Hvad Virkning de formodentlig have
havt, sees ovenfor.

Den 2obe tilig paa Morgenen, hvide Straaler skiode ud fra Zenith til
alle Kanter; men hverken vare de stoerke, eller lange vedholdende.
Decl. har
siden i Aftes blot aftaget 3^
.
' ' *
Kl $
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Kl. Z Ast. saaeS Spidserne af nogle i O. og O. S. O. opstigende Nord
lysflammer, hvilke tækkede omtrent 8° over Horizonten, og forestillede mange
Lys.
Kl. 1skiode sig Slraaler ud af de i S. V. staaende klippeformige
forte Skyer op imod Zenith.
I dette Mellemrum af Tid voxde Deel, blot
7', og fra Midd. til Kl. 9 Aft. havde ligeledes voxel 7', men fra n~ Natten
til Kl. 7 folgende Morgen veeg den just disse 14' tilbage.
Den 2 rde Morgenen saaeS en fra Zenith imod N. O. udflydende Nord
lysstribe, som snoede sig i mange Bugter.
Kl. 7 blev den guul, og dens
Glands tog noget af, dog saacs endnu Kl. 7- nogle svage Straaler.
Hvad
Indflydelse det havde paa Compasset, sees ovenfor.
Den 23de Aft. Kl. 7. Uagtet Himlen overalt var overtrukken, og paa
mange Steder meget tyk, fllnnede dog Nordlyset igiennem med stærkt Skin t
Syd.
Kl. 8 svandt dette Skin bort; men mere mod Vest lod sig fee ligesom
cn hvid Skye, der hceftig bevægede sig bag ved en af de tykke sorte.
Deel,
voxde til samme Tid 19' til 5i°49', stod saa stille det ovrige af Aftenen; men
Natten derpaa veeg den 22' tilbage.
Kl. 8j Aft. var intet mere Spor af
Nordlys at see.
Den 27de Morg. fliode guulagtige Nordlysstraaler sig ud nedenfor Ze
nith imod S. V. Horizonten med maadelig Bevægelse.
Decl. har siden i
Aftes aftaget io'.
Den 28de Morg. bevægede sig meget hæftig i Zenith nogle guulagtige
Flammer, og imod S. V. og V. S. V. fliode Straaler ud, disse vare snart
mere, snart mindre tilsyne.
Deel, har siden i Aftes aftaget 17'.

Februar.
Den 12te Kl. 8 Aft. fliode sig nogle blege og svage Nordlysstraaler op
fra den overste Kant af de i N. V. Horizonten hvilende Skyer til imod Zenith.
Kl. 93 forsvandt samme ganske.
Deel, har været ganfle uforandret fra
Middag til Kl. 8 Ast.; men imellem 8 og 9 astog den 3', og Natten derpaa
tiltog den
Den 14de Kl. 8 om Aft. var Himlen i N., N. O. cg O. fliult med
sorte og meget tykke klippeformige Skyer.
Den ovrige Himmel var graae og
tynd overtrukken med nogle hist og her igiennemflinnende Stierner.
I de sorte
ret
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ret tykke Skyer, bred ofte en stcrrk hvid Glands frem, ligesom Maanen paa
mange Steder havde ffinnet igiennem, (det var i Novilunio).
Glandsen om
gav iscer den yderste Kant af enhver enkelt tyk Skye, ligesom naar det lyner;
og var allerstorrkesti N. O.
Dette varede'ril ud paa Narren.
Siden Midd.
Havde Deel, tiltaget fra
25' til 52010', i alt 45'.
Imellem 8 og 9 aftog
samme 7', og Narren derpaa 18', i alt 25'.
Den i6de imellem Kl. 7 og 7J Aft. lode nogle korte blege Nordlysstraaler sig see i N. V., de ffisde sig fra Horizonten opad.
Deel, har siden Mid
dag aftaget 16J', og Natten derpaa 25^', i alt 42'.
Den i8de Kl. 9 Aft. saaes en hvid aflang Skye, som var en Samling
af Nordlysstraaler, imellem Zenith og S. O.; den varede kort.
Decls. Aftagelfe siden Middag var blot 4', men Natten derpaa tiltog samme 39'.
Den i9de-Kl. 8| Aft. lod en bleg, korr Nordlysstraale sig see i Ost.
Deel, voxde fra Middag til nu blot 5'; men Natten derpaa voxde den 32',
i alt 37*.
Den 25de fra Midd. Kl. 2 ril Aft. Kl. 9 har Decl. voxel fra 52°o* til
52042*, i alt 42*.
Himlen var klar og reen, dog saaes intet Nordlys eller
faldende Stierner Natten derpaa.
Den 26de til om Morg. Kl. 7 veeg den i° 18' tilbage, nemlig til 51°24*,
uden at jeg kan angive nogen Aarftrg til denne Forandring.

Marts.
Den robe Kl. 8 Aft. faaes nogle korte og hvide Nordlysstraaler i Syd,
fom rakde omtrent io° over Horizonten.
Siden udstrakde de sig til Siderne
tmod Ost, og dannede en hvid med rsdt blandet Skye.
Denne fortyndedes
igien, og de korte Srraaler saaes paa ny i Syd; men i S. O. og O. blev
det ret skinnende.
Deel, har siden Middag voxet 50', nemlig fra 510 3*
til 51° 53'*
Kl. 9 blev det mere ffinnende og hceftig i sin Bevcegelse.
Nu trak sig
Nordlyset op fra S. S. V. igiennem Zenith til O., og opfyldte dette ganffe
Num med hvide Striber eller Flammer. Fra S. S. V. udbredede der sig imod
Vest, og fra O. om ad N.
Meerkeligt var der: jeg saae i Syd sorte Tverstriber bevcege sig med kiendelig Hastighed i den hvide Nordlysgrund, og kan

Z z z
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ikke ansee samme for andet, end sorte Nordlysstraaler.
Fra 8 til 9 Ast. Har
Deel, endnu voxel 6', altsaa til 5l°59'Natten derpaa veeg samme 23'
tilbage.
Den 14de Kl. 71 saaes ftrst Nordlyset i S., siden udbredede det sig i
kort Tid ril Siderne, og dannede ordentlige Trappetrin parallel med Horizonten,
af hvilke det nederste var 20° over Horizonten.
Ethvert Trappetrin var rakket,
eller ligesom med Trender besat i den overste Kant.
I Zenith, hvor de oversie Straaler samledes, dannede Nordlyset en Hvcrlving eller striber Hue. Det
hele Nordlys i Aften var hvidt, mere eller mindre skinnende med rodt iblant.
Deel, voxde fta Mrdd. til nu i° i|' fra 5i°i8i' til 5a0 20*.
Kl. 8 Aft. saaes intet af Nordlyset, undtagen en ncesten fiirkantet hvid
Skye 50 over Horizonten i S. S. V.
Men i O. S. O. trak en stor tyk
Skye op, bag ved hvilken saaes et Skin eller en Klarhed, som naar Maanen i
Plenilunio var ncervcerende, (det er 3 Dage efter sidste Qvarteer).
Dette
Skin vedblev til Kl. 9I
Imellem Kl. 7^ og 9 aftog Decl. 28', og Natten

derpaa aftog den endnu 12', altsaa i alt 40'.
Den 17de Kl. 9 Aft. saaes Nordlyset i Skikkelse af en Bue, som gik
igiennem Zenith fra N. til O.; men rorde ikke Horizonten.
Uagtet Himlen
var'ncesten ffiult, og paa mange Steder tyk; saa var dog denne Bue tydelig
at see. Den tog jcrvnt til og af i Glands, uden kiendelig Bevcegelse., Kl. 9^
udflukdeö det ganffe.
Siden Midd. har Decl. voxel fta 51011' til 510 36'1

alt 35*.
Natten derpaa aftog den blot 1'.
. ■
Den i8de Kl. 8j Aft. Bag ved de sorte Skyer i del klare imellem
samme, viisde sig hvide perpcndikulairs Nordlysstriber fta midt paa Himlen til
S. og O.
De sydlige Straaler vare de meeft ffinnende.
DeclinarioncnS
Tilvext siden Middag var i°25' fta 51° 29' til 52°54*.
Kl. 9 var Nordly»
fet udbredt bag Skyerne over hele Himmelen, undtagen i V. og S. V., det
tog jevnt til og jevnt af igien.
Bevcegelse i samme saaes ikke.
Kl. 10 var
det ganffe udsiukt.
Fra 8 til 9 i Aften tog Decl. af 52', nemlig fta 52°54'

Natten derpaa aftog den endnu ij'.
Den 19de Kl.' 85 Aft. viisde Nordlyset sig forst i S. O., O. og O. N. O.
ligesom smaae scerffilte hvide Skyer.
Kl. 85 dannede det en Bue fta S. O.

til 520 i*.

igiennem Zenith til N. V., paa eet Sted mere ffinnende, end paa et andet.
JZe-
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I Zenith vat Buen ligesom overskaaren i smaae soerskilte Stykket.
Kl. 8 50'
saaes endnu nogle hvide Stribet i S.; men Kl. 9 var det ganske udsiukt.
Deck, var fra Middag til Kl. 8| Aft. aftaget 34* fra 52^0' ttl 51026. Imel
lem 8^ og 9 voxde den 19'; men Natten dcrpaa aftog den igien 32'.
Den 2Ode Kl. 8 Aft. lod Nordlyset sig see, forsi som en rod Stage, opreisi paa S. S. O. Horizonten; men rcekkede ikke ganske til Zenith.
Den
tabde kort efter sin rode Farve, og udbredede sig mod Siderne til O. og S. V.,
og dannede mange opsiaaende Straaler eller Stager, hvoraf de meest skinnende
vare i S.; men ingen naaede til Zenith.
Bevcegclse i Nordlyftt saaes ikke.
Disse Straaler toge jevnt af, og Kl. 9 vare gav^e udflukte.
Fra Middag
ril Kl. 8 Ast. voxde Decl. 1O32 fra 5i°7/ tit 52039'; men imellem 8 og 9
Aft. veeg den tilbage til 51054', altsaa 45S og folgende Nat voxde den 6'.
Den 31de Kl. 9 Aft. saaes nogle svage, blege Nordlysstraaler midt paa
Himmelen imellem Zenith og N. V., deres Glands fvcekkedes af MaanenS
Lys (det er nasien Fuldmaane).
Deel, havde siden Midd. aftaget fra 50° 22'
til 50° o' altsaa 22', men nu begyndte den at voxe; thi Kl. 11| Natten
havde den tiltaget 14*, og der ovrige af Natten voxde den endnu 7', i alt 21'.

April.
Den zdie Kl. 9J Aft. viiSde Nordlyset sig i Form af en Bue, som gik
igiennem Zenith og rorde Horizonten i O. S. 0. og N.
Denne Bue var
bleg og varede kort, dog syntes den at have kiendelig Indflydelse paa Deel.; thi
samme voxde fra Kl. 9 til 9J fra 49°56' til 5o°2i' i alt 25'; men det ovrige
af Natten tog den stark af, nemlig i°i' til 490 20'.
Den 7de Kl. 9H Aft. dannede Nordlyfet mange paa Horizonten fra O.
S. O. igiennem S. til S. S. V. opsiaaende hvide Striber, ligesom mange
smaae Lys, de rakkede omtrent 120 over Horizonten.
Imellem Kl. 9 og 9^
tog Deck, anseeligt af fra 50° 45' til 49055' i alt 50'; men Natten derpaa
voxde den igien 27'.
"
As soranforte Observationer synes at folge:
1) Om Aftenen forsierrer Nordlyset Magnetnaalens Misviisning, og
om Morgenen formindsker det samme.
(Nogle faa Exempler sindes paa den
modsatte Virkning).
2) VirkZii -
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2) Virkningen yttrer sig stcrrkcsi i Begyndelsen af Nordlyset; men naar
samme aftager, aftager tillige NaalenS Deel.
(Nogle gange har Deel, afta
get, medens Nordlyset endnu var stcerkt, og saa gange har Deel, endnu tilta
ger, naar Nordlyset har aftaget).

3) De meest virkende Nordlys ere de, som begynde i den ostre Kant
af Himmelen; jo mere skinnende de ere, og jo storre Plads de indtage, desto
mere Virkning syncs de ak have paa Naalen.
Dog findes og Exempler paa
Nordlys fra andre Kanter, som hdve havt virksom Indflydelse paa Magnetnaaleri; men disse ere meget mindre i Tallet end hine.
Der sees og Exempler
paa store Forandringer i Cempaönaalen, hvortil jeg ikke har kunnet finde den
virkende Aarsag.

Om Nordlyset selv bor anmcerkeS.
1) De fleste begynde i den ostre Horizont, en Deel i den sydre, faa i
den vestre; men ingen i den nordre.
Sieldcn har jeg imod Nord paa Himlen
seer Nordlys, og naar dette er feet, har det stedse vcerct Straaler udstkudte fra
Zenith, som have samlet sig i en hvid Skye.
2) Om Aftenen skyder Nordlyset sine Straaler fra neden op ad; men
om Morgenen fra oven nedad.
Fra denne Regel ere meget faa Undtagelser.
3) Nordlysets Farve er almindeligst hvid og stcrrk skinnende, sieldcn rodligt eller blegrodr; -men aldrig stark rodt.
Sorte Nordlysstraaler har jeg
seet tvende gange; disse have straaleviis bevcrget sig frem og tilbage med megen
Hastighed, saa det ikke har kunnet vcere Skyestriber.

4) Ikke sielden har jeg sect lykke og sorte Skyer oplyste af Nordlyset,
som har havt Seede i eller bag ved samme.
Jeg har seer dem pludselig at
blive oplyste, og pludselig at blive sorte tgien, ligesom under Tilfcelde af Lyn
ild.
Ja endog enkelte sorte Skyer have givet kiendelige Straaler eller Gnister
fra sig, i det de gik igiennem Zenith, og ofte have tykke Skyer varet omgivne
med en lys skinnende Kant, paa Tider, da ingen Lysstraaler fra Maanen
kunde oplyse dem.
5) Nordlysets Hastighed paa den klare Himmel har ofte lignet Lynil
dens Hastighed, dog har jeg aldrig hort nogen Bragen eller Lyd ved samme.

Om
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Om Magnetnaalen selv kunde endnu tilfeies.
1) Af mange Iagttagelser udenfor de sædvanlige Observationstider flut
ter jeg: Declinatione« er i en Periode af 24 Timer den mindste Kl. 9 til 10
om Formiddagen, og den største til samme Tid om Aftenen.
Fra denne Regel
ere vel mange Undtagelser; dog er den almindeligst paffende.
2) Naalen har undertiden siaaet i en ziktrende Bevcrgelse, endog uden
at forøge eller formindske Declinationem
Mod Trcrkvind og Luft er den godt
bevaret, Vogne eller steerk Bevcrgelse paa Jordens Overflade i Ncerhedcn har
ikke Sted; altsaa flutter jeg: Naalen settles i en zittrcnve Bevcrgelse formedelst
smaae ukiendelige Iordsted — og dette stemmer overeens med mine Iagttagel
ser, at Grønland selv har en Vulcan, enten midt i Landet, eller paa den østre
Side af samme.
3) Til Tider, naar Barometret har meest forandret flg i Op- og Ned
stigen, til samme Tider har Declinationen mindst forandret sig.
Derimod
naar Declinationen har lidt meest Forandring, har Barometret ofte vcrret sta
tionar.
Almindeligt er dette Tilfalde ikke; men sieldent er det ikke heller.
Giver Gud Evne og Lejlighed, ffal jeg i Fremtiden fortfare med disse
Iagttagelser.
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xV mange Stene

have ganstke besynderlige Egenffaber ved sig, det vide alle
de, som kun have nogen Kundffab om Steenriget.
1) At for Exempel Asbesteen bestaaer af en Voev af saadanne Traade,
hvoraf der kan forfcerdigcs uforbrcendeligr Papir og Lorrred, og tillaves saadan
en Verge til Lys og Lamper, som man ikke behover at pudse, efterdi den ikke
forbrændes;
2) At den borionifke Steen (Lapis Bononienfis) ircekker Lysestraalerne
til sig ligesom en Svamp, antcender sig derved, og lyser da i Morket ligesom
enGlod;
Z) At Crystallen er giennemsigtig ligesom det reneste Vand, anfkyder
sexkantet, og har Saltene at rakke for dette, saavelsom nogle andre Wdelstene,
efter Linnei Udsagn; (Salium elementa conftitutiva in cryfcallorum genefi determinant figuram);

4) At den islandske Crystal eller Dobbeltspaten (Spatum duplicans
Linnei) fordobbler alle Gienstande, eller forestiller dem dobbelte;

5) At
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5) At fcerreiff og islandsk Calcedon-Kiesel, naar et Par Stykker rives
paa hinanden, giver en stcerk Ildglands fra sig, hvorved man kan kiende det
Omstaaende, og da tillige foraarsager en ftærf Svovellugt;

6) At Feldspaten, som fører Navn af Labradorstenen, med sin for;
traffelige Spilleglands ligner Farvespillet paa en ColibritS Vinger;
7) At Lapis mutabilis — som paa det letteste kan blive tilberedet af

den porøse leeragtige Skorpe paa mange fcerrøiffe Calcedonstene, er i og for
sig selv uigiennemsigtig, men bliver giennemsigtig i Vand — og at enhver
Hvid Quarzkiesel, naar den bliver giort vaad, og derved i dens Poris bliver
opfyldt med Vanddele, faaer en bedre behageligere Anseelse og en storrkere
Gienncmsigrighed;
8) At Fedt-eller Spekstenen lader sig skrabe, skcere, udhule, dreie,
og paa det letteste med de behørige Redskaber tilberede til KakkclovnSplader,
Potter, og alle Slags andre Kar; (ligesom Grønlanderne plcie deraf at giøre
alle deres Lamper, Kiedler og andet Huusgeraad;) at den er meget brugbar til
at rage Pletter af Kloder og Tøier; synes ar vcere fedrig, naar man tager fat
paa den, men, naar man ret giennemgloder den i en storrk Ild, taber ganske
sin Fedtighed, og lader sig ikke mere skcere, giver Gnister af sig med Staal, og
bliver da ligesaa haard, fom den forhen har vceret blød;

9) At man maae holde Nyrestenen, lapidem nephriticum, for en
af det cedelste og fornemste Slags Talk- og Fedtsteen, og samme synes ligele
des stedfe at vcere oliet og fedtig,

naar man foler paa den;

10) Ak Puddingstenen — som man finder i Mcengde iblant Broestenene i London — bestaaer af smaa Kiesel, som ligge i en jaspisartet Masse,
og seer ud ligesom et Stykke Pudding med*Rosiner;
11) At Turmalinen, Affetrorkkeren, lapis eleftricus Linnei, naar
den bliver giort varm, rrcekkcr Affe til sig; at Magnelstenen er en god righaltig Iernertz, og kan, fornemmelig da, naar den er armeret og blevet omhyg
gelig indfattet paa begge Polerne, ircrkke en temmelig Borgt af Jern til sig, og
at en med den bestrøgen Naal vender sig hen ril Norden, og leverer Oct for
Seefanen saa uundværlige Compas z

12) At

25)
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12) At Bernstenen hav forhen været flydendes og,
gnedet, træffer lette Sager til sig;

naar den bliver

13) At Arnestenen, Aetites, knarker; at næsten enhver Spatart
brækker i Rhomboider; at den phosphorescerende Spat, naar den bliver gi ort
lidet varm paa Gloder, lyser klart i Merket, og er uundværlig i Smeltovnene,
for at bringe Metallet til Flydning;

14) At de fleste Slags 2Edelstene have noget elektrisk ved sig — at
Rubinen, Sapphiren og den ægte Demant imodstaaer enhver Fiil, og at især
den sidste lyser i Msrket, og har den sisrste Haardhed, samt forholdsmæssig
den sterile Tyngde;
15) At Læderstenen saavelfom og Pimpstenen svsmmer paa Vandet,
og at den sidste bliver udkastet ved ildsprudende Bierge, og har en vulkansk
Oprindelse;
16) At Stinkestenen, Lapis Suillus, stinker særdeles meget, og Vi
olstenen derimod giver en liflig Lugt fra sig ligesom Violer, og Bernstenen
ligeledes er meget vellugtende, faasnart den bliver varm;
17) At Probeerstenen, Lapis lydius, bliver tilberedet snart af for)
Schiefersteen, snart af blod sort Marmor, og er meget tienlig til at prove
Gulders og Selvets TEgthed og Reenhed;

18) At den blode Kridtsteen, saavelfom og den blode porsse Kalk- og
Marmorstcen trækker Luftens Fugtighed til sig, hvorover den næsten altid er
vaad, fugtig og kold, og er mere skadelig end nyttig i Bygninger;
19) At Flinte- eller Fyrstenen, Silex cretaceus Linnei, kommer af
Kvide ved Hielp af Vandet, og i Ilden bliver Glasur etter vitrescerer, da Kridet i og for sig selv i stærk Ild (in igne docimaftico) bliver bestandigt og
uforstyrret, og efter Linuees Vidnesbyrd, i den 2den Udgave af hans NaturSysteme pag. f 3, bestaaer af en terra farinacea indurata apyra.

20) At Marmor lader sig oploft til Kalk, men Alabaster til Gibs, og
den forste opbruftr med sure Spivituftr, saasom Skcdevand og deslige, men
den anden ikke;
21) At den orientalske BeZoarsteen bliver fundet i Geder, Gazeller og
Aber, og er særdeles beremt for sine gode Virkninger i Medicinen; og ar der
oste
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ofte ligeledes bliver fundet forunderlige Skene i Sælhundene, font maasker
skulde kunne giere selvsamme Tjeneste i Lægekunsten;
22) Ät den egyptiske Skeen, Hxmachates Linnei, bliver omgivet
med en guul ocheragtig Skorpe, og indvendig har gemeenlig mange skraalige
paa en forunderlig Maade giennemflekkede, mange gange med Dendriter zirede

Aacer og Striber;
23) At man i Ostindien betjener sig af Slangesteue, (der skulle faaes
af den Slange, som hedder Cobra del Capella,) for at lagge dem paa faadanne Personers Saar, som ere blevne bidte af forgiftige Dyr, faasom Slan

ger og deslige;
24) Ak Lasurstencn, Lapis Lazuli, har en himmelblaae Farve, er
derhos noget kobbcrhaltig, indeholder gemeenlig Svovlkiesglimmer og Aarer i
sig, og den dyre Ultramarin Farve bliver tilberedet deraf;
25) At Chrysoprasen har den friskeste gronne Farve, som formodentlig
kommer af metalliske Kobberdele, og at denne Steenart maaskee er Smarag
dens Moder;
•
Alt dctke er for den stsrste Deel saa bekiendt, at jeg skulde handle meget,
daarligt, om jeg vilde forelcegge diffe Efterretninger som ubekiendte og nye for
et saa hoit «ret Selskab.
Jeg giorde for en Deel Aar siden engang Begyn
delse paa, at skienke saadanne Stene en storre Opm«rksomhed, og fornemme
lig at samle dem, ved hvilke der findes noget Forunderligt og S«rdeles, eller
noget fligt lader sig anm«rke.
I en kort Tid bragde jeg ikke alene hine sam
men, som jeg ovenfor har anfsrt, men endnu langt flere.
Men siden jeg er
bleven indflettet i og forviklet med det conchyliologiske Studium og med alle Slags
Skribenterarbeide ved samme, saa har jeg ikke videre kunnet t«nke paa hiin
SteensamlingS Forts«ttelfe, heller ikke har villet tanke derpaa.
Imidlertid
har jeg ved mine conchyliologiske Forretninger og Sysselsattelfer havt mangfoldig
Lejlighed til, narmere at kere at kiende de besynderlige Egenskaber ved mange
Conchylier.
Og da snskede jeg det inderligen, ar mange Samlere vilde hen
vende et sardeles Hiemarke paa det Besynderlige, Egne, Karakteristiske, som
befindes ved en eller anden Snakke og Muskel i deres deels udvortes, deels
indvortes Bygningsmaade, Kunstarbeide og Skisnhed, eller ved deres Bebo
ere og sammes Levemaade, da Menneskene dog have en saa naturlig Kierlighed
Aaaa
til
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til det Forunderlige og Besynderlige, og at de paa det Bedste maatte.gisre stg
selv og andre bekiendte dermed.
Derved vilde siden endog den meest vantroe
Tvivler for det forste kunne blive overbeviist om, at Conchyliologien er visselig
tittet magert, tørt, ufrugtbart Studium, hvorved man sysselsætter sig kun faa
f.t sige med Bornefpil og Smaating; men det er et hoist behageligt, forly«
stende, frugtbringende Studium, fom giver den forskende og eftertcenkende
Aand en rig Næring og heist fornoielig Underholdning. Jeg vil nu kun fom til
en Prove udmærke een og anden Art af hver Conchylie-Slægt efter det Linneiske
Systems Orden, og benævne noget Mærkværdigt om den.
Maaskee andre
turde derved blive foranledigede til at eftertcenke Sagen videre, og videre at
udfore dette Capitel om de besynderlige Egenskaber ved mange Conchylier.
I. Papir- Nautilussen, Argonauta Argo Linnei, feiler afsted i den
storste Gesvindighed paa Havets Overflade med sit papictynde skiøre Fartoi.
Den bliver derfor af Skippere kaldet Bidevindtfeileren.
Den pleier at udspende en tynd Hund ligesom et Seil.
Naar den af Vinden bliver lagt for
meget paa Siden og nisten omkastet, faa forstaaer den den Kunst, at tage
Rif i Seilene — som Skipperne pleie at sige — at spende Seilene stærkere
an, og da at gaae frem i en mere lige Stilling.
Vore fra Ostindien tilbage
kommende Skippere tale ofte med Forundring derom, hvor mange gange hele
Flotiller af disse Bidevindtseilere lode sig see nar ved deres Skibe, og ligesom
sorsøgde at seile om Kap med de store Skibe.
II. Nautilus craffus, der seiler ligesaakedeS, har formedelst sin Skal
den beste Aerostat, eller den skionncste Montgolfiers.
Den besidder den storste
Færdighed, efter Behag at giøre sig tung og let, at hæve sig i Veiret og lade
sig synke ned i Vandet.
Snart nedlader den sig efterhaanden, og svævende
kommer med sit Skalle-Vaaningshuus, hvorudi ere mange Kammere, ind
til det dybeste Dyb, efterat den i Forvejen har indladt Luften i forbemeldte
Giemmer og Kammere: snart harver den sig med samme, naar den har pum
pet Luften ud igien og giort sig let, indtil ovenpaa Havets Overflade.
En
Blanchard og Montgolfier selv Mide endnu kunne lære særdeles meget af vor
Nautilo og af dens Vaaningshuses Bygningsmaade, og giøre deres Aerostater meget sikkrere, stærkere og mindre farlige, ved flere Mellemkammeres
Anlæggelse.
III.
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III. Vcd Keglcsncekkerne, Conis Linnei, er den forste yderste Skal
tneget haard, stcerk og tyk, men de indre'Kammere og Drejninger, eller
circumvolutiones, gyrationes feu anfraétus ere desto tyndere.
De ligne
det fineste MarienglaS, etter del hvideste, tyndeste, gicnnemsigkigste Horn.
Man finder i denne Art de stersie Skienheder, etter som Plinius taler
magnam naturæ ludentis varietatem.
Men dens Beboer er forgiftig
og derfor uspiselig. Obcradmiralen omgives af saadanne Tvcerbaand, som fore
stille den allerfineste Vcrvning, hvilken ikke den dueligste Malers Pensel, eller
den beste og kunstigste Tegners nok saa spidse Pen kan efrertegne saa stink og
zurligr.
Ligesom fligt ikke engang lader sig tilstrækkelig bedrive med Ord, det
maae sees og betragtes med et vel bevcebnet Hie.
IV. Store Porfelinssncekker kunne i visse Maader bruges i Stedet for
Perse- og Strygejern.
Linroict lader sig meget godt stryge dermed; man be<
tiener sig ogsaa af dem i Ostindien til at glatte Papir, Cattun, Charter og
deslige.
Saa stor en Forflkiel som der findes imellem Skallerne paa de forskicllige Arter af denne Slcegt, saa lige og eensdanne see dog Beboerne ud i
disse forskiellige Skalle-Vaaningshuse.
Delte bevidner Adanson i hans HiItoire naturelle du Senegal, naar han sammesteds pag. 71 skriver: L’animal qui habete cette coquille eft le meine dans toutes les varietés qui
me font tombées fous les mains.
Nogle ville overtale os, at Chineserne
havde forfcrrdi.get det ferste Porselin af Porselinsncekker, men font flet ikke er
sandsynligt.
Thi Porselinsnoekkens Bestanddele ere kalkagtige, men derimod
maae de Bestanddele, hvoraf der skal forscerdiges godt Porselin, vcere gvartzagkige og virrescerende.
V. Bulla fontinalis Linnei er dreier til den venstre Side, eller har
forkeerte Drejninger, gyrationes perverfas feu finiftrorfas, og seer ud som
en forgyldt Draabe, naar man trasser den med dens Beboer paa Vandplanter.
Bulla achatina boer paa Kysten Guinea i Negernes Riismarker, og loegger
saadanne Eg, som ligne Fugle- og Due-Eg, hvoraf Ungerne siden krybe ud.
Bulla foluta, den afskaarne Blceresncrkke, la nouvelle oublie gall* hvoraf
de storste og beste Exemplarer blive fundne i Ceylon, men ganske smaa findes
ogsaa i Norge, har dette Besynderlige og Usædvanlige ved sig, at dens forste
Dreining bliver altid forefundet ligesom afsondret og afskaaret ved et dybt Ind.
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snit fra den ncermcste Dreining der optiL
fSee det systematiske ConchylieCabinet Tom. io Fig. 1359 — 1361.)
VI. Voluta Cymbium besidder en stark Reproduktionskraft.
Da
denne Art fornemmelig har hiemme paa den vestlige amerikanske Kyste hvor
Havets Branding er overmande stark, saa oplever den meget ofte den Ulykke,
som skulde vare dsdelig for mange andre, at miste det vorteagtige stumpe Hoved
paa dens Skal; men den veed, inden en kort Tid at raade Bod derpaa igicn,
og at ansatte et nyt.
Spindelsäulen af Voluta Olla danner eu naturlig Skee. Derfor pleie
Chineserne at giere mange Spiseskeer af denne Arts Spindelsäuler.
Den stumpe Spidse af en vis Voluta, som er overmaade rar, aflang,
spindelförmig, og kommer fra de chinesiste Have, ligner altid en liden Ert.
Denne Art bliver derfor af de Franske kaldet Queue dePois, Ertehalcn.
(Dens Afbildning staaer i Syst. Conchyl. Cab. Tom. 3. Fig. 941 — 942).
VII. Den Buccinum,. som hos Linne kaldes Lapillus, barer en Saft
t sin Utero, der farver ligesom Purpur, og er ligesaa uudstettelig.
I Norge
betiener man sig sf denne Saft, for dermed at satte-Marke paa Sttemper og
Lintei, som vor larde Medlem, den vårdige Hr. Professor Strom, udforlig
beskriver det altsammen i en Afhandling, der findes i vort Selstabs Skrivrer.
Den Buccinum, som de Franske kalde la Licorne, Engellanderne
The Unicom, de Tydske das Einhorn, de Danske Eenhiorningen, og som
ogsaa bliver kaldet Monodon samt Monoceros, barer nedenkil paa den
indvendige Side af dens yderste Labe en temmelig lang spids Tand, hvis egent
lige Aiemed — hvortil den maae tiene Beboeren — endnu hidindtil ikke er
blevet giertet og opdaget af nogen.
VIII. Strombus fufus dentatus har indvendig i de everste Stokvarker violetfarvede Vagge. —
Strombus heptadaétylus har indvendig en
cassebruun farvet Spindel. —
Strombus Auris Dianæ har indvendig hor
rode farvede Vagge. —
Hos Strombo laciniato (Syst. Conchyl. Cab.
Tom. 10 Fig. 1506. 1507) seer man en paa det smukkeste rodlig farvet Mun
ding.
Alle disse og mange andre Arter tiene til et talende Beviis, at det
Indvendige af mange Skallehuse har ofte et storre, fristere og mere levende
Farvesmykke, end sammes udvendige Overflade,
Oitt
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Om den Strombus, gibberulus Linnei, og om den rare Strombus,
font kaldes paa rydff Zaun-Ilub/, eller Gichtrübe, Gall. Racine de Brione,
og hedder Radix Bryoniæ, tanker jeg at forelcegge Sclffabet alle Grader af
dens Alder og Vext, og siensynligcn at vise det ved tydelige Exemplarer, hvor
hoist forffiellig dens Boligs Bygning er, i) t den forste Barndom, 2) i
Ungdommen, Z) i den fuldvoxne Alder, 4) i den mandige Alder, §)idenhoiere
Alder, 6) i den hoieste Alder.
Jeg troer, al mange VingesncekkecS besyn
derlige efterhaanden tiltagende Vext kan ret beffuelig blive kiendt heraf.
IX. Ved Leilighed af de Cookiffe Seereiser er i Sydhavet en spindelför
mig Snakke, omgiven med blaalige Somme eller Border, og med Tvar-Rib«
been, bleven opdager, hvilken, naar man lagger den i Vand, kaster fra dens
Munding og somagtige Tvar-Ribbeen Regnbuens Farver ligesom et Prisma
fra sig, og derfor bliver kaldet Murex prisma.
Naar denne Snakke bliver
taget op af Vandet igien og torret, faa forsvinder det hele Farvespil.
Da
dette Gienskin synes ikke saa meget at komme af Skallen selv, som af Epi
dermen eller den yderste Hud, saa maac denne sidste omhyggelig bevares, og
ikke blive afpudset eller bortbeitset.
HoS os er denne sieldne og kostbare
Conchylie ingensteds at krasse, uden alene i Herr Kunstforvalter Spenglers

store Samling.
Murex Babylonius har altid paa sin udvendige Labe et dybt Indsnit,
(labrum fifliim), hvis Aiemed, Hensigt og Bestemmelse ikke let er at indsee.

Murex Morio bliver for den Aarsags Skyld omgivet af en tyk, mosseagtig, laadhaarig Epiderm, paa det at de adende Seeorme, som ere bange
for alt laadent og haared, ikke skulle angribe dens Skal.
X. Den perspektiviske Snakke Trochus perfpeélivus Linnei frem
stiller det beste Perspektiv og Skuespil for alle dem, som med et vel bevabnet
Øic betragte dens Navle.
Steen- og Conchylie-Drageren, Trochus lithophorus & conchyliophorus, (gall, la Fripiere, Trochus onuftus Solandri), har den besyn
derlige Egenskab ved sig, at andre Legemer klabe fastog blive Hangende ved

dens Skal, ligesom ved et blodt Vox eller Beegkage.
De Stene eller Snak
ker, som sidde fast ved dens Skal, ere ofre saa neie forbundne med den,
A a a a 3
som
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som cm de vare indtrykte i Skallen selv, og vare derefter sammesteds blevne
fastlimede eller fastkittede.

Pharao-Tmbanen,

Trochus Pharaonius Linnei,

ved hvilken der

findes lutter rode, hvide og sorte Perlerader og Snorer, som i den smukkeste
Orden afvexle med hinanden, er et sandt Naturens Mesterstykke.
XI. Den crgte Vindeltrappe, Turbo Scalaris Linnei, har dette Be
synderlige ved sig, at dens Stokvcrrker og Drejninger ikke siutte nøie op til
hinanden, men staae saaledes fra hverandre, at man der imellem kan see
igiennem.
Ved den nicobarifke Guldmund (fte Syst- Conchyl. Cab. Tom. 5.
Fig. !822 — 1825) viser sig i Mundingen, og paa de indvendige Vcrgge en
faa stark Forgyldning, som om den var tilberedet af det fineste og cegreste Guld,
og dermed var bleven anlagt.
Hvilken Spise maae dog vel Beboeren af den
ni-cobariffe Guldmund nyde, som kan giere den beqvem og skikket til, faa me
sterlig at forgylde de indvendige Vcrgge i sin Skallebolig, og herudi at have
et stort Fortrin for den faa kaldte Guldmund, som hos Linne kaldes Turbo
Chryfo ftomus.

Strand Maanesnakkerne, Turbines littoreos, holder'man i Norge
for Veir' Propheter.
Naar de krybe høiere op paa Klipperne i Havet, ved
hvilke de pleie i den stsrste Mangde at hange sig fast, og ved Opkrybningen
ligesom at tage Flugten; faa holder man det for et sikkert Tegn, at der snart
vil komme en stark Storm og Uveir.
Men naar disse Snakker gaae tilbage
fra Heiden ned i Dybet, faa holder man det for et vist Tegn, at der i de naste
Dage er ingen Storm og Uveir at befrygte, men at det roligste Veirligt er
derimod at forvente.

XII. Alle Renter have en halvrund Mundaabning, og tilflutte samme
med et Deksel eller Laag, der ligner en Dørfløj, eller ogsaa en Klappe.
De
blive derfor kaldte Valvatæ-Nerita- glaucina Linnei, som ellers fører Navn
af Testicul eller Nyre, har indvendig en stärkere og bedre Farveglands end paa
dens Overflade.

Nerita corona Linnei — (Tornekronen), har saa lange Pigge, at
de ere langer end dens hele Skal.
'

XIII.
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XIII. Helix Janthina Linnæi pleier af dens Munding at uddrive en
Deel af dens SubftantS, fom siden ligner et Knippe af Blærer, der hænge
ved hinanden.
Ved Hielp af dette Knippe, der rager frem af en Fingers
Lcengde opad, veed den at opholde sig over Vandet, og at feile omkring ^paa
Havers Overflade fom en liden Nautilus.
I Merket feer den ud i denne Til
stand som et lidet SvclyS.
Helix decollata Linnei fees altid ligesom halshugget.
Hvoraf denne
besynderlige Omstændighed kan komme, har man hidindtil endnu ikke tilstrækkelig udforffet.
Linne troer, det er en Egenskab, som er den medfodt og
medgivet af Naturen.
Den maae lege naturali sees ligesom halshugget, og
med er ligesom afrevet Hoved.
Professor Murray, denne Linnees tro Disci
pel, paastaaer i hans Fundamentis Teflaceologiæ — Spira in Helice
decollata non cafii fed natura decidit.
XIV. De store See- eller Havoren(Haliotides) fra nye Seeland prange
Med de smukkeste Regnbuens og beste Paafuglehalenö Farver.
XV. Muffel - Patellen, som af nogle bliver kaldet Concho-Lepas,
ligner ganste og aldeles Halvparten, eller en enkelt Skal af en toffallig
Muffel.
Spalten eller Kloften, Patella fiffura Linnei,

har altid saadant et
forunderligt Indsnit ved dens Rand, som om den der var spaltet eller klovet,
(Ker fom om der var blevet giork et Indsnit i den med den fineste Fiil.
Spids-Patellen, Patella Noachina Linnei, har saadant et Indsnit
tæt ved Virvelen.
Derfor ffciver Linne: Vertex in Patella Noachina an
tice fiffura notatus.
Del egentlige Kiemed eller Hensigten, hvorfor saadant
et Indsnit er blevet givet og medeelt disse Pateller, vil ikke lettelig nogen
kunne gierte.
XVI. Beboeren i Mya truncata har en lang ledeagtig Snabel, (Probofcidem), med hvilken den, om endog dens Skal ligger alendybt ffiult i
del vaade Havsand, kan dog stedse vedligeholde Communicationen for sig med
Havvandet, og giennembore Sandet indtil Strandens Overflade.
Mya margaritifera indeholder ofte de fortræffeligste Perler. v <
XVII. Solen filiqua er en Vandsprsiter, som kan sproite det indsuede
Vand meget langt bort fra sig.
Denne Snakkes Kiev er sneehvidt, meget
spise-
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spiseligt og velsmagende. I Mecke marker man hos denne Art noget Phosphorescerende.
XVIII. Tellina lingua felis Linnei er saa hvas og skarp som en
Kattetunge.
Den har, som Linne skriver, teltam fquamulis lunatis quin
cunciaiibus fcabram.
XIX. Beboeren i Hiertemusklerne ligner i sin Figur og Dannelse en
Fod. Ligesom ved den Fisk, der sorer Navn af det svommende Hoved (vid.
BlochS Naturgeschichte ausländigec Fische Tab. 128) alle Hoveddele, for
Exempel, Hierte, Lunge, Lever, Mave, Tanne rc., findes samlede tilsam
men i Hovedet, saaledes ere og hos Beboeren i Hiertemusklerne alle til Muskellivet nodvendige Dele tillige samlede sammen i Fodens Figur.
Cardium Æolicum bliver paa Forsiden betegnet med lodrette Striber,
og paa Bagsiden med Tværstriber.
Den heder for den Aarsags Skyld hos
Hollcrnderne Ost- og Vestmuskelen, og hos Franskmandene Coeur Janus, ou
Coeur en deux faces.
XX. Nersten alle Kurvemuskeler (Mactræ) have et dybt Indsnit neden
under deres Virvelsnabler (fub natibus feu umbonibus). Men det Ind
snit, som findes ved den Kurvemuskel, der af Linne til Hr. Kunstforvalter
Spenglers 2Ere er bleven kaldet Maétra Spengleri, (fordi han ssrst har
faaet og leert at tiende den ved Herr Spengler), er fortrinlig stort og mærkværdigt.
XXL Beboeren i Donax- eller Trekantmuskelerne ligner atter en Fod,
ligesom Beboeren i Hiertemuskelerne. Den pleier ved Hielp af denne Fod ak
giere stærke Spring. Dette bevidner Adanson i hans Hiftoire du Senegal,
naar han pag. 237 skriver: Ce pied a la forme d’un foe de charrue ou
cPune lame de couteau recourbée — L’animal Laute quelquefois par
fon moyen.
XXII. Handelsmuskelen, Venus mercenaria, bliver paa dens ind-vendige Vcegge, og ved dens indkarvede Lim bo saaledes smykket med en violetblaae glindsende Indfatning og ligesaadanne Plekter, ret som den var emailleret
dermed, og som den blaae Farve var indsmeltet eller indbrændt ved Ilden.
XXIII. Underskallen af Spondylo Gaederopo voxer saaledes tilsam
men med Stenene og Klipperne, paa hvilke den fætter sig fast, at den ikke
uden
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uden med- Magt og stor Anspændelse kan blive losbrcekkct derfra.
Da dens i
Ledemodet vel bescestede Overhal, naar man lader den falde ned paa Over
skallen, giver ved Nedfaldet og Tilflurningen en lydelig Klang fra sig: saa er
det hoist rimeligt, at Plinius har havt Hensyn paa denne Art, naar han taler
de Conchis ad plaulum apertis (vid. Piin. Hirt. nat. Lib.- 9 Cap. 33)
— Nam teftæ Spondylorum ad plaufum edendum quafi natæ & factæ
videntur.
De blive derfor ogsaa kaldte Klapmuskcler, og af Hollcenderne
Lazarus-Klappere.
XXIV. Chama Gigas voxer ofte til en saa forskrcekkclig Stsrrelse, at
denS Skal veier fem og flere Centner.
Rumph forsikrer, at han engang har
havt en enkelt Skal af denne Art, der var saa tung, at sex Mand neppe
kunde lofte den op og bcrre den afsted.
XXV. Area cucullata, Munkekappen, Area labiata Solandri
(gall. Coqueluchon de Moine) har altid indvendig en Skillcrumsvttg, hvis
Hiemcd og Bestemmelse endnu ingen har giettet.
Lukket eller Laasen bliver
hos den, ligesom hos de fleste Arkearter bedcekket af en sort mosseagtig Hud, paa
der nt der ikke Ml falde nogen Sand eller Stene der igiennem, og at Laasens
Tillukning, og de mange Laasclcender, som gribe gicnsidig ind i hverandre,
ikke derved Ml forhindres.
Ved nogle ostindiske Arkearter er altid den ene
Skal ved Randen stsrre end den anden.
XXVI. Oftrea pleuroneéles Linnei, Compasmufs'elen, forstaaer
den Kunst, at fremffyde sin Skal ovenpaa Vandet som en Piil, ved en ge
svindt Sammenklappcn med samme.
XXVII. Anomia craniolaris barer indvendig et tydeligt Billede af et
Dedninghoved.
Den salige ConferentSraad Müller leerer os i hans Zoolo
gia danica at have opdaget en Anonrie i det norske Hav, Nordsoen, hvis
Indvaaner ligner en Haarlok, og har selvsamme Figur som en Haarlok. Skal
lene af Anomia placenta blive hyppig brugte af Chineserne i Stedet for
Vinduerglas.
XXVIII. Mytilus lithophagus besidder den Forrdighed, med sine
tynde og fFiøre Skalle at udhule den haardeste Marmor- og Caralsteeu, hvorpaa jeg for Selskabet kan fremlcegge nogle af de lydeligste Prover, som visselig
fdttieue vor sterste Beundring.
Den beremte Greve Bohadsch forsikrer endog
B b b &
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at have fundet Porphyr- og Granit-Sauler ved Puteoli, som af denne Steen-

gnaverarr ere bievne hencedte og giennemborede.
I Mytilo Margaritifero blive ofte de prcrgttgste Perler fundne.
Af
dens Laases forte beenagtige steenhaarde Baand bliver Paafuglens ©teen (La
pis pavonius Linnei) tilberedet.
Af den ost- og vestindiske Mytilo Modiolo fremtager fa ad an en Byfliis,
fom er stlkeagtig og kan spindes ligesom Silke.
XXIX. Af hver Silkemuffel udhcenger ligeledes en Silkedusk eller
Knippe. — Emittit Barbam byfTinam, skriver Linne.
I Italien, for
nemmelig i Neapolis og Sicilien, bliver af saadant Silke forforrdigct allesiags
Toier, if«r Strsmper og Vanter.
XXX. Enhver Chiton bestaaer af oienfynlige Lcdcmode.
Udaf Be,
boerens Mund fremtager en Tubulus eller liden Probofcis.
XXXI. Lepodes besidde allesammen saadant ct Fangenen, hvormed de
paa det hastigste og kunstigste piete at fiffe Infusionsdyrene til deres Fode.
XXXII. De mangeffallede Pholader vide at udhule sig en Vanning i
Stene og Klipper, og Pholas pufillus, Tr«e-Pholaden, som er saa meget
farlig for vore ostindiske Skibe, pietet at tilberede sin Bolig i Trcre, og derved
ar anrette en stor Adelttggelse i Skibsplankcrne.

Regi-

... —..... ...

Register.
Aranea, to Atter af dette Insekt, beskrevne

A.

^salstrcekkere, Ferskvands, (Vibrio Ang-

hore

villula) hvorledes frembragte 33,
ikke til de egentlige Infusionsdyr 42.
Aarsager, tilfaldige, kunne ikke anvendes
til ar forklare alle Monstra 335.
Aborre, med fpydformig Halefinne beskre
vet 38Z.
— den stribede, med ti Torne paa Ryggen
og tre paa Gieledakket, beskrevet z84,
385Acarus, et Znstkr, mindre end en Dogmid, ßeffvevet 290, 29t.
Afvigning, den magnetijke.Naals daglige,
hvorvidt kan gaae 161.
Zlgerlcrnd og ^aardbunds-Eng, hvor
vidt kan egentlig anscrtteS for Lolland 480.
----- ----- ligeledes for Falster og underlig
gende Der 481Alabaster, lader sig oplsse til Gibs 552.
Anomia craniolaris, har indvendig et ty
deligt Dillede af ct Dodninghoved 561.
•— maxima, en forstener Muskel fra Ne
derlandene 247
----- placenta, dens Skal bruges af Chineserne i Stedet for Vinduesglas 561»
----- tte Arter af Anomier beskrevne 299.

291.
Area cucullflta, (Munkekappen) har ind
vendig en Skillerumsvccg, hvis Bcstemmelfe ingen veed 561.
Areal-Indhold, af Lolland 472, af Fal
ster og underliggende $er 477, af NSk
etcher red paa Falster 486, af Ssnder§ er reb 487.
Arcuccio , en italiensk Bsrnevoqter 256.
2lsbeststeen, bestaaer af Traade, som ere
ul-.cendelige $50.
Afilus flavus, beffrevtt 289*

Avena pubefeens,

vet 350.

denne Havreart beskre

B.
Barometrets Forandringer, t Grön
land 180.

Begger -Snurrers)

(Vorticella truncakella) hvorledes frembringes 19.
Belemn iter (Pilestene) fire 2lrter deraf 2 48.
Beregning, speciel, over Lollands Over
flades og Areal-Indhold 463-471, over
Falsters Dito 474- 477.
■— summarisk, over Lollands Overflades
og Areal-Indhold 472, 473, over FaLstevs Dito 477, 473.

Bbbb 2

Biaar-

564

Register.

Biaavsager, til CompassetS ujevne Viisning til SøeS 120.
Bird, (John) engelst Instrumentmager, bestrevet Mural-Qvadrantens Indretning
rc. ioo.
23oble, £)yr, (Bullaria) hvoraf visse In,
sekter kaldeS saaledes 5, komme som 2Eg
fra Luften i Bandet 17, hvorledes for*
plantes 39, oplioes ikke igien, naar de
eengang virkcligen ere døde 61.

Boble-Rundere, (Cychdium Bulla) be,
skrevet 29.
Bomber, stöbe Engellcrnderne af gammelt
Jern 317.
Bordo, (Ridder de) giort Forsøg, ot finde
Loengden af Jupiters Distance fra Maa«
neu 94.
Breverne, observerede paa mange Steder
i Norge 323, 324
Briinnich, (Morten Thi ane) om den is
landske F:st Boameren, Gymnogafter
aräicus, 408 følg.
— — om Sild-Tusten, Regalecus Remi
pes 414 folg.
Bryum , sex og tredive Art-r af denne cryp,
togamististe Slcegt, beskrevne 357-Z64.
Brcrndeviin, til Kiøbmandsvare, hvor
mange Grader bør holde, naar det stal
prøves 203, forholder sig anderledes om
Vinteren, end om Sommeren 205, de
ringeste Sorter burde forbydes at ind- og
udføres 208, af hvor mange Graders
Styrke det hos os forekommende cr 215.
Brcendeviins Probering, har hidindtil
ikke varet den paalid. ligste 202, dertil
udfordres fornøden Underretning om Gra>
deersrokkensForfckrdigel.se 205, er en Sag
af Vigtighed 2o<>, Fordelene deraf 217.
Brcrndeviins pr^veren, den alminde,
lige hos os 203, forb dret ved Grader
nes Forøgelse 204, Følger af dens Feil
. 206, den engelske, bedre end vor gamle,

men dog fejlagtig 210, den nye forbe

drede er begvemmere baade i Henseende
til Materien og Formen ibid., hvad den
engelske har forud for den hoS os bruge,
lige 2i l, hvorledes den forbedrede skal
indrettes ibid. 212, hvorledes den stal
bruges 217 218.
Bucci num , dette Insekt bestrcvet 296.
Buehummer, (Cancer Bernhardus) ind
logeret i et Søedyr 250.
Buehunde, (Nerita marina) forenede med
Ssencelden 254.^
Buxbaumia, to Arter af denne Bext bestrevne. 379.
Byflus, tre Arter af denne Vcxt beskrevne
"80.
B^lgeskrcrkkere, (Vibrio Undula) hvor
de opholde sig i Mcengde 13, hvorledes
de fremkomm« 19, leve langst af alle 3tv
fusion, dyr 41.
B^rnevogtere, forstiellige Arter af disse
Mastiner 56, forbedret af vore Lands,
wcrnd 2Z7, Fo sti l imellem den Obern
feste og Kiø 'nhavnste ibid. 258, er ligesaa bcqvem som Puggen til at tysse
Børn 259/ dens Nytte videre beviist
260, 261.

C.
Cancer rugofus, bestrcvet 291.
Cerembyx Carcarias, bestrevet 266.
Chemnitz, (J. H.) har over fyrretyve Aar
giert Conchyliologicn til sit Pndiings-Stutium 236, hvorledes bekommet de mange
Chitons, som have synliae Leed 237.

Chiton fafeieu laris, bestrevet 294.
Chitons, ere manaeledede eller leedrige Conchylier 236, savnes i Forsteningernes hele
Rige ibid., behove Søevand til dcrcS
Ncrring 239, sidde i Mcengde hos hin
anden paa Klipper og Stene ibid., lade
sig for bryde i Stykker, end stippe den
Plads, hvor de have suget sig fast 240,

nogle engelsk« Artrr mangle i de her vir
rende
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rende Conchylksamlinger 241, fortrinlig
store fiildeS i den Spenglerffe Conchy,
liesamling 242.
Chryfippus, har intet skrevet oin Chitons
236.
Chryfomela, et norsk Insekt, der bande
som Flue oq Larve finder paa Elletraer,
vg ffader sammes Blade 265.
Cicada, ni Arter deraf beffrevne 266.

Counteft Warwicks Sund, melder Fro»
bisher om 226.
Lryptogamister, en Deel beffrevne 353
folg»
Cynips, to Arter deraf beffrevne 271, 272.
Cypra?a pediculus, dette Insekt beskre
vet 296.

Cimex, ni Arter deraf beskrevne 268Clavaria ,< fem Arter af denne Vcxt be,
ffrcvne 38 l.
Æolomevne t Grønland, kunne mange
Aar ikke bessgeS for Driviis 831 84»
See
Lo inp asset, hvor dets Stade bor vcere paa
et Skib fil Pr il mg 119.
Lompassets Misviisninger, observe
rede i Asterso ti paa Skibet WagrienS
Krydstog 114 folg., ere ulige ester dets
Stade og under forffi-llige Courser ii8,
123, 124.
Concha nodofa, den knudrede Muffel, fra
Elsaß, forstenet 246.
Conchites longns, en forstenet Muffel 247.
Lonchylie -Labinetter, de beromteste,
have faa Chitons 36
Lonchylier, mangeffallede, gives ikkun tre
Slcegter af 236, mange have besynder
lige Egenskaber 550 folg.
Lonchyliologer, de Franffc, kiende kun
viste Arter af Patcller eller Chitons 36.

Dag, har man nasten stedse i de nordlige
Farvande 84-

Conops, to Arter af dette Insekt beffrevne
290.
Cornua Hammonis, fire forffiellige Arter
as disse forstenede Muffeler 247, et Ex
emplar findes i det grevl. Moltkiffe Cabinet, nasten saa stort fom et lidet Vogn«
hiul ibid.

D.
Davids - Strcrde, er altid fuldt af Driviis 66.

Drabantere, Jupiters, deres Immersio»
ner og Emersioner observerede 1787 i
Äiobe havn 518, i Trundhiem 1786
og 87 526, paa Lunde Prcrstegaard i
I^orge s. A- ibid. "

Drikkevand, vort daglige, indeholder siel»
den Insekter 3.
Drive - Drcre, af allesiags, findes iblant
Flakisen fra Spitsbergen 81.
Driviis, findes stedse i Davids-Strcrdet
66, adspredes der med Nordenvind, men
staves sammen med Sydenvind 77, svaier
undertiden det mest» af Sommeren ind
og ud imellem Landene 80, glor de Sei
lende megen Hinder 83, virker en nedrig
Taage i en vis Frastand 84.
Dunthornsse Methode, den forbedrede,
er den fornemste, til at reducere Maancns maalte Afstand fra Solen til den
rette Distans 156.

Dyr-planter, eller plante - Dyr, ind
befatte det Müllerffe Pinddyr og nogle
andre Strikkere 6 ?.

Dcrkseler, Skaldyrenes, hvad kaldes 449,
hvoraf de bestaae ibid., deres Form og
Dannelse 450, fortiene at undklfsges
451.
Bbbb3
E
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Echiniter, forenede, af sielden Størrelse
248.
Echinus cidaris, beskrevet 294.
Ecriniter, forstenede Lfliestene 248Elektriciteten, kan forvilde Magnetnaalen 162.
Enthomolithus paradoxus , sorstcnet K«fermustel 248.
Esquimaux, nogle as Amerikas Bebo,
ere 231.
Eudiometret, eller Luftprøveren, naar
og af hvem opfundet 340, et af Prof.
Kratzenflein sammensat 341, hvorledes
samme skal bruges 342, 343.

F.
Falster-Land, dets og underliggende AerS
Overflades, samr SkoveS, Mosers, So.
ers. Agerlands og HaardbundS - Engs
Indhold 478, 479—— hvor mange Tønder Land overhoved
til hver Tonde Hartkorn 483.
—— hvor mange Tdr. Land til hver Q.va«
dratmiil ibid.

----- Forholdet imellem den til Agerdyrk
ning brugbare og ubrugbare Jord 484.
----- detS aarlige Korn - Afgrode ibid.
----- dets Haardbnnds Jorder udgiore et
langt (tørre Antal Tdr. Land end i for
rige Aarhundrede 487.
----- hvor mange Mennesker det kan korn
fede 489----- dets Folkemængde beregnet 491.
•— hvor mange Mennesker flere kan kornfsdes, eno der er.i Landet 492.
----- hvor mange Tdr. 'Land der er overho
ved til hvert Menneske ibid.

•— hvor megen Skovstrækning der er over
hoved til hver Familie 494.

----- og hvor megen Torvestier 495.
----- drcS geographiste Opmaalings - Carter
497‘
Farvespil, en spindelförmig Snakkes 557.
Fafciola, dette Insekt bestrevct 294.

Field-Aceven, (Canis Lagopus) Efterret«
niug om den 423 følg., bliver af Skri«
benterne blandet med den almindelige Nav
425, hvorfor den kaldes Field/Nav 427,
den er mindre end den almindelige 428,
dens egentlige Beskrivelse 429.432, der
findes tvende Artforandringer af den 433,
434/ hvoraf dens forstiellige Farve kom
mer 435, har egentlig hiemmeji de nord
ligste Lande 436, dens Fode 437, er et
stadeligt Dyr 438, dens Parringsmaa«
de. Lugt og Skrig 439 , er god Løber
og Svømmer, samt listig 440, tyvag
tig 441, haardfør 4 42, dens Nytte ibid.
443, hvorledes den fanges 444 følg.

Fior- Runger, Nerita littorea 254.
Fixstiernernes Bedcrkning, af Maanen
og Soelformsrkelser, ere de paalideligste
Midler til Længdens Bestemmelse 146,
giver Observationerne en høi Grad af
Vished 170.
Flagrere, (Cyclidium hyalinum) dereS
Frembringelse 8«
Flak-Jis, eller den flade Driv-Jis, kal
des og Bai-JiS 76, kan ofte strcekke stg
nogle Snese Mile langs Landet og ud i
Havet ibid. 8i/ holder salt Vmd og er
grøn af Farve 77, kommer fra Dsterbyg«
den 80, dens første Udspring 8i, dens
Virkning er højst ubehagelig 83 / har og
sin Nytte 84Forandring, Magnetnaalens, hvorledes
kan kiendeS indtil enkelte Minuter 164,
dens

Register
dens aarllge i Kiobenhavn i' 54 Aar
166, 167.
Forbedringer, ved den Kisbcnhavnffe Mu»
ral-Qvadranr 102 folg.

Formica, fex Arter af dette Jnsekr bedrevne
281, 232.

Forsteninger, Kundskab derom er ikke
unyttig eller ufrugtbar 243 , gode, ere
nyttige for Naturhistorien 244, af toskallede Conchylier 246, af eenskallede
Conchylier 247.
Forfler, (F. N.) giort en Reise om Verden
med Cpk. Coock 228, har giert meget
til Oplysninger for Skibsfarten i Nor
den 232, melder kun lsseligen om Fro
bishers Friselaud ibid.

Fossilier, i den egentligste Forstand 244#
calcineerte Skaller af nogle, hvis Origi
naler ci ere opdagede 248.
Friseland, hvorledes aflagt paa Sse-Carterne 221, hvorledes beskrevet af Frobi
sher 222, ligner Kysten af Grönland
223, dets Beskrivelse 225, 226. See
Vest - Friselaud.
Frobifher, (Marrin) Beretninger om hans
tre Reiser hvor findcv 221, hvortil hans
ssrste Reise sigtede 222, hvor lanar vceret inde i det efter ham ncevnte Streede
22Z, hvortil hanS anden Reise sigtede
' 224, hans tredie Reise 232, en Opda
gelse, som et af hans Skibe giorde paa
hans sidste Reise 233.

Frobisher - Stride, har ei va-ret til i
Grönland 221, hvor bredt berettes nt
have vceret paa det smalleste 224, 226,
sigcS at ligge i Amerika 225.
Frosten i Gr-nland, naar begynder og
endes i&o*
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G.
Gleunemgang, nordlig, til China, er
forgieves sogt 224, at ingen findes, er
i vore Tider afgjort 230.
Gleichen , (Baron votO vil, at Infusionsdyr frembringes as Vandets Oplosning
10, 38, hvori han mener deres Oprin
delse maae sogcs 40.

Gople, see Sse- Ncrlde.
Gordius, dette Insekt beskrevet 293.
Gradeerstokken, kil BrcrndeviinS. Pro,
bering, hvoraf bor forfaerdigeö 205,
den almindeliges Mangler 206, 207,
nran har dermed ikke kunnet undersoge
uden de svagere Drcendevine 208, Nyt
ten as Gradernes Bestemmelse derpaa
213.
Grcrndse - Mo under, (Monas Termo)
hvorledes frembringes 6, udvikle alle
Plankers og Dyrs Tegninger 37, ere de
simpleste af alle Dyr 4 1.
Gr^nlceudere, mange finde dcreS Grav
under Jisfieldene i Soen 74, indsiutteS
ofte af Isen 75, hvad de kalde den flade
Driviis 76/ deres Beretning om Driv
isen i Davidsstrcedet 79.
Guld, troedes nogle glimrende Mineralier
at indeholde, som Frobisher hiemliragde
224, men blev erfaret ar vcere intet 230.

Gyrnnogafter ar£ticus, see Vognreren.

H.
Haarstierding, (Canis Carchnrias) en,
fanget ved Helsingser, denS Langde 406.

Dalere, (Cercaria Gibbn) en ny Art 25.

falles: S und, ct lidet Sund, ved NvrdAmerika 226.

med

Halles-^-en, t«r ved det faste Land
Asien ibid.
Hart-
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Hartkorn, ny MatriculS, hvor hsit be
regnet for Lolland 482, for Falster ibid.

Havstrømmen, hvorledes dens aimindelige Trcek er 78.
Heliciter, Lindsestene, forstenede 248.

Helix, ti) Arter af dette Insekt bessrevne
295Hell, (Poter) har udfundet den korteste og
paalidcligste Maade, at kunne udfinde
Langben ved Jupiters Drabantcre 171.
Hellu i Iis , kalde Islanderne den grøtv
land ske DriviiS 76.
Hieracium aurantiacum, Timmeltcere, be
skrevet 351.
Hippuriter, Hesterumpcstene, forstenede
248*
Hire, (de !a) indrettet en stor MuralO.vadrant i Paris 100.
Hirse-Rundere, (Cyclidiiitn Milium) 16.

Jern, stobt, dets Styrke kkenbes ei nole
nok 309, hvorledes maatte kunne forbe
dres 317, hvor meget kan omsmoeltcs i
en reverbcre Ovn 319, dets Blanding
kan skee fra sorskiellige Ovne 320
Jern - Ranoner, deres Stobning forbe
dret i Frankerig 30), deres Dimensioner
307, deres Tykkelser og Foclighed 316.
Iiebierge, i Soen, findes ovcrmaade
store 66, traffes gierne enkelte, og have
forunderlige Skikkelser 67, siges at kalve,
naar der gaaer Stykker af dem 68,
hvoraf de have deres Oprindelse 69,
kunne ofte kalve 70, indeholde føM Vand
73, deres Nytte 74, «re farlige for
Soefarende 75.
Iisbrcre, eller Iisblink, i Grönland
hvad er 69, tilvoxer aarligen 70.
Iiskalven, Iisbicrgcnes, hvorledes gaaer
til 70, paa hvad Maade den foreges 71.

Hudsonsstraede, er det samme som Frobisherstrader 22t, ligger paa sanune Pol«
hoide, som det i Grönland ansatte Frobisherstrcrde 225.
Hvalfangere, fortete ofte ved Iiefielde
74, mange satte til i Isen 8z, udlosse
deres Spakfade paa den 84.
Hypnum, sire og fyrretyve Arter af denne
Cryptogamist-Slcrgt beskrevne 364-374.
Hcrttebugtere, (Kolpoda Cucullus) hvor
ledes frembringes 6, befindes gienuem«
sigtige som Krystal 7, avlrS og tilvoxe
ligesom storre Dyr 42.

Iisstodder, hvad saa kaldes 75, hvorledcs Gronlcrnderne fere sig dem til Nytte
76.
Infusioner, frembringe lursten de samme
Dyr, enten de giores med raat eller
kogt Vand 40.
Jnfusionsdyr, cre sielden i vore daglige
farsse Vande 3, hvad der forstaaes ved
disse Dyr 4, ere forssiellige fra Vobledyrene 5, hvor de fleste findes 6, de
storre kunne leve i Vand af tre og tyve
Graders Varme 22, de mindsteS Tilbli
velse er vanssclig at forklare 38, Hypokhcser om deres Oprindelse 51 folg.

I-

Insekter, synlige, af Cyclops - Slagset,
sindes sielden i det Kiobenhavnsse Pompevand 2, usynlige eller mikroskopiske
endnu sieldncre 3.
Integration, as logarithmiske Differenti
aler 499 — 516.

Iackmands-Sund, ommeldt i FrobisherS
anden Reise 226.
Ichneumon, elleve Arter af dette Insekt
beskrevne 276 — 278*

lfoe-
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Ifoetes lacufhis, beskrevet 351.

Brabbe, ben store gronlandske, hvorfor
faaledes kaldet 182, dens Stsrrclse og
Beskrivelse 183 folg-, hvor den forekom
Jungermannia, to og tyve Arrer af disse
mer jevnlig i Grönland 189, hvorledes
Insekter beskrevne 374 — 378.
fangeS 190.
Jupiters Længder og Breder, observe-,
----- den mindre, falder ligeledes i Grön
rede og sammenlignede med Halleys og
land 182.
de la Landes Tavler 89, hvorfor adskil
Brast,
den forenede, hvorledes kan tænkes
lige beregnede ere upaalidelige 94.
at fremkomme og virke 337, kunde vare
— Oppositioner mod Solen 1783 95«
dobbelt, og virke i Forening 338.
Kratzenfteins , (C G.) Beskrivelse ever et
beqvemt Instrument til ot bestemme Luf
tens Reenhed 339 föla-, har for mange
Banon-Boring, den horizontale, brugt
Aar ft en skrev t en Afhandling om at
med Nytte for Metal - Kanoner 303.
kiende Luftens Ureenhcd og denS Indfly
Banoner, de ere tungest, som stobes med
delse paa SWdhrden 345, Indholdet
fuld Masse og bores 304, bered deter
af s mme 346.
minerede Længde 30$ — 307, deres
Br^l tTevetben, (Nereis cincinnata)
Tykkelse i Godset 308, hvor bor have
den storstr Tykkelse 309, dm til bered
bessreven og afbildet 19t folg., hvor
har fit rette Opholdssted 192, om hen
Styrke me est passende Figur Zii, hvad
horer til Aphroditerne 193 , hvoraf den
der g tor dem noget lettere ibid, de myre
bedre skabte, end de gamle 312, hvilke'
hor faart (tt Navn ibid., dens Skikkelse
194, dens Hoved, Foletraade og Aine
bor være lettest ibid., hvad der bor tageS '
i Agt, naar man vil formindske deres
195 , denS Hals 196, denS Mund og
Tyngsel, saa man ei formindsker GodsetS
Fodder 197, dens Rya 198, dens Hale
199, hvori den er forskiellig fra AphroForlighed 313, 314, deres Vægt maae
dita roftrata 200.
ikke forringes efter Behag 315, hvilke
ere de beqvemmcste paa Skibe 316.
Bulde, stærk, medfsrer DriviiS 83.

Julus, Beffrivelse over derer Insekt 29z.

K.

Banonst^berie, et ved Nantes, stöber
dygrige Kanoner af omsmoelter Jern 317.
Banon i St^bningsmaade, med fuld
Massa, har store Fordele W2, er ind
fort i Engelland 303 , hvorledes brugeS
t Frankerig 318 , 3 19.
Bap-Farvel, hvor ligger i Grönland 223.

Biepstrækkere, (Vibrio bacillus) dereö
Frembringelse 11.
Blapmydser, fee S^el-ver.

Bolonien Godthaab, i Grönland, denS
Polhside i77, dens Længde 173. See<L.

Byse-Brrgtere, Kolpoda Gucullio) hvor
ledes frembringes 15.

L.
Labrador - Bysten, har Frobiss)er varet
' nær paa sin forste R 'ise 223.
Lapis hyftericus, Kicrnen af en Anomle
246.
Lepas, dette Insekt beskrevet 295.
/Levis>Øerne, ved Skotland, en af dem
maae have fort Navn as Friseland 228.
Cc cc
Lichen
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Lichen, fem Arter af denne Vexr beskrevne
379.
Lindse'- Monader, (Monos Lens) hvor»
ledes frembringes 6, ere de langst ved
blivende 41.
Linie - Strcrkkere, (Vibrio Lineola) de
res Frembringelse 8, leve fan Dage 4/.
Lolland, dets Overflades, samt SkoveS,
Mosers, Soers, Agerlands og Haardbunds EngS Indhold 474.

—— hvor mange Tonder Land overhoved
til hver Tsnde Hartkorn 482
----- hvor mange Tdr. Land til hver Qvadratmiil 483*
.— Forholdet imellem den til Agerdyrk
ning bruabare og ubrugbare Jord 484.

.— dets aarlige Kornafgrgde ibid.

—— hvor mange Mennesker det kan korn
fede 489.
-— dets Folkemængde beregnet 490.

Reenhed afhænger Sundhed og
hed 340/ god og sund kan ved
verens uforsigtige Drug vise sig
dcervet 342, hvoraf kan blive
og usund 345.

Munter
Luftprosom for»
stinkende

Luftpr^veren,

vil med Tiden blive fuld»
komnrre 339, 340, adskillige Arter
deraf bragte i Forflag ibid., Mangler
og Ubeqvemmeligheder ved samme 34 s.

Lumbricus, et Insekt beskrevet 293, 294.
Lcrngde-Lorskiellerr, imellem Kongsvinger og Trundhiem 323, 327.

M.
Fustagiers, hvorledes kan
temmelig Vished vurderes 203.

med

Mcralebord, det prcetorianske, brugt
Vei-Carrerms Assuming 395.

ved

Mnal,

------ hvor mange Tdr. Land der er overho
ved til hvert Menneske ibid.

Maaneform?!>rkelser, hvorledes kunne
blive fti'agtige 172, ere an see te upaakidciige til Lcengdens Bestemmelse ibid.,
hvorledes Lcengden dog af dem kan udfindc-s ibid. 173.

•— hvor megen Skovstrækning der er over
hoved-til hver Familie 4'>3.

----- tn total observeret i Khavn 1787 den
3 Januarii 518 folg.

.— hvor mange Mennesker flere det kan
kornfede, end der er i Landet 492.

— og hvor megen Torvcskier 494.

----- dets geographiffe Opmaalings - Carter
496.
Lons’s (C. C.) ny Maade at rette Maancns maalle Distants fra Solen eller en
Stierne 156 folg.
*?— om MisviisningenS h r i Kiobenhavn
befundne Forandring i de sidste halvhun
drede Aar, same Middclviisnmgen Aar
for Aar 161 folg.

Luft, den atmosphceriffe, hvorfor har Ind
flydelse paa vort Legeme 339, af drnS

Mcrgnetnaalen, har en egen aarlig For
andring 162, har oa Hindrinaer i dens
egen Construction ibid., hvorledes bor
vare beskaffen, for at have dcn storste
muelige Fuldkommenhed 163, dens aår
lige Misviisninq i de sidste 54 Aar 168,
dens vestlige Misviisning "i Grönland
179, naar dens mindste og storste De
clination er i Gronl. 549, har undertiden
staaet i en zittrende Bcvcegelse ibid.

to Arter nf denne Vext ber
skrevne 379.
Marg-

Marchanria,

Register.
Margfcrlta, Jsleendernes, stal voere den
Danste Tastekrabbe 182«
Marmor, lader sig opløft til Kalk 552.
Mars’s, Lerngder og Breder, observerede
og sammenlignede med Halleys og de la
Landes Tavler 90.
----- Oppositioner mod Solen 1783/ 95»
Masse Ovn, en franst, bestrcven g 18.
Meridian-Forstiellen, af Bornholms
Nordhuk og Christiansoe 111.

Meta incognita, et Navn, fom Dr. Eli
sabeth gav det Land, Frobisher havde op
daget 7 Z l.
Misviisnitig/ Maqnctnaalens, har mange
Aarfagcr 161, 162, hvorledes er be
funden i de sidste halvhundrede Aar i
Khavn 166, dens Tilvext steer overmaade uordentlig 167, hvorledes er ob
serveret i Grønland 179, 531 folgMnium, akten 2lrter af disse Cryptogamister bestredne 353 — 357.
Morel, (Mugil cephalus) en solgt paa
Khavns Fistetorv 406.
Mulgrnve, (Lord) giort Forsog, at finde
Loengden af ZupirerS Distans fr« Maanen 94.
Mural- Ovadranten, først opfunden af
Tycho Brahe 99, siden forbedret af adstilligeioo, den Kiob>'nhavnstcS Fordeel
i Qi, den EngclsteS Indretning leg.
Murex antiquus, cn forstenct eenstallet
Mustek, som findes i Stecnbrud t Entz ell and 247, dens Original er bekiendt
fra vore Have 248.
Mu Tea, fiorten Arter af dette Insekt bestrevne 285 — 288.
Mutilus lithophagus, cn tostallet MuS,
ling, lig en Daddel 129.
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Müller , (O. F.) har ved syv Undersøgelser
eller tnve Infusioner giorr os bekiendtr
med fiorten mikrostopiste Dyr-Arter 38,
haltS Tanker om de egentlige JnfusiouSog Saddyrs Oprindelse 57.

M-l, en Art deraf kaldte Gråkerne Chi
tons 236.

N.
XTautiUt, en forstenet eenstallet Mustek
247.
ITeuxv - Foundland, det faste Land af
Amercka 226.
Newton, hans Methode, at finde Inte,
gralerue, bedømt 501.
Nordlys, forurolige den magnetiste Naal
161, har drevet den nogle gange til
bage 166.
----- dets Indflydelse paa den Magnetiste
Na.il, iaaltager 501, dets Hastighed
ofte lignet Lynilden 548.
North Loreland, ad stilt fra det Nordlige
faste Land as Amerika 226.

O.
Observation, cn meget fuldstandig paa
MaanenS Fo> morkels- den i o Septem
ber 1783, l74Observationer, beregnede over Plane
terne Saturn, Jupiter og Mars 86 s.
paa Venus maae altid foretages om Dageit 9 l, paa deres Opposttionstid med
Solen i Aarct 1783, 95 folg»
-— paa den ny Planet samme Aar 97, og
dens beregnede Længder og Breder ibid.
•— adskillige paa Jupiters Drabantere, til
DekrceftUse pna KiobcnhavuS Langde
150 folg.

Cccc 2

Obser-
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Observationer paa MagnetnaalenS Af
rigning fra Middagslinien 166.
.— vigtige og.nyttige fer Geographien og
Hydrographien 172.
----- astronomiste og meteorologists i Grön
land 176. folg.
.— paa adstiklige Steder i Dannemark og
Norge 321 folg.
— i Norge paa ZupiterS Drabanters 324,
325.
-— paa Merkurs Gang forbi Solen 326.
•— paa Lunde Prcestegaard til LcengdenS
Bestemmelse 328.
■— i Island 329.
----- i Grönland ibid.
•— Kisbenhavnste for Aaret 1787, 517 f.
----- Trondhiemste for samme Aar 525.
—— paa Lunde Prcestegaard i Norge s. A526 — 527.
------ i Grönland 528.
•— paa Lambhuus ved Bessestcrd i Island
529.
Observatorier, oprettede paa forskiellige
Steder i Dannemark og Norge 321.
Observatorium/ det Kisbenhavnste, hvad
endnu mangler 97, nyt opbygget og for
synet med de bedste Instrumenter ior,
Vers Lcengde og Brede varet uvis 139,
Breven af samme beregnet 140 følg,
dets beregnede Lcengde 146 folg. 174.
OniLcus.ro Arter af dette Insekt, bestrevne
292.
Opmaalinger, Norges, ere begyndte
323 , deres Fortraffelighed 327.
Opmaalings, Tarter over Lolland 496,
over F.ister 497.

Opmaakings Toncept-Tarte, hvad derpaa affattes 396, 397» '

Oppositions-Tid, Saturns, Jupiter- og
Marfts med Solen 1783 , 95 følg.
Orcades-Oerne, en af dem har maastee
havt Navn af Friseland 228Originaler, soges opdagede til nogle Forsteeninger 249.
Orthoceratiter, forstenede Musteler, nogle
over to Fod lange 247.
Ofcabrion , LinnceS Onifcus psora 238»

Ostabi^rn, Islandernes, ligner vore Chi
tons ibid.
Oflrea, fire Arter deraf forstenede 246.

----- femten Arter af dette Insekt bestrevne
298.
Oxe, nogle Stykker af en, fundne paa den
grsnlandste Driviis 81, 82.

p ampelsisten,

P.

(Coryphæna Apus) Til
lag til den S Destrivclse 406.
pantsere, en Art mangestallede Conchylicr 236.
Patella Ungarica, dette Insekt bcstrevet
295.
pateller,mangestallede og med synlige Leed,
vare ubckiendte for Linnee i Begyndelsen

241.
peilinger, adskillige, paa Orlogsskibet
Wagrien 112.
perler, hvor de prcrgtigste oste findes 562.
Petiver, strevet om Chitons 238.
Peziza, fire Arter af denne Vext bestrevne
380.
Phalangium bimaculattim, beskrevet 29r.

Phalæna, fem Arter deraf bestrevne 269 —
271.
Pharao - Turbanen, en Conchylie, som
er et Naturens Mesterstykke 558.

Phas-

Register.
Phafcum, to Atter af denne Vext beffrevne
378.
pholade, en sielden fra Ostindien 129,
den Islandske 130, den ny sexskallcde
ostmdisse beskrives 132 fühl.
pholade-Orme, om givne af steenskallede
Ror 131.
pholader, de egentlige, til hvilket SlagS
Muslinger henhore 130, ere en besyn
derlig MuSlingflagt ibid., de stsrste tern#
me fra ?lmerika 131.
pladefist, den draabeplettede, en fanget .
ved Helsingser 399, ommeldt i SondmsrS Beskrivelse 400, i Duhamels
Fiskevark og beskreven 401. Dens ud
vortes Deles Beskrivelse af Professor
Brünnich 403 — 406.
Planet-Bavlerne, deres Forbedring er
vigtig for Geographien 92, for Naviga
tionen 93.
Podui-9, et lidet Insekt, beskrevet 290.
Polh6ide, Kiobenhavns, den noie be
stemte 146. Kolonien Godthaabs 177»
Lunde PrastegaardS Z27, 32g.
Porselins-Sncrkker, store, brugeS i Ste
det for Persejcrn 554.
pr^ve, den sikreste, til at kiende BrcrndeviinS Styrke 205.

Punkt-Monatzer, deres Frembringelse 8-

Q(tLueen Elisabeths (Cape, en Huk af
Neuv Foundland 227, paa hvad Grads
Drede der ligger 232.

dXueene Foreland, en formeentlig
225.

R.
Ranunculus nivalis, beskrevet 352.

Raftellum ,

246.
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Rive « Muskel ,

forstener

Regalecus Remipes , beskrevet 414 f.
Rogn, Buehammerens,
rodt 251.

farver Vandet

Rudestok, den almindelige, undersogt

af

Professor Genfs 203.
Rumex aquaticus , beskrevet 353.
RynkehiFrner (gonium corrugatum)
hvorledes frembringes 8, dens Beskri-

vrlse 44, 45.

S.
Salpeterluft, hvoraf udvikles 340, 342.
Saturn, -dens observerede og sammenlig
nede Loengder og Breder 87.
----- Oppositioner mod Solen i Aarct 1783#
95Sild-Busten, en ny Fisteflcegt 414, denS
Loengde og Drede 415, dens Beskri
velse 416, dens SlagrS'Kiendemcerker
417, 418.
----- 'Beretning om den af AscaniuS 419 f.

Sirex, to Arter deraf, beskrevne 275, 276.
Skaalorme, ere Gråkernes Chitons 236.

Skalhuus, de mangeskallede Conchyliers,
hvoraf er sammensat 236.
Skribenter, de celdste i Naturhistorien,
melde intet om ChikonS 236 , ei heller
de nyere ibid.

Skruestenen, en forunderlig Forstening
248.
Skrukketrolde, ere Chitons 236.
Snip-Bugtere, (Kolpeda Nucleus) 3 2,
ligne en tor Pcerekierne 43.
Sncrkke, spindelförmig, en fra Sydhavet,
rar 557.

Cccc 3

Soel-
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Solformørkelsen, den 24 Junii 177%,
nyttet til det Kiobenhavnste Observato
riums Lcrngdes Bestemmelse 147,
----- en stor, observeret den 15 Junii 1787
i Kiobenhavn 520.
Sortsider (Phoca grönlandica) et Slags
Scelhnnde 84.
Spalanzani , dsmt urigtigt om visse Jnftk#
ters Oprindelses-Maade 5, hans For«
sog.ere urilstrakkelige 337.
Sphex, tre Arter deraf bestrevne 279.

Strand Maanesnaekker, holdes i Norge
for Veirpropheker 558.
Strombites angulatus, en forstenet Mu
stek, hvis Steenart ligner Jernerts 248.

Strombus, Pes Pelicani, bestrevet 296.
Str^m, sydlig, hersser i DavidSstrckdet77,
har ci regelret B'vcegelse der i Ebberiden
78 , sorer DriviiS med sig fra Nova
Zcmbla til Spitsbergen 81*
Støbning med fuld Massa , Kanoners,
medforer virkelige Fordele kil Styrke 302.
Syd-Iftn, sträng i DavidLstradet 79.

Strlhunde/folge med Flak-Isen ved Grön
land 84«
S^edynning, ved Grönland, stilles af
Flak-Isen 84»
S^e-Ryst, den Norsse, kan nu aflcrggeS
i sin rette Beliggenhed 327.

T.
Taage, ved Grönland, hindrer ofte at
Drivisen 84.

see

Tabanus, to Arter af dette Insekt, 6t#
strevne 289.
Tanteye, eller Makreelss^ren, en lang
og bred, fanget uden for Sundet 406»

Tatarisse Roe, Buffons 82.
Tavler, Halleys, ere feilagtige 88, $>r,
have dog storre Noiagtighed end Mayers
Maanetavler 89.
------de la Landes ere mindre feilagtige 91,

Tellino, to Arter af dette Insekt, bestrevne 297.

Tenthredo , otte Arter af dette Insekt 6estrevne 272 — 275.
Tipula, ti Arter af dette Insekt bestrevne
282 — 285.
Tordenvejr, foruroliger den magnetisse
Naal 161.

Tre-Punkt-Strcrkkere, (Vibrio tripunc.
taras) 29
Trumlere (Enchelis Serotina), hvorledes
frembragte 11.

Tru nd hiem,

en

detö Lcrngde fundet til
stor Precision 326, ligger vestligere, end
man hidindtil har antaget ibid.
Trcrk, Havstrommens 78»

S^e-Legemer, utallige i Sandlag, fra
utænkelige Tider bevarede 244.
S^e-Löver (Phoca Leonina), ct Slags
Scrihunbe 84*
Ssl»e«LTcrlde, en omkring et Sncglebtius
omsnoet 250 , er Urtica marina eller
Med ufa 253.

Trcrknrng paa Fartoier, foraarsager
Kompassets feilagtige Viisning il8, be
funden betydelig mod Sydpolen 119.
Trcrpholaden, har den stionneste og ziirligste Vygningsmaade 78.
Turbo,to Arter afdetteJnsekt,beskrevne 297.
Typha latifolia , kaldes paa Norst Kievledon, bestriveS 353.

Söe-Uhre, de Armandste, befundne nyt
tige 113,

Tander Land, geomekriste, deres Ind
hold 463.

u.

Regisler.

U.
Ultramarin, hvoraf denne dyre Farve tik«
beredes 553.
Ueens- Muslingen (Mytilus Difcors),
beskreven 453 folg., dens Skal fore
kommer af foi jlielliq <Støml|e 454, dens
Overflade 455 , Nebbe og Farve 456,
har Fod, som den kan gaae med 457,
forekommer i Grönland 458 / dens Fode
459, dens Nykte 460, dens Kicnde. mcerker ibid.
Uranus, den nye Planet 97, 98- Observa
tioner paa samme 525.
Urin- Glas -Spillere (Tricorda Urina
rium) , hvorledes frembragte 31.

Urter, af fuldkommen Fruktifikation 350.

Ustadighed, den Magnetiske Naals, hvor
af foraarsages 161, 162.

V.
Vand, reent, kan ved en liden vegetabilis
Tilsats forvandles ni en Masse af rsrlige
Vceftner 9.

Vandstimmel, dannes af Frse 18«
Vanskabning, en Hundehvalps, beskri
ves 332, 333, er Bemis mod dem, som
antage germina monftrofa 334.

Vanskabninger, alle eenoiede mangle N^se
331,332, i mange hersker Orden og Be
standighed 336.

Vet;(Carter, forste Begreb om samme gi
vet af Geheime-Raad Luxdorph Z87»
Hvorledes skulle benyttes 387, hvor
mange ere forfoerdigede 388, hvor
ledes de ere affatkede 389, hvad Begreb
man maae giere stg derom 390, hvor
mange Slags de kunne vare ibid. 391 —
394. Forholdsmaadm ved de Danskes
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2fffatning 395, i hvor stor Maalestok
disse aftegnes 396.

Venus, dens Længder og Breder observe«
rede og sammenlignede 92.
Venus, to Arker af dette Insekt, beskrevne
297- 298.
Vefpa, otte Arter af dette Insekt, beskrevne
279 — 28 r.

Vest-Lriseland, har nok i Grönland aldrig
varet til 221, dets rette Beliggenhed
kan ei angives 222, af hvem fer(l op,
daget 226, kan have været Navnet paa
en af Orcades- Åerne 228 , blev af Fro
bisher kaldet Vest-Engelland 230.
^est Isen, kaldes den nordlige i Davidsstradet 76, fsrer en Maengde Hvidbiorne
med sig 79,

Virkning, af cn Jern-Masse paa CompaSsct 119, 122.
----- den forffiellige af Kikkerter cg Hine
149, 155.

Vogmeren. en Iskandss Fisk, som er sielden 408, 409, dens Skikkelse 410, denS
Beskrivelse 411 folg.

Voluta oliva, dette Insekt beskrevet 296.
Vceggeluus,Spillere, (Trichoda Cimex)
hvorledes frembragte 32.

W.
Wargentin, bestrabet sig at udfinde en Me
thode, hvorefter man ved Jupiters Dra
banttre kunde finde Langben 171.

U)ight, en liden He ved det nordlige Ame
rika 226.
Wrisberg, Professor, paastaaer, at Skim
mel, Sop og Mosser intet Froe behove
i8.

Z.
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Zen i, (Nicolaus og Antonio) skulle have
liidt Skibbrud paa V.-st-Friseland 226,
dereS Beretning bcrom ligner Eventyrer
227, Nicolaus giort en Reise til det vir«
kelige Grönland og beskrevet Hsterbyg»
den 228.
Zeus guttatus, fron draabcplettede Plade»
fiff, beffreven 398 folg- Sl«gten er de
Tydffes Spicgelfische 398.

^Lqvation, nogen sekular, gives ikke for
nogen af Planeterne 523.
TLquationer, transcendente, naar man
kommer til 498, 499.

S.
{EStifEebtøvti, den ISlandffe, forvirret
Conchyliologerne 238.
^rneftenen (TEtites) dens Egenffab 552.
fVstcrbygden, i Grönland, bliver ester
Kongelig Befaling efkerssgt 220.

