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Om

de almindeligste hidindtil bekiendte

Giflers Virkning hos forskiellige Dyrearter,
med

nogle deels

nye

deels

igientagne Forsog,

i Hensyn, hvorvidt man af hines ulige eller eensformige Virkning
paa disse kan fhitte til Arternes Forskellighed eller

Beflcegtning i Dyreriget.
Af

Erik Viborg.

er uden Tvivl ikke mindre nyttigt, at kiende noie de Ting, som ere far
lige for Menneskenes og HuuSdyrenes Liv, end at kiende hine, fom gavne dem

i Sundhed eller Sygdom.

Ikke destomindre er dog vor Kundskab herom
endnu ikkun lidet fuldstcendig, uagtet flere berømte Mornd have i disse sildigere
Tider meget forøget dette Stykke af den menneskelige Kundskab.
Jeg tor

derfor haabe, at dette lidet og ufuldkomne Bidrag til nogen mere Oplysning

i c ii saa vigtig Materie ikke kan findes uvcrrdigt, at forelcegges dette oplyste
Selskab.
Erfarenhed og de Naturkyndiges Forsøg lcere os, at visse Ting ere gif

tige for visse Dyrearter, som for andre ikke allene ere uskadelige, men kunne
endog ttene dem kil Fede.
Om Vagtelerne berettes, at de søge med BegierP p p Z

lighed
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lifthcd Freot af den hvide Nyserod (Veratrum album) T)‘, o i vilde Fugle
hiiiik af den gifuqc Foldtragt (Datura Stramonium) 2), forti bcqqe er c ska

delige for Mennesket 5) og adskillige andre Dyr 4). Heften ?), Hunden 6),
Kaklen 7), Rceren 8), Egeren 9), Hsns vg flere Fuglearter IO) drcedes der

imod paa den voldsomste Ark af bittre Mandler, som vi nyde mellem vore Læk
kerheder.
Vi kiende oq SygdomSqister eller Smitter, fom ere visse Creature
egne, og forplante sig endog ikke kil de ncermefle og meeft beftcegtcde Dyre
arter.
Saaledeg Have fiffre Iagttagelser endnu ei bekrcefter, at den alminde

lige eller pestartede Horngvagsyge har angrebet flere Dyrearter end Oxen 1J).
Faar

’) Alexander Aphrodifæus in præf. problem.

Galenus 6- epid. coinm. 5. text. 35.

3) Ainoreux I. lettre fur la medicine veterin. p. 49.

3) Spröegel experimenta circa varia venena. §. 17.
A) Man har erfaret ved den Konges. VeterinairsEole, at LEnder og Hons, som have
cedr Froet nf den giftige Fo'dtragt, deraf cre bl evne drabte.
Om den giftige Virkning af den hvide Nyftrode Froe see Mosbergs Anviisning
til Vsrrrikets Kannedvm. Pag. 233.

5) Brünitz Encyclopädie, i ster Tbeil. Pag. 73^.

6) Pan Svecus.

Lintiei A moeni t. a cad em. Vol. II. pag. 13.T.

En Hund af middeftnaadig Störrelse, som jeg indgav Z Lod bittre Mandler,
fik derefter voldsom Brakning, kastede og megen Ureenlighed fra fig igiennem
tarmen- havde hastigt og korr Aandcdrag, og dode efter en Times Forlob, med Musseltrakning. Ved Aabning fandt jea Maven og Tolvfingertarmen unaturlig rod. Ser
og herom PFcpfer de cicuta aqvatica. p. 242.

7) 8) 5) Ephem. N. Dec. j.

An. g. Obf. 99.

A. i. Obf. 1 56.
PFepf. 1. c.,
at bittre Mandler ere en Gift for Duen og Storken.

,0) Mife. Nat. Curiof. Dec. 3.

hvor Forsog vise,

J1) Herr Hofraad Roczian beretter vel i hans Prüfung der Ursachen von der Hornvieseüche Pag. 83, at den almindelige Horngvcrgsygc skal have udbredt sig ril Boffeloxen og Hjorten; men de Sygdomme, hvorom bemeldte Forfatter handler, ere ei saa
noie beskrevne, at man med Vished kan sige, om der har varet den pestartede eller en
«uden Qvcegsvge, disse Creature have havt. Herr Tifq d' Azyr. pt>astaaer. og, at
den pestartede O.vagsyge, som herskede i.Normandiet Aar 1775, angreb tillige Hun
de, Katte og Sviin; men da man ei har forfogt, om Smitten ar bemeldte Snge lod
fig forplante ved Indpodufng til disse Dyrearter, saa bliver ogsaa her en Uvished til
bage;

om adskillige Giflers Virkning paa Dyr.
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Faar og Geder vides endnu et al have vceret underkastet denne Sygdom, hvor

de vare udsatte for samme.
Aaarekopperne, hvis Smitsomhed noksom er beviist ved Indpodningen, der i Frankerige var bekiendt ferend hiin af Vernekopperne I2), haver endnu ei efter hidindtil giorte Iagttagelser udbredet sig
til ffere Huusdyr 15), ei engang til Gederne, som have saa megen anatomisV
Liighcd, og ere saa ncrr beffcrgtede med Faaret I4).
Vi have derimod andre Gifter, fom virke i storre eller mindre Grad
paa det ganffe Dyrerige, og drcrbe flere Dyreffcegter, der i ingen Henseende
kan regnes ar veere beffcegtede med hinanden.
De mcphitiff'e Luftarter ere
drcebende for alle Creature, endog for Tvedyreue (Amphibia), som treenge
mindst til reen Luft r*
).
Erfaringen har og lcert, at Skabsmitte har for
plantet sig fra Dyr til Mennesker, og fra disse til hine, saa den er tilftelleds
for ganske scrrskilte Dyreffcegter.
En med bemeldte Sygdom befcengt Hund
har anstukket Faar, Koer og Dromedarer, med hvilke den havde levet i Sel
skab l6).
Nyeligen har jeg og erfaret, at Heste med Skab have smittet
Menneskene, som rygtede dem, og at denne Sygdom er g etaet over fra Faar
og. Geder til Hornqveeget.
Kan vi fceste Troe til de historiff'e Annaler I7).,

da
bage; thi de kunde tilstrldigviis have erholdet en anden Sygdom, hvormed den at,
mindelige Horngvcrgsyge kunde forvcrles. See bemeldte Forfatters Expofé des moyens
curatifs et præfervatifs contre les. maladies peftilentielles des betes a comes, p. 122.

12) Amoreux 1. c. p. 29.
13) Astrnc beretter vel i hans Dissertation over Pesten, at Kaninerne have bekommet
Faarekopperne ved at grcrsse om Natten paa de Steder, hvor Faar, som vare befcrngte med denne Sygdom, havde varet Dagen tilforn; men denne Iagttagelse synes
ci aldeles at bevise Faarekoppcrnes Overgang til Kaninen, thi disse kunde hcendelseviis
have faaet Kopper, som kunde vare dem egne, og uden ar vcere smittet af Faarene.
Indpodningen med Faarekoppe - Materie vil allene bestemme Rigtigheden af denne
Iagttagelse.
Det selvsamme gielder og om Dr. Stegmanns Veretning t hans
Epidemia Mansfeldiana om Kopperne, som fluide tillige have angrebet Faar, Sviin,
Hons, Giers og flere Dyr.
t4) Lamper über daß Anstecken der Viehseuche. Pag. 15.

15) Gmelr'ns algemeine Geschichte der Gifte, ister Theil. Pag. 171,255.

16) Atnoreux 1. c.
’7) Chronic. Saxon, feu Annal. Angliæ Ann. H2 5.
bliss, general, d’ Angl. p. Andre
Duchesne, p. 72g. Gothofredi Chronic. 1655. Hermann. Chronic. §§9.
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da sinde vi pestartede Sygdomme, fom have raset mellem Menneskene og alle
Hnmsdyr paa lige Maade, ja ei ffaancr de vilde Creature selv paa Marken 18).
Paa min Reise i Ungarn har jeg og seer Tungckrceft (Aphta pecorina Ada
mi) og Mddervold eller Klevesyge (claudicatio Adami) nt herske paa en og

samme Tid imellem Hornqvcegek, Faar og Sviin.
Saavel celdre som nyere
Iagttagelser bevise og, nt Giften af Brandbylder ho6 Hornqvceget forplanter
sig kil Menneskene, og foraarsagcr selvsamme Tilfcelde hos disse som hos
hine r9).
Alt dette betragtet i det Hele overbeviser os, at Gtfterne enten

ere egne for enkelte Arter, eller almindelige for flere Slcegter; men Virk
ningen af de fersie lader sig ei teenke uden en vis fecrftUl Organisation hoS
Dyret, hvorved det bliver lidende for Indtrykket af Giften.
En lige Vnkning af disse sceregne Gifter hos forskicllige enkelte Dyrearter forudsætter der
for en Lighed i Organisationen, som synes at tale mere for Dyrenes Bcflcegtning, end al anden Overecnsstcmmelfe i Figur og Dannelse af ind- og udven
dige Dele hoS Dyrene.
Denne Overeensstemmelft tages af Formen hos de
grovere og ucedlere Dele; hiin Lighed derimod maae fsgeS i det mere veesentlige, i Nerverne og de egentlige Livskrcefter, som ere saa sine, at de alde
les unddrage sig vore Sandser, og folgeligcn al umiddelbar Grandskning.

De hidindtil bekiendte Gifter af Mineralriget synes at vcere temmeligen
eensformige i deres Virkning paa det hele Dyrerige. Arsenik 2O), Kobolt 21),
Subli*8) Ephem. Nat. cur. D. j. a. 6- 7. 1615. Obf. igg.
Saaledcs indlob og adffillige Veretninger til ben Kongel. Qvcrgsyge - Commis
sion , nt ben i Dannemark i Anret 1790 herskende Tungekiæft tillige dræbte Harerne
paa Marken, men ved nærmere Underssgelse fandtes dette at vcere ugundet.

*») Den i Lion saa beromte Menuesielæge og for min Videnskab sortiente Herr Vitet,
ligesom Herr Doctor og Professor Lengriesser i Straubing, have herom meddeelk
mig siere tilforladelige Erfaring r. See og mere herom IVierus de prrrftigiis dæmonum liber II. Flere Exempler anføres i Værket über bie Viehkrankheiten und bereit
Heilung Pag. 290, 291.

3e) Wepf. C i cut. aqvat hi ftor. p. 287, hvor ber vises, at Arsenik er en Gift for Hunde
og Sviin.
Det er og en almindelig bekiendt Sag, at titan dermed dræber Mans,
Rotter og Mmdvarper 0. s. v., at ber ei behoves Beviis for ArsenikenS Gifnghed.
3I) Sproegol 1. c. §. 28.
De her gierte Iagttagelser lære, at Fluer, Hunbe og Mennefler ere dræbte af Kobolt; men ben giftige Egenskab af bette Mineral bsr venteligen
riiflrives Arseniken, hvormed det sædvanligen sindes blandet.

out adskillige Gisters Virkning paa Dyr.
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Sublimat 22), Vitriol- Salpeter- og Saltsyrer 25) i koncentreret Tilstand ere
dræbende forMennejket og alle Dyr. Disse Gifter syncs at have stig en almin
delig Virkning formedelst dercS jkarpe og cedende Egenjknb, hvorved de angribe
de faste Dele, oploft dem og forstyrre deres Livökrcefter.
De tiuD Arsenik
anstillede Forsog paa Heste ved den Kongelige Vcterinairj^ole have bekræftet,
hvad fordum en af den store Hallers værdige Lærlinge, en Sproegel, iagt
tog paa Hunde 24), at denne grusomme Gift endog Dræber Creaturet, naac
den anvendes udenfor Tarmecanalen paa ethvert andet Sted af Kroppen 2?),
hvor der findes Vandaarer.
I de paa denne Maade dræbte Heste fandt man
Betændelse paa adskillige Steder af Indvoldene, ja selv paa den ind- og ud
vendige Flade af de store Pulsaarer; men det, som meest maatte opvække
Physiologens og Naturgrandj?erens Opmærksomhed, var, at Næringscanalen
indeholdt tykt Blod, og Vandaarerne paa de store Grimrarme afvexlende
Blod og Næringssaft.
Jægerne berette, at Arsenik et skal være en Gift for Ulvene; men
uaar man betragter dette Rovdyrs udmærkede anatomiske Lighed med Hun
deli, og Arscnikens eenöformige Virkning paa denne og stcre nær befiægtede
Dyrearter, saa har man stsrste Fere til at tvivle om Rigtigheden af denne

Beretning 26).
Blye-

a») TTepf. L c. fproegel I. c. Exper. 27.

Af de der beskrevne ForsSg sees, nf Subli
maten dræber Hunde, Karte og Kaniner. Baccius de venenis p. 21, hvor Drenneffcr berettes nt være dræbt af Sublimat.

33) Ttilpius Obf. med. L. III. C. 43. p. 267«

S4) Sproeccl

I. c Experim. 36.

Arseniken blev street paa Ryggen af en Hund, hvor Haarene vare afragede og
Huden lidet saaret. Indvoldene fandtes her betændte, ligesom om den havde fanet
Giften indvendig.

a5) Paa bemeldte Heste stak man Arseniken ind i Moderskeden (Vagina), hvilken deraf
efter Doden viste sig tyk, betændt, paa den indvendige Flade saaret og besat m d
smaa Blegner og sorte Pletter. En udferligcre Beretning om diss? Forlog og det,
der foranledigede dem vil blive givet af Herr Doctor og Stadsphysicus ManZvr i

Acta med. Havn. Vo!. IH.

26) Preflivictir on poifon. p. 23.
Nye Samling IV. B.
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Blyeqisterne vir fe hos Dyrene ligesom hoS Mennesket, oq deres Ska
delighed er ligesaa almindelig for ftere Dyresiorgtcr, fom hine af de foreqaacn?
de.
Vi finde Iagttagelser, fom befræfte, at Heste og Qvcrg, der ved Blyebiergvcerker udsortteS for Vandel og Dampen, fem kommer fra samme, have
vceret underkastede heftige Coliker og Forstoppelser i Underlivet. Hunde, Katte,
HonS og Duer, fom hos Blyearbeidere nyde Blyekorn mellem deres Fode,
blive deraf magre, fy^e, og doe trlfldst af Tcering.
Giees og 'TEnder, ved
at drikke Vand, hvori der fandtes Blyekalke opleste, og teende Dompaper,
ved at cede rode med Minie farvede Oblater, cre paa lige Maade deraf blcvne
drceble 27).
De af Herr Doctor Sproegel med Blyefukker anstillede Forfsg

paa Hunde 28) bekrcefte og bemeldte Erfaringer.
Saa meget fom Blye- Arsenik- og QvcegsolvSgifterne tale for Mineralgif
lernes almindelige Virkning paa del hele Dyrerige, saa synes dog Antimouialmidlerne og Tungjordssalret i visse Henseender ak udfordre en Undtagelse, da
forncmmeligen de forste virke heftigen paa Mennesker, Sviin og de kiedcrdende
Dyr, og derimod ncrsten ukiendeligen hos de grorsadende Creature, fom tygge
Drev.
I Folge flere anstillede Forfog ved den Kongelige Veterinairfkole brcekker Svinet 29), Hunden 3O) og Kanen sig heftig efter Spidsglasleveren; og
Herr Neuenhahn 5I) beretter, ak Svinet faaer Opkastelfe efter Spidsglasset
felv.
Hos Hesten, fom findes at kunne brcekke sig af Soesyge faavelfom i
Tilfcelde af Mavens Betcrndelfec og Rifter, foraarfage bemeldte Midler ei no
gen Opkastning igiennem Mavepiben, men synes kun at pirre den hele Tarmecanal, hvilket den forogede Mdelyst og GiodningenS oftere Afforelfe bevidne,
som indfinder sig efter disse Midlers Brug 52).
Et Muulcrftl 33), fom er
holdt ved Veterinairffolen i Lion 2 Lod Brakviinsteen (Tart. Stibiat.), pru
stede

a?) Percival on the poifon of laid, hvor bemeldte og flere Tilfalde kan lcefts.
1S) Sproegel I. c. Exper. 37, 3g.
a9) En 14 Ugers gammel Griis fik Opkastelfe ester 1 Qvintin Hepar Antimonii,
s°) Hunde af middelmaadig Storrelfe behove kun 20 Gran af Spidsgiaslevcr, for at
brakke stg.
$I) Neuenhahn von der Brantweinbrennerey. 2. Auflage. S. 492-496.
31) Heste taalc af Spidsglasleveren r til iZ Lod i daglig Gave.

53) Bourgelat, manere médicale. p. 45, 46.

om adskillige Giflers Virkning hos Dyk
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stede derefter meget, og fik en mere end naturlig Afgang af Giodning og Urin;
og dcr selvsamme Creaknr, som man tvende Dage derefter indgav bemeldte Gave
fordobler, bekom deraf ci mceckelige Tilfcelde. De drovtyggende Creature kan
man give diffe Midler i ligesaa stor og storre Gave, uden at man derefter kan
spore mindste sandselig Virkning hos samme 34). At SpidSglasmidlerne saas
ledes virke forskiclligen paa grceS- og kiodcedcnde Dyr, og derimod eensformigen
paa disse, samt paa Mennesket og Svinet, syncs at tale for, at saavel hiint
som dette maae have noget lilfcelleds i Organisationen af FordoielftSrcdskaberne
med de kiodcedende Dyr; og at det derfor er Mennesket ei unaturligt at ssge
Fede i Dyreriget 3 ?).
Tungjorden (den hos Biergfolkene i Anglezark bekicndte stcerke Gift) 56),
hvilken ben skarpsindige Doctor Crawford ferst har anvendt som ct scrreget

Middel mod Scrophler i en Gave af faa Gran, har man ved den Kongelige
Veterinairskole indgivet Heste gvintinviiS, uden deraf at spore nogen kiendelig
Virkning.
En snivet Hoppe erholdt endnu desforuden i 13 Dage daglig 1
O.vimin af Tungjordsaltet 37), og man stecg med denne Gave indtil 1 Lod,
uden at erholde nogen sandselig Virkning hverken paa Dyret eller Sygdommen,
imod hvilket det blev brugt.
Mangel paa Forraad af dette sielvne og kostbare
Middel standsede 3 8) Forscettelsen af disse Forsog paa sterc Dyr; men i Folge
hine paa Hesten, syneS saavel Jorden som Saltet ak vcere detke Creatur alde

les uskadelige, som dog holdes for at vccre meget giftige for andre Dyr 39).
Herr Doctor Carminati 4O) har anstillet Forsog med almindeligt K>ok-

kcnsalt paa HenS, af hvis Udfald man skulde formode, al delle Middelsalt

O. q q 2

var

Et gammelt Faar blev indgivet 1 Lod Spidsglaslever, uden deraf at erholde noget
mærfdigt Tilfalde.

3$) Dette stemmer og ovcrecns med Doctor Stevens Forsog.
gural Dissertation, som udkom i Edinborg 2777.

3G) With er it (Barytes aeratus).

See herom hans Inau

Bln men back) s Naturgeschichte. Pag. 610, 611.

37) Dcmcldte Tungjord blev giort til Salt med Socsaltsvre.
38) Herr Professor Abildgaard forssgte dette Middel allene i den Hensigt at erfare,
cm det med nogen Nntte kunde anvendes imod Snive.

39) Blumenbacl) 1. c. Pag. 6084°)

«Lrells Chem. Annalen. 2. St. 1792. Pag. 123.

Carminati opufcul. therap. Vol. I. p. 107 et feqv.
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tmr en egen Gift for disse Hunefngle.

Jeg har igienkaget hans Forssg ficre

Gange, men stedse fundet, at det formedelst den store Gave, i hvilken han

har anvendt famine, drcrber Dyret ved sin alt for stcrrke afforende Kraft 4I).
Man troer og i Almindelighed, at Salt er en egen Gift for Sviin; men
flere af Herr Professor MildMUd giorte Forsog have bcviist, at delte Dyr

kan nyde samme lodviis, uden at der derefter be ko mm er farlige Tilfcelde. Man
har allene at iagttage, ar Saltet under Indgivelsen ei kommer i Luftroret, fom
let hender sig ved dette skrigende Creatur; thi da foraarsager det vovelige Til-

scelde.
Saltet virker derfor ei anderledes hos Svinet, end hos de øvrige
Dyr, og er allene et afforende Middel, som i alt for stor en Gave kan blive
skadeligt.
Giflerne af Dyreriget synes i Henseende til deres almindelige Virkning
paa flere Dyrearter at ligne hine af Mineralriget.
Vetcrinairvidenffaben
lcerer 06, at Slangegiften me er eller mindre tilveicbringer samme Tilfcelde hos
Hesten, Oxcn, Faaret, som hos Mennesket; og flere tilforladelige Efterret»linger bevidne, at Klapperslangen drceber Fugle, Harer, Kaniner og adskil
lige andre Dyrearter med sin grusomme Gift 42).
Svinet, Slangedrcebcren
(Viverra Ichneumon) og Storken synes derimod at trodse disse gyselige
Dyrs Bid, da de give sig i Kamp med dem, drerbe og eede samme.
Skal
man soge Slangegiftens Uvirksomhed i disse Dyrs scrregne Organisation til
nt modstaae samme, eller paa hvad Maade lader dette Scersyn sig forklare?
Vel synes Svinet at kunne formedelst sin ufslsomme og med faa Blodkar for
synede Hud undgaae Virkningen af denne Gift, da Slangen deri vanskelig
kan bide et blodigt Saar, uden hvilket, Erfaringen har leert, at dens Gift
ei kan virke; men har Svinet ikke Tryne, Hine og Veen, hvor den let kan
igiennemtrcrnge med sine Gifttander.
Sek4I) 2Z Lod Salt oploft i Vand blev indgivet en gammel Hone; den satte sig strax paa
Hug med nedhcrngcnde Vinger og Hoved, fik efter 3 til 4 Timer heftigt Durkwb,
og dode 12 Timer efter nt den havde fanet Savet. En gammel Hane fik selvsamme
Gave, og deraf selvsamme Tilfcelde, ftm den forrige. Aabningcn viste paa dem begge
Vetcendeise i Kroen med udtraadt Vand i Cellevcrvet omkring samme; Steenkroen
og de tynde Tarme vare ogsaa stark betombte.

V) Gmelins Geschichte der Gifte, asier Theil. Pag. 279.

cm adffillige Sifters Virk,ling paa Dyr.
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Sclffabet tilladn', at jeg her (infører cn Bem«rkning 43), hvorledes
Huuskatten søger ar qiøre sig Mester af den hos os varende giftige Hugorm
(Coluber Berus), da den synes al udbrede 8y§ over denne Sag.
Dette
kloge, snedige og behändige Huusdyr løber omkring Hugormen med stirrende
Aine, saml logrende Hale, og o filtrer beqvemme Hieblik, for al give den

drcrbende Nap med sine Kløer.
Disse Slag meddeles saa forsigkigen og sag
klogt, al Hugormens Bid derved aldeles undviges, og fonsarkes saa lange,
indtil den er død.
Katten nyder derncrst fit Rov med Begierlighed, men med
ligesaa megen Forsigtighed, hvormed den saldede samme, da den lader Hove
det, Giftens Scede, ligge aldeles uberørt.
Den selvsamme Forsigtighed hlffrived og Svinet 44), naar det har dr«bt
og vil «de Klappersiangen; og beviser ikke noksom denne kloge Instinct, Ska
beren har nedlagt hos disse Creature for nt undgaae Slangegiften, at samme
inane v«re dem skadelig ligesaavel som andre Dyr 4?).
At Storken synker
den hele Slange uden farlige Følger, synes ei heller at v«re stridende herimod,
da de Fontaniffe Forsøg have l«rk, at Slangegiften, indtaget i liden Mcengde,
giør et nogen betydelig Virkning i Maven.
Storken nedstnger ogsaa Slan
gehovedet uden at «de det, og staaer derfor ei i Fare for at blive fanret af dets
T«nder, som Svinet og Katten, ved at tygge samme.
Saa meget som dette synes at forklare, at bemeldte Dyr ei cre befriede
fra Slangegiftens dr«bende Kraft, og dens almindelige Virkning derved fa
*
meget mere bekr«fteö, saa har dog den store Giftgrandffer Hr. Dr. Fontana
beviist med talrige Forsøg, at Slangegiften er uskadelig for Blodigler, Sneg»
ler og adffillige Slangearter, ja endog for hine, som ei cre giftige, uagtet
den er dr«bende for Aal og Fiirbeen 45*).
At Vandskraksgiften virker eensformig paa flere Dyrefl«gter, ja selv
paa Fugle og Fiffe, er noksom beviist ved de mange Exempler, som findes
anførte i adffillige Lcegers Skrifter 47).
I Frankerige og Ungarn har jeg
43) Denne Iagttagelse er mig meddeelk nf Hr. Prof. Zlbildgaard.

44j Pktikii Toxicologia. p. 31.
45) At Slangegiften cr dodelig for Katten.
46) Montana 1. c. Pag. 15 og 23.
,47) Gmel. 1. c. ister Theil. Pag. 238.

See Montana L c, Pag 251.
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og feet Heste og Sviin bitte af gale Hunde, hos hvilke man iagttog de sæd

vanlige Tilfalde af Vandskrak.
Planteriget giver en Mcrngde af Gifter, hvoraf vi sinde nogle at foraarfage heftige Betorndelser, andre at betage Nerverne, Blodet og Muskelsibrene deres Livskrafter, og atter anhre at have nogle af diste Egenskaber
lilfcrlles; dog kiende vi endnu for lidet til Giflernes Virkemaade for derefter
at kunne noie bestemme deres Classer.
De skarpe Plantegifter eller hine, som foraarsage Betcendclser, synes
at virke temmelig eensformigen paa flere Dyrearter.
Vore indenland^e
Nanonkelarter ere skadelige for Mennejkek, for de drsvtyggende og for de
kiodcrdende Dyr.
Tigger-Ranonklen (Ranunculus (celeratus) foraarsager
hos Mennesket indvortes farlige Tilfalde, ja Doden selv 48),
Et Lod af
denne Plantes Saft giver Hunden de voldsommeste Koliker 49*52
).
Tobel *
°)
bevidner Skadeligheden af Vand Ranonkelarterne for Hornqvo?qet; og nyeligen har Hr. Prof. BlUgnoni iagttaget, at Korn-Ranonklen (Ranunculus
arvenfis) er en heftig Gift for Faaret ?I).
Slig en almindelig giftig Virk

ning spore vi og hos nogle Arter af Anemone Slagset ?2), Colchicum au
tumnale f5), og flere skarpe Planter; dog anfører den udødelige Tinne
imellem diste Gifter den sorte Peber *4), som en egen Gift for Svinet, den
roeartede Gifrhcrtke (Aconitum Napellus) at ti cere en uskadelig Plante for
Hesten 5S), og paa en Rays og Borks Beretning den rundbladede Soeldug,
som en ffadelig Vcext for Faar ?6); men flere af Hr. Prof. Abildgaard og

mig

48) Scharff. Eph. nat. cur. Dec. g. An. 2. p. 107.
49) Krapf. de nonnullorum ranunculorum venenata qvalitate. p. 25, 26.
3°) Lob. Adv. ftirp. p. 22Z.
3I) Donne lcrrde Dyrclcrqe beretter, at 4 Lod af den sriffe Plante drcrber et Faar,
tvende Lod deraf tilvejebringe de heftigste Kolrkcr hos samme,

oz

Schreb. Saml. 12. Theil. S. 305.
$>) Kratochwill. dillert. de colchic. p. 4g. Scopol. Flora carniol, Vien, 1760. p. 225.

52) Gunneri Flora Norveg. B. I. p. 166.
5+) Pan Svecus.
55) Ibid.

Linuei Amoen. acad. Vol. II. p. 23 l-

$6) Lin. Flora Svec. ed. II. No, 237.
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img gierte Forseg med bemeldte Planteqifter bekrcefter ei Rigtigheden of disse

Iagttagelser.
Man har fundet, nt Peberen er fornemmelig Svinet skadelig,
naar den indgives samme i Form af Pulver.
Saaledes har en lige Gave as
hele og fiinftedte Peberkorn viist ganske modsat Virkning hos et og samme
Creatur.
Svinet flugte de hele Peberkorn uden kiendelig farlige Folger 57);
Pulveret derimod foraarsagcde heftige Tilfcelde, og drcrble det efter 6 Timers
Forlob.
Saavel Tilfaldene som Aabningen af den saaledes drabte Soe gave
tydelige« tilkiende, at Pebcrpulveret havde allene foraarsaget de skadelige
Brysibcklemmelser og Doven, fordi en Deel deraf var falden i Luftroret, og
ar dette kunde forebygges ved at indgive Peberen med Forsigtighed; dog for at
overbevises herom erholdt en io Ugers gammel Griis j Qvintin stodt Peber,
indviklet i Kiev, og en anden Griis selvsamme Gave, blandet med Vand,
men begge nod det uden Hofte og andre farlige Tilfalde.
Ja selv det torre
Peberpulver fandt man uden Virkning, naar man iagttog, at Sviner under
Indgivelsen ei satte sig ril Modvarge, og at man nedbragte Pulverer dybt i
Svalget, hvorved ders Indgang i Luftroret kunde forhindres.
Man feer da
heraf, hvorledes man er bleven forfort til at anfee Peberen som en egen Gift
for Svinet, og ar ethvert andet flint pirrende Pulver, som der flk i Luftroret
vilde foraarsage selvsamme dodelige Tilfalde.
Den
57) Dette Forsog stede om Morgenen Kl. 7 paa en Grisesoe med et Qvintin hele Peber«
korn. Samme Dags Eftermiddag Kl. 1 indgav man denne Soe en ligesaa stor
Gave af stodt og tort Peber, fem foraarsagede folgende Tilfalde: Strax efter °jnö»
<nve!sen var den ligesom dod, og havde ei kiendeligt Aandedrag eller Hierteflag.
Ved at gyde den Vand iSvalget, kom den igien til Live, gryntede, og stod op,
men havde en vaklende Gang og ligesom en Lamhed i Krydser. Kl. 2 indfandt sig et
stärkt Raslen og Hvasen i Luftroret, som dernast forsvandt henimod Kl. 3. Soen
begyndte da at vraade, og fvntes at drage Aanden lettere; dog havde den megen Torst.
Kl. 5 yttrcde bemeldte Raslen sig i Halsen igien, som tog mere og mere til, saa at
Soen dode under samme Kl. 7.
Ved Aabningen af samme fandt man Maven overmande stor og udspendt af Luft
Den indeholdt tillige en Mcengde af ufordoiet Kiod, som Sviner om Formiddagen
havde cedt; indvendig mod Mavepibens Aabning var en Plat underlobct Blod paa
en Haandbreds Storrelse, men ellers intet Tegn til Detandelse ind« og udvendig paa
Maven og Tarmene. Lungene vare ov-ralk morkerode; Klappen til Luftroret hoirod
og betandt. Luftroret selv var og indvendig betomdr, men med mindre Rodhed end
Klappen. Her fandtes tillige endeel Korn af Peberpulveret, og det ikke allene i

Stammen af Luftroret, men ogsaa i dets forste Hovedgrene i Lungen-

1
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Den koearkede Gifrhoette,

som efter Linne'ö Svigerfaders Iagtta

gelse 58) cr saa heftig en Gift for Mennesker og de drsvtyggende Dyr, har

jeg forsogt paa Hesten, for hvilken den ffulde vcrre uffadelig, men fundet,
ctt den ligesaavcl er en Gift for delte, fom flere Huusdyr S9)t
Denne
Art af Gifkhertte gier derfor ci nogen Undtagelse i de ffarpe GrfterS alminde
lige Virkning paa flere Dyrearter; dog har den hiin fcrllrs Egenffab ined
adffillige Ranonkclarrer og den hvide Nyserod, ak den taber sin Skarphed og
giftige Virkning, naar den rerreS, og at den kun cgentligcn kan kaldes giftig i
dens friffe Tilstand.
SaaledcS finde vi, at Hesten og Hornqvceget undvige
med stsrste Forsigtighed de ffarpe Ranonkelarter paa Marken, som de derimod
i Heet eede uden Skade.

Det selvsamme har jeg ogsaa erfarer om den hvide

Nyserod paa min Reise over Mons Cenis, hvor Hesten og Muulceflet lod
den staae ubersrt, men ester Indbyggernes Udsigende vragede ei samme i
Hscl6O).
Den
ss) UcLerf. Scbwed. AKhandss

7 D. S 22 r.

En gammel fort Vallak erholdt fastende 16 Lod af bemeldte Plantes Nod, og af de
Meel.
Strap
efter Indgivelsen yttrede Hesten Bammelse ved bestandig at bevæge Tangen og afstryge den mellem Fortanderne. Efter if Times Forlob fik den he tigt Spyrfiod, og
et hastigt og stcerkt Aandedrag.
Den havde og nu kastet sig, faac sig ofte til Siden,
folte nu og da heftig Mindelse til Brakning, skar Tander, og havde en hastig og
krampagtig Puls. Disse Tilfalde toge til i 3 Timer, og forsgedes med en oste Aft
forelse af en tynd og stiimbuindet Gisdning, men forfvandt igien cfterhaandeu, saa
at Hesten reiste sig, efter at have lagt 6 Timer saaledes udstrakt paa Jorden; dog
var den endnu meget svag, havde en vaklende og svinglende Gang, og vilde ei cede.
Dette var om Aftenen, hvorpaa man lod Hesten staae til anden Dags Morgen, og
da syntes den at have ove> vundet Giftens Virkning
Den gik, aad og drak som
sadvanlig
Samme Dags Formiddag indgav man denne Hest S Pund af bemeldte
Rod og Blade, hvorefter fulgte de samme Tilfalde, men i saa heftig en Grad, at de
drabte Hesten efter 14 Timers Forlob. Mod Dodens Komme blev y c fte ti roelig, faldt
i stark Svced, og opgav Livet uden starke Musseltrakningcr. V d Aabningen fandt
man Mavepibens Mund stärkt krampagtig tilsammentrukken. Maven indvendig paa
dens hsire halve Deel, ligesom og de tvnde Tarme betäubte, og Vaggene af disse sidste
paa nogle Skeder tilsammentrykte; Blind- og Grimtarmen vare opfyldte mcd meget
Vand.

i Forvaret fremspirende Rodblade hakkede og gjorte til Bol er med

*®) Dr. Baln; beretter derimod, at Creatnrene nu og da i Foraaret af Mangel pac»
anden Fode cede de brede og grønne Blade af Nyseroden , men bekomme vg derefter
döbelige Tilfalde. See Balms Amer. Reift. Pag. 60 og 61.
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Den lcerde Raj 6I) og vor uforglemmelige Bork 62) berette, ak den

rundbladcde Socldug (Drofera rotundifoiia) ffulde veere skadelig for Faar;

og hos £tmié finde vi selvsamme Iagttagelse om det Haartipp de Muftsre
(Myofotis fcorpioides paluftris), men begge har jeg forsegl uden derefter at

spore nogen ffadelig Virkning.

Vel erSoclduggcn ffarp, bidende og gier i

Omflag Huden red, men et gammelt Faar erholdt daglig i trends Uger en
haandsuld af bemeldte Plante, uden derefter at yttre noget Sygdomstilfælde.
Det samme Faar levede endnu et Aar, efterat det havde varet underkastet

dette Forjog, og man fandt ei mindste Tegn hos samme til Hoste og Leversyge,
som dog ffulde vcere den sædvanlige Virkning af denne Plante hoS Faaret.
Dette Forsog blev igientaget, men med selvsamme Udfald.
Et ander sundt
Faar af Danff Race erholdt fastende en haandfuld af bencrvnts Muftsre, og
derefter samme Gave fordoblet i 4 Dage, uden nogen farlig Folge.
Jeg har
og flere Gange fulgt grcessendeFaar paa flige sumpige Steder, hvor disse tven

de Vcexter fandtes i Mcengde, men bemcrrkede, at Faarcne i Almindelighed
vragede og and ci samme.
Man har derfor saa meget mindre Aarsag kil at
formode, at Soelduggen og Muscorct ffulde vcere Aarsag til den Lunge- og

Leversyge, Faarene cre underkastede, naar de sattes paa fugtige og kieragtige
Grcesgange, hvor bencevnte Planter voxe.
Vi have og forfficllige Arter afVortcmclk (Euphorbia), feilt berette«
at vcere Faar og Koer ffadelige, men ticne derimod Gederne ril Fede 65).

Mangel paa ar erholde disse sidste HoS os ualmindelige Huusdyr har forhindret
mig fra, at kunne herom denne Gang meddele nogen Oplysning.
De saa kaldte devgierende Gifter ere talrige i Planteriget; men saa af
dem synes kun at vcere egne Gifter for enkelte Dyrearter.
Opium ytkrer sin dsvgierende Virkning hos Pattedyrene, Fualene, Tvedyrene, ja selv hos Ormene 64).
De Forsog, som Hr. Prof. Adildgaard
har

Rflj. Angl. g. p. 162.
<2) Bartbol, Act. 4. p. 162*3) Hr. Prof. Innghans i Halle har sorfikkret mig, at have sect Gederne cede Blade

of Eupliobia Lathyris og polufhis uden Skade.
*4) Fontana L c. Pag. 441 ; 460.

Vhje Samling IV. B.
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hak anstUlet med dette Middel paa Heste, synes at bekrcefte den Fontaniske

Theorie, ester hvilken Opium allene skulde virke ved at hceve Muskelkräften 6?),
saaHr. Fontana beretter, at Blodiglen doer omtrent inden 2 til 3 Minuter i Op
losningen af Opium i Vand.
Jeg har igientagct hanS Forsog, men ci med samme
Udfald.
En s ist Blodigle (Hirudo medicinalis) kastede jeg i tvende Nutzer Vand,
fem trend c Dage havde fraact ved Varmen paa ct Qvintin Opium.
I Begyrrdelsen
bevægede den stg heri meger stcrrkr, og blev forst efter 4 Times Forlob mere rorlig og
stille.
Da denne Igle faaledes havde været A Time i bemeldte Oplosning, var den
endnu levende, men havde dog mindre Liv og Kraft end tilforn.
Man lagde den
dernæst i fristt Vand, hvor den afstiod flere Hinder af Sliim, fom vare farvede af
Opium; men uagtet den var levende, trak den sig ei tilsammen, og dens Mustrlsibre fontes derfor kiendeligen at have tabt af deres Livskraft.
Efter 4 til 5 DageS
Forlob bekom den igien disse Kræfter, og forholdt sig som andre sunde Blodigler.
En anden Blodigle fatte jeg i en dobbelt faa stærk Oplosning af Opium i Vand, hvori
den var i Vegpndelsen ligesom den forrige meget uroelig, og gjorde stærke siangcformige Bevægelser for at komme ud af denne Vædste; dog sagtedes den efterhaanden,
blev dernæst alt mere og mere rorlig, og efter
Times Forlob var den aldeles uden
Bevægelse, laae udstrakt, og gav_ei mere Spor til Liv fra sig. Opium bliver der
for unægtelig en Gift for disse Orme, og synes at dræbe dem ved at slappe Muskel
fibrene og hæve Irritabilitet.
En Due erholdt f O.vintin Opium oplost iVand, hvoraf den dode efter 10 Timers
Forlob; den befandt sig som sædvanlig, ester at den nyclig havde faaet samme; men
da trende Timer vare forlobne, blev den tung, sov, og sad saaledes rorlig, indtil
den paa eengang begyndte at flaggre med Vingerne og kurre, hvorpaa den dode. Aabningen af famine lærte ei noget om Giftens Virkemaade.

<5) En gammel, men i øvrigt sund Hoppe, erholdt daglig ct Qvintin Opium i tvende
Dage, og dernæst denne Gave fordoblet i 6 Dage, uden at man deraf kunde mærke
nogen kiendelig Virkning; man igientog dette Forsog paa ct Aars Fol, som i 8 Dage
bekom hver Dag 2 Qvintin, og ben 9de Dag et Lod. Dette Fol gav intet Tegn til
Munterhed eller Tunghed i de forste Dage; Pulsen blev heller ikke hastigere hver
Gang, det havde faaet dette Middel, uden i faa ringe Grad og for faa kort Tid, at
det kunde anfees fom en Folge af den Modstand, Dyret havde gjort, da man med
Magt gav det et Middel ind, som vet ikke kunde være det behageligt; men den
femte og folgende Dage blev det efterhaanden mere og mere tungt, faint ligegyldigt,
vg havde en svag, liden og langsom Puls.
Det tabte Lysten til Foden, og Giodilingen syntes at affores i mindre Mængde, og blev Dag fra Dag mere tor og haard.
Efterår den havde faaet den sidste og storste Portion af Opium den 9de Dag, uden
at denne Gave syntes at giere nogen pludselig eller mærkelig storre Virkning end de
mindre forhen givne Portioner, blev det dræbt den iode Dag.
Ved Aabningen af
bemeldte Hoppe, ligesom af dette Fol fandtes Blodet at være fortete endog i Pulsaarcrne,
tnb det burde væve i Sundheds Tilstand; dernæst var Maven fuld af Foder og meget
udvidet.
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sanledes fem omtrent vor lcerde Ole Bork allerede for joo Aar har sogt ae
forklare dette Middels Virkning 66).
Men antager vi Rigtigheden af denne
Theorie, hvorfra hidsede vi da HierkekS hastigere Vevcegelft, den fnlde og
hastige Puls, og Forogelsen af den dyriske Varme, fom indfinder stg sirax

efter Indgivelsen af Opium?
Fcoet af Svingel-Eenbcesgen (Lolium temulentum) yttrcr sin dovr

giorcnde Virkning fanvel hos Mennesket, som hos Hesten, hos de drovtyggcnde Creature, hos Hunden og Svinet, ja skaaner ei selv Fuglene, i Folge
de Efterretninger, vi herom skylde en Leeger og Bltt'ghard 67).
De Forfog, jeg har giort med den giftige Barlind eller Taxtrcrek,
(Taxus baccata) bekrcrfte og de dovgierende Planters almindelige Virkning
paa ficre Dyrearter.
Bladene af dette Trcee dreebe Hesten, AtUulceftlet, alle
vore drovtyggende Huuodyr, Svinet og Honen, foraarfage Hunden, Kat
ten, Gaafen og Anden voldsomme Tilfalde 68); og i Folge fiere Iagttagelser
er det og giftig for Mennesket 69).

Den almindelige Bulme (Hyofcyamus niger), og den giftigeFoldtragt
(Datura ftramonium) synes derimod ei at kunne henregnes til de almindelige»»
dovgiorcnde Gifter, da de c ve uskadelige for visse Dyr og drcebe dog MenueRr r 2
sket
Udvidet, men tillige saa møv og lidet sammenhængende, nt den gik itu, nanr mnn
loseligcn udsrendte dcn, og mnn kunde med cn Finger gicnnembore ten fan let, som
om dcn havde varet kogt; dcg n't dette i mindre Grad hos Hoppen end hos Føllet.
Maven havde for Resten hos dem begge en hvid Farve, og intet Tegn til Betændelse
eller Brand- Den var besat paa den indvendige Flade med en Mcengde Flneorme eller
Larver af den sædvanlige Oestrus, og disse syntes ikke at have fundet sig foruroeligede
nf Opium, saasom en stor Deel af dem sad meget fast i Maven: Tarmene derimod
havde naturlig St'.nke og Sammenhang, vare hverken i en krampagtig forengec Til
stand eller mere end naturlig udvidede, men Dlodaarerne paa de fman Tarme vare
meget rrd spend te og fulde af Blod, dog ikke sa ale des at Tarmenes helc Overflade paa
noget Sted var rod, som i Betændelse. Paa Hiernen fandtes intet unaturligt.

<5) O. Borricbii Didertatio de fom no et fotnniferis etc. p. 2g et 29.
67) Burghard Medic, filef. fat. 1, p. 47.

68) Ser min Afhandling om Batli'ndens ssadeligr Virkning hos Dyrene i det ocfonom.
Sclstabs Skrivter i Leipzig.

69) Sammlung zum Gebrauch practischer Aerzte. z.'B. 4. St.
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Dr. KalM beretter os , at bemeldte Bulme ci stal voire Gift for Koer

eller Faar 7O).
Svinet stal kunne nyde denne Plante uden Fare 7I), og
rvcnde Lod af dens Saft har ci foraarsagel farlige Tilfcelde hos Hunden 7-).
Froet af den giftige Foldtragt stal og vcere dette Dyr ustadelig i cn Gave af

et Lod7'); men vi fattes endnu Erfaringer om disse og flere devgiorende
Planters Virkning for ar kunne domme om Almindeligheden af deres giftige

Egcnstab for flere Dyrcclasser.
Mellem de narkotiste Plantegifter , som fy ti c 6 at virke tillige formedelst

cn Skarphed, tcelie vi flere, som stulle vcere egne for enkelte Dyrearter.
Vand - Gifttyden (Cicuta viro fa) er i Folge talrige Erfaringer en heftig Gift

for Mennestet, H.sten, Koen og Faaret, og tiener derimod efter en Linne's
og Gunners Beretning Gederne kil Fode 74); men Hr. Gadd beretter, at
denne Plante drcrber ligesaavel dette Huusvyr som detS ncrrbefleegtede, Faaret

og Oxen 7?).

Saa lider som man kan ncegte denne sidste Erfaring, saa har
man ci heller Aarsag til at betvivle hine store Narurkyndiges Iagttagelser om
Denne Next.
Ventelig har man feet Geden, dette allevegne gnavende Dyr,
ot tage en eller anden Mundfuld af omtalte Giftlyde uden flemme Folger; eller
stulle denne Plantetabe sin giftige Egenstab ved at torres, eller og blive Ge
derne, ligesom dcn giftige Barlind, vore ovrige Huusdyr ved Vanen ustade

lig 76)? og at man saaledes derved har faaet forstiellige Erfaringer om denne
Plantes Virkning.
Forsog vil allene kunne oplyse denne Sag, og disse for
beholder jeg mig al forelcegqe Selstabet en anden Gang, da jeg for ncervcerenDe Tid ci har havt Lejlighed til at giore samme.
Dct giftige Halvsvob eller den vilde Persille (Æthufa Cynapium L.),

fom siges at dråbe Mennestet og Gaasen, eedes- uden Fare af de grcrscedende
Huus.

7°) Ralms Reift nach dem nördlichen America. 2. Theil. S. Z19.
71) Vide Obf. on Husbandry. Lond, 1757. p. 232?-) Sproegel 1. c. Exp. 12.

73) Ibid. 1. c. Exp 13.
74) Flora Svec, ed II n. 253. Pan Svec. I. c. p. 2. Gunneri Flora Norvegica n. 42«
75) Abhandlungen der Schwedischen Acad. der Wissenschaften I. 1774. Pag. 236.
7<) Forhen anforte Afhandling cm Varlinden 1» «•
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Huusdyr og Kaninen 77); men ogsaa her bliver en Tvivl om denne Plankes

giflige Egenstab for Mennestet.
Sammenlignes alle de Efkcrrekninger, vi
have i denne Henseende om den vilde Persille 78), saa sinde vi dem deels forstiellige, decks og ufuldstcrndige i Hensigt ril Planrens Bestemmelse.
Mange
Iagttagelser bevidne denne Plantes farlige Virkning hos Mennestet; men vi
finde og, at en heel Familie har nydt samme uden mindste Skade.79).
Be
skrivelserne af Vexten, som har foraarfaget disse grusomme og dødelige Tilfalde, ere ei saa tydelige, at man med Vished kan see, om det har varet den
vilde Persille eller en anden giftig Skiermplante.
Man har derfor Aarsag
at forinode, at denne Plante er bleven nu og da forvexlet med den giflige
Skarntyde (Conium maculatum), og har derved bekommet saa ondt et
Rygte; dog burde vel heri gieres en Undtagelse i Henseende til Hr. Dr.
Buch haves Iagttagelse om denne Plantes stadclige Virkning, da hans
botaniske Kundskaber synes at vare Borgen for en rigtig Bestemmelse af be
meldte Baxter 8O).
En Abe, som jeg gav en stor Haandsuld af bemeldte
Persille i Blomsterstanden, aad den med saa stor Begierlighed, at den endog
fyldte sin Hagepose, uden at befinde sig ilde derefter.
Een af mine Bekiendtcre har og synket en Mundfuld af bemeldte Persilles Blade, og følte ei heller

derefter nogen Besvarlighed; men saa meget som disse tvende Erfaringer sy
nes at bekrafte hiin Formodning, saa ere de dog ulilstrcekkelige til at bevise
denne Plantes Uffadelighed for Mennestet, og at afgiore en for Mennesteligheden saa vigtig Sag.
Om vores almindelige Persille (Apium Petrofelinum) siger den store
Linne 8I), at den stal vare en egen Gift for Spurresiagtcn; og den veltalen
de Buffoil tilføjer, at denne Skiermplante drabcr Høns, Papagojer og flere

Fugle 82), da den derimod tiener Mennestet og Svinet til Fode.
Rrr 3

77) Ehrhart öconomifche Pflanz. 2. D. S. 315.
78) Gmel. Geschichte der Pflanzengifte. 2. Theil. Pag. 329.
79) Hannemann Ephem. Nat. curiof. Dec. 11. a 4. obf. 50.

8°)

Acta regiæ focietatis medicæ Havnienfis. Vol.

I. p. 51.

Pan Svecus 1. c.

,2) Buffons Naturgeschichte der Vögel. 1. B. Pag. 44.

Jeg har
for,
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forsogt

Persillen

paa Duen,

Strandmaagen

etter Graanakken,
SiSgenen (Fring,
fpirius), Jr iff-en (Fring, flaviroftris), Bogfinken (Fring, coelebs), Gnut.
(purren (Emberiza citrinella) og Svcuffen (Loxia chloris); Duen sik
Houcn,

(Larus canus), Huusspurren (Fringilla domeffica),

11 Led nf Feset 83), Honen derimod dobbelt, og Mcrageu tredobbelt faa meget fom Duen, uden at nogen af dem derefter bekom Sygdomötilfcelde.
He6
Honen og Duen syntes denne Vecxt alle'Ne at virke fom et asserende Middel, og

Mangen kastede tvende af de indgivne Boller op, fordi man ventelig havde
overladet dens Kroc med for stor en Mcengde af samme.
Paa de foromtalte
smaa Fugle fandt jeg mere Vanskelighed for at undcrsoge PersitlefroetS Virk,
ni lig, da man faa let under Indgivelsen kan gvcele disse fmaa Krere.
Jeg
har derfor fogt at bibringe dem Froel paa forssiellige Maader, for at forvisse

mig om desto rigtigere Udfald af Forfogene.

Nogle af dem, som vare allere

de lamme, bleve indsatte i et Buur, og allene fedede med Persillefroe.
De
syntes alle at cede af greet, men bleve meget uroclige, og fegte at stippe ud af
Buret.
Denne Uroelighed endte sig med en Math ed, hvorpaa fulgte De
den uden mindste Mufkeltrcekuinger, efterat de saalcdes havde vaeret iudstuttcDe 24 til 36 Timer i bemeldte Buur. Sisgencn allene syntes bedre at kunne
taale denne Fode, da den derved levede 2^ Dag, forcnd den dode.
Ved
Aabningen af de paa denne Maade drcebte Fugle, opdagede man ci mindste
Korn af Persillefrect i deres Kroe og Mave; hiin var aldeles tom, og denne
indeholdt som sordvanlig noget fmaat Gruus, men begge ligesom og de evrige
Indvolde fandtes i naturlig Tilstand.
Betragter man dette i det Hele, da
har man storste $ ar fa g til af formode, at disse fmaa Fugle ere dode af Sult,

og ei af PersilleftoetS giftige Egenskaber.

Man indgav de ewige Fugle Freer

med Magt; det blev giert til fmaa Kugler med Meel og Vand, og paa den
ne Maade bekom nogle af dem 25 Gran af Freer og andre derimod kun Halv
parten af denne Gave.
Hine, fom fik den stoeste Mcengde af Froet, bleve

strap bedovcde, runge, fatte sig paa Hug, havde et starrkt og hastigt Aandedrag,
reiste gierene, og dode efter 6 Timers Forlob uden nogen Muffeltrcrkuing.
Hos

de ewige, som bekom en mindre Gave, yllrede sig og disse Tilfeelde,

men

$3) Urten blev hakket flint, lavet til Boller med Meel, og indgivet i ligesaa stor.Gave
som 'greet.

om adskillige Gisters Virkuittg paa Dyr.

503

men i en mindre Grad, og forsvandt alle efter 2 ril 3 Timers Forlob, hvor
på a disse Fugle synkes igien ar besinde sig vel.
Detke ulige Udfald syntes at
give Formodning, ar ei Froers giftige Virkning, men den Vold, man under
Indgivelsen af saa stor en Gave tilfoiede disse smaa Kreer, havde dreebt sam
me.
For ar overbevises herom indgav jeg andre Fugle af bemeldte Arter de
res scedvanlige Fode i samme Gave og paa lige Maade som Persillefroer.

Disse Fugle sik selvsamme Tilfalde som de foregaacnde, og af 6 levede kun de
tvende, som var Huusspurren og Irisken; de ovrige sire dode paa samme
Maade som hine, der. havde faaer Persillefroer; og dette synes noksom at be
kræfte Rigtigheden af hiin Gisning.
Man har derfor i Felge disse Forsog
Aarsag til at tvivle om Pcrsillefteers giftige Egenskab for bemeldte Spurrearter;
dog burde flere Forsog anstilleS for herom at bekomme aldeles fuldkommen
Vished.
Imidlertid kan Persillen dog ci anfceS som Gift for hele Snurreflcegren i det Linneiske System; thi Duen, som og horer herhid, taalre samme,
og flere Forsog paa de ovrige Slags i denne Familie, hvilke synes ak verre
ligesaa lidet befleegkede til Spurrerne, som Duen, vilde ogsaa uden Tvivl end
nu give flere Undtagelser.
Galnebeer eller Belladonnavcrxten er, som bckiendt, en stark Gift for
Mennesket, men derimod mindre farlig for vore Huuödyr.
Geden skal kun
ne nyde Roden af denne Plante pundeviis uden Skade, og Faarene eede dens
Blade med Begierlighcd 84*).
Hesten og Koen taale ogsaa store Gaver af de
torrede Blade 8?), og en Kanin skal have cedt Beerene selv uden fl<'mme Fol
ger 86).
Hunden har man indgivet 2 Lod Saft af disse, uden at den derefter
bekom dodclige Tilfalde 87); men vi have og Erfaringer 88), som leere, at
Mennesket har fpiist et til ko, ja flere B«r af Belladonna uden Fare.
For
galne
84) Münchs praktische Anleitung, wie die Belladona bey den Thieren anznwenden ist.
Pag. 82, 99.
ss) Bemeldte Hr. Münch forestriver de korrede Blade sein Lcegemiddel i en Gave af
4 til 8 Lod for Hesten, og 2 til 4 Lod sor Hornqvaget.

8ff) Xav. Manetti viridar. p. ar.
87_) Rojji plant, venen, p. 11,

88) Hall, ftirp. Helv. n. 579.
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ßnlne og afsindig' Mennesker har man fotcqct Gaven af de ksrrede Blade ind
til igo Øvcin daglig, og dog ci fundet nogen Virkning af samme 8 ); men
kunde den Uvirkfomhcd af dette ellers virksomme Middel ei tilskrives den Uor

den, der hernede i Nervesystemet Ho6 disse Menuener? Paa Hunden har
jeg forsogt den fri^e Rod flere Gange, og erfaret, at man kan give samme fra
3 til 6 Lod, uden at Hunden bekommer dsdelige Tilfcelde
Mlluch der

imod anvender den terre 'Nod som Legemiddel for Hunden, kun i en Gave
fra 15 til 40 Gran, og paastaacr dog at have derefter sporet Virkning.
Over
hoved fattes endnu flere tilforladelige Forssg, for at bestemme, hvor store Ga
ver Dyrene kunne taale af denne Plante i Forhold til Mennesket.
Den laurboerbladede Krcege (Primus Laurocerafus) synes og at hen«
hore til de skarpe devgisreude Gifter.
Bladene af delte Trcre cre bilkre, og
give ved Destillationen ct Vand og en deri synkende tyk og flygtig Olie, som i
Lugt og Smag har megen Liighed med biltre Mandler.
Saavel de friske
Blade, som Vandet og Olien, der deraf destilleres, cre en heftig og feettes Gift
for flere Dyrearter.
Gnldmagcren Prices og fleres Exempler bevise, at be

meldte Vand er en drcrbcnde Gift for Meuuc^et n).
Den leerde Jngenholfte beretter og, at Melken afkogt med disse Blade er skadelig for den men
neskelige Sundheds 2).
Forssg have leert, at det destillerte Vand og de
grsnne
,s) Denne Iagttagelse er giert i Wien afLs?gen ved Forvaringshuset for galne Mennester paa de dervarende Ulykkelige i Aaret 1788-

,0) En Hund af middrlmaadig Storrelse bekom 3 Lod af den friste Nod giort til Boller
med Mecl; den erholdt derefter ei noget kiendeligt Tilsa-lde. Dagen derpaa fik den
4 Lod af den friste Rod; den flugte ogsaa denne Gave uden at kaste op, og syntes
et heller at tabe derved af sin Munterhed. Hincne bleve allene uklare og rindende,
og man mcrrkede en tydelig Udviidning af Siestiernen; men disse Tilfalde forsvandt
aldeles efter 4 Dages forlob. En anden Hund af selvsamme Storrelse indgav jeg
paa eengang 6 Lod af den friste Rod; den fik heftige Opkastninger, var meget uroe,
lig, oa havde paa anden Dag Aiestiernen unaturlig udvidet og en Uklarhed paa den
giennemsigtige Hornhinde, men som ligeledes forsvandt efter nogen Tid.

9I) Mortimer in Phil. Tranf. Vol. 37. p. 137.
?s) Ingciihouze Experiences fur les végétaux, p. 233.
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gronne Blade ombringe Hesten 93), Faaret 94), Hunden 9?), Kaninen,
Marsvinet, Duen, Slangerne, Skildpaden, Froerne, Aalen, Blodigler
ne 96), ja selv Infusionedyreue 97), og virker saalcdes ligcfta Pattedyrene
indtil Ormeclassen.
Markvardig er denne Gist formedelst den hastige Dod,
samme foraarsager visse Dyr, uden at efterlade noget mærkeligt Spor af dens
drcebcnde Virkning hos samme.
En Draabe af Olien i Duens Øie drabte
den i Øieblikket imellem mine Hcender med heftige Convulsioner.

En Spise-

skeefuld af det tvende Gange destillerede Vand betog en Pattegriis alk Liv, me
dens den singte samme.
En stor Ørn (Falco melanoetos) dode under
Indgivelsen af bemeldte Gave fordoblet ligeledes med starke Muskeltrakningcr,
og hos alle disse Dyr kunde man ved Aabningen ci spore nogen Aarsag til Doden; Øiet af bemeldte Due fandtes allene at vare lidet betandt.
Olien smurt
i Øict paa en Ørn virkede her, om ei saa heftig, saa dog paa famme Maade
som hos Duen; Blinkchinden blev blaaladcn, hovnede og drog sig over Øiet.
Ørnen selv fik hastigt cg svart Aandedrag, fegte at trakke Luft igiennem Mun
den , og blev efter 5 MinuterS Forlob under disse Tilfalde livlss; men da den
saalcdes havde varet 7 til 8 Minuter daanet, begyndte den igien at gispe, er
holdt alt mere og mere Liv, og blev munter som tilforn i dens sunde Tilstand;
dog skiulte Blinkehinden det syge Øie endnu nogen Tid derefter.
Hos Hun

den viste Olien, anvendt paa samme Maade, mindre Virkning; den erholdt
ei noget andet Tilfalde end eti Uklarhed paa den gennemsigtige Hornhinde, som
forsvandt efter nogle DagcS Forlob.
For at see denne Gifts Virkning paa
Muffclkraften, indsproitede jeg 4 Skecfuld af det trende Gange destillerede
Vand i Underlivets Huulhed paa en Kat; den dode deraf i Øieblikket, Van
det Lcrorte Tarmene og den indvendige Vag af Huuihcden uden synderlige

Muffel53) ^offberg 1. c. Pag. 1 34.
94) Démonfhations élémentaires Je botaniqve. Ed. III, Tom. III. p. 611.
95) preftwiebs 1. c. Paa- 199. hvor Hr. Dr. U^icholl beretter nt have fundet Dlo
der meget tyndt og Lympha rodagtig i de Hunde, som vare drab.c med denne Gift.
96) Fontana L c.

97) Hr. Prof. Abildgaard har fundet Vandet drabende for Infusiousdvrcne.

Samling IV. B.
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MuskeltrKkuiuqcr.
Ved Aabninqen af samme fandtes den flan^formt^c Bevceqelfe i Tarmene at vcrre meget stcerk og saa heftig, ar den udtsmmede M -sttarmen efter Crcaiurers Dod. Blæren var ogsaa rNfammcnrrukken, og Hiertet
Havde endnu megen Muskelkraft, da Vrysthuulheden blev aabnct 98).
Paa

Dyr af Ormeclaffen yktrede der dest lierede Vand ogsaa selvsamme Virkning.
Blodiglen, som blev kast t i det tvende Gange distillerede Vand, bevcrgede sig
sicerkk, men i en forkort t og rilfamment'ukkcn Tilstand, og dode saaledes,
cskerat den havde været o Minuler i bemeldte VæL^e.
Paa SvinckS store
Blæreorm, som holdtes levende i lunket Vand, foraarsagede nogle Draaber
af bemeldte giftige Voedske hvide eg rynkede Plekter, saaledes som naar Or
men trakker sig tilsammen.
Draaber af ander koldt Vand tilvejebragte der,
imod ei fliste Sammentrækninger, faa hiin Bukning kan allene tilegnes Giften
og ei Kulden af det distillerede Vand.
Sammenligner man Udfaldet af disse
Forssg, da synes Giflen af bemeldte Trcee ei at virke som Opium, der dræber
Irritabiliteten eller Muskelkräften, ved at flappe Fibrene "), saaledes ssm
Hr. Fontana paaftaaer i Felge sine Forssg.
Han har fundet, at Delene af
Blodiglen, som bestlyges med hiin giftige Olie, tabe al Muskelkraft, og at
der destillerede Vand, indgivet Aalen, drceber og derover den tidige sin Irritabi
litet; men Viingeisten har og selvsamme Virkning paa Blodiglen, og denne
kan dog ei siges at flappe Muskelfibrene og hæve derved deres Livskraft.
Hiin beremte Giftgrandskec har ogsaa iagttaget, at Olien drceber Froer

ne, naar den dryppes paa deres blottede Hierne og Laarnerver, og hvorledes

skulle
sb) Dette Forsog blev igientaget paa en Tue, men paa en anden Maade. Dens Hund
blev saaret paa Brvstet, og Vunden besmurt med benævnte Olie. Duen syntes vel
at erholde derefter hastigere Hierteflag og Aandedrag, men disse Tilfælde forsvandt
snart, og Duen befandt sig vel som tilforn. D tte Forssg blev atort flere Gange med
samme Udfald. Hr. Dr. Fontana har og anstillet flige Forssg med lige ildfald.
Vunden stal være betydelig stor, dersom den deri smurte CLe skal dræbe Dyret.
See Fontana I. c. Pag. z zn 05 433.

$s\ Blodiglens Fibre seeS tydelige« at blive forflappede i Oplosning afOpium i Vand, og
derimod at tilpimnientrafM i Viingeist. I den forste Væd ke doer Iglen med et
langt, stattet og udstrakt Legeme, i det andet derimod i en kort og sammensnærpet
Ttsstand. At Opium og Viingeist virker hinanden imodsat, bevises derved endnu saa
meget mere, da Blodiglen, fom er dræbt i Oplosning af Opium i Vand, bevæger
sig, naar den berores med en Pensel dyppet i Viingeist, og hiin, som er dod i o c 11#

nt Vidste, faaer paa nye Liv, naar den lægges i bemeldte Oplosning af Opium.
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skulle ben her kunne vrere drrebcnde, n nar Muskelfibrene vare a ffe tie fte Gienstanden for dens Virkekraft.
Gisten af bette Tree synes derfor at virke deelS
paa Nerverne, deels paa Muskelfibrene, og at ben haver disscS Irritabilitet
ved at fette bem i en krampagtig Tilstand.
Den Lighed, be bittre Mandler have i faa mange Henseender med den
forhen beskrevne Gift, synes at opvrekke Tvivl om deres U skadelighed for Mennesket.
De give ved Destillationen et Vand og en tung flygtig Olie, som i
Lugt, Smag og giftig Virkning ligne Vandet og Olien af den lanrbrerbladede
Krcege IO°).
De biltre Mandler dråbe flere Dyrearter paa samme Maade,
som hiin Gift af bemeldte Trree, og dog nyde vi dem uben mindste Mistanke.
Lorry paastaaer, at have solt en Art af Drukkenhed efter 12 bittre Mandler,
som han spiste paa cengang.
Jeg har og erfaret, at denne Gave fordoblet
og indtaget fastende foraarsager Vremmelse, Rreben og en vis Tunghed i Ma
ven.
Den liden Gave, i hvilken vi nyde be bittre Mandler blandede med
andre Ting, og hvorved vi efterhaanden vannes til famme, betage os uden
Tvivl Fornremmelfen af deres skadelige Virkning.
At Vanen hertil meget
kan bidrage, fynes cfterfolgende Forjog at bevise.
En sexaarig fnivet Hest
bekom fastende 4 Pund bittre Mandler i Boller, som bleve indgivne mcd
Magt, da den viste Modbydclighed mod famine.
Hest n fik derefter en hastig
og liden PulS, et heftigt Flankeslaaen, stonnede og pustede meget, og i Tgrmecanalen sporedes en Forogelse af Muskelkräften, da Gtooningen ofte og i
stor Mangde afforedeS.
Disse Tilfalde varede omtrent t 4 Time, og Heste.n
var herefter roelig.
Man igientog da dette Forfog, hvorpaa fulgte famme,
men dog mindre heftige Tilfalde end forste Gang.
Efter 6 Timers Forlob
indgav man famme Hest
Pund bittre Mandler, uben at den havde faaet
noget at rebe siden sidste Forsog.
Man ventede at fee efter denne forstorrede
Gave hine Tilfalde forogede, som viste sig ved de tvtube for st e Tilfalde; tu c ti
just det Modsatte hendte sig.
Hesten yltrede ei derefter noget kiendelig Sygdomstilfalde; den stod roelig, havde ordentligt Aandedrag, og ei nogen una
turlig Udtommelse; dog syntes den at være mat, og havde en liden Puls.

Sss 2

Be-

Io°) Darjes Epiftola gratulatoria de amygdalis et oleo Amygdalarum amararum
aetherea.
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Vcmeldte Hest blev dernæst en Giensiand for Anatomien, og ved dens Aabning fandt man Maven i en tilsammentrukken Tilstand, og paa dens indven
dige Flade ved Aabningen ril Tolvfingertarmen vare nogle rode Plekter, som
rilkiendegav en svag Bercendelse.
Man seer tydelig af disse tvende Forsog,
nt Maven tilsidst var bleven foleslöS mod Indtrykket af de bittre Mandlers
Virkning, og at de derfor ogfaa i faa ftor en Gave cj kunde foraarsage noget
mærkeligt Tilfcelde bos Hesten.
Imidlertid burde dog disse Forsog igientagcS
paa flere Hefte, for endnu at erholde mere Vished om en faa mcerkvcerdig og

oplysende Erfaring.
Af alle Gifter synes Sygdomssmitterne at vcere de vigtigste for at undersoge Dyrenes B-flcrgtning.
Disse ere i Almindelighed mere egne for visse
Dyrearter, og give derfor en desto sikkrere Maaleftok for deres Forvantskab.
HoS Hunsdyrene finde vi Smitten af Qvcegfyge, Snive, Hestckopper, Krop
og Hundesygen, som kunde bruges i dette Aiemed; og Mennesket giver 06
den veneriske Gift og hiin af Bornekopperne, Marlokken, Skarlagsfcbcren,

MeSlingerne og flere Sygdomme, som kunde vise, hvorvidt vi ogfaa i vore
Elendig heder ere fcerffilte fra Dyrene.
Snive og Hcstekopperne, som ved Forsøg IO1) ere beviste at vcere censartede Sygdomme hos Heften, forplante sig fra denne til TEsiet og Muul«siet. I Frankerige er det en almindelig bekiendt Erfaring, at de med Snive
og Hestckopper befcengte Heste anftikke Muulceflet, og i Felge de ved Veterinairffolen gierte Iagttagelser er og TEftct underkastet samme.
Men dog ytkre
Tilfaldene af disse Sygdomme hos TEsiet og Muulaftet sig langt heftigere, og
dråber dem hastigere end Hesten.
Koen, Faaret, Svinet, Hunden og Kat
ten har jeg indpodet flere Gange med denne Gift og paa den mecft smittende
Maade, men uden at disse Dyr bleve anstukne. Sniveroddet eller Materien,
som ved Indpodningen a i ør faa ondartede Saar paa Hestens Krop, foraarsager ei mindste Betcendelse paa hiin af Faaret og de øvrige Huusdyr.
Bcviiö
nok, at denne Materie er en egen Gift for Hesten og TEsiet, og at disse tvende
Dyr maae vcere heist bestcegtede, for at have en faa egen Sygdom tilserllcs.

Herr

1101) Disse og flere Forsog med Snive, Hestekopper eller Springorm og Krop -re gjorte
i de tvende sidste Aar ved Velerinairjkolen, og stal ved Trykken blive bekiendtgiorte,
sirasnart de ere fulbføvt^
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Herr Professor Bang TO2) og flere Larger ansee Børnekopperne som en
egen Sygdom for der menneskelige Kion, og formode at den6 Smitte ei kan
forplante sig ttl Dyrene.
Den ubodelige hamper har indpodet denne Snritke
paa Faar, da de have og cn Hudsygdom, som kaldes Kopper, og ligner saa
meget hine af Mennesket; men han fandt at Indpodningen var her aldeles
uden Virkning ,o3).
Dyrelcegen Herr Barrier beretker at have seet Hunde
kopper, som i Udseende lignede aldeles hine hos Mennesket.
En Hund skal
og have faaet Kopper ved at sove hos en Syg med Bornekopper.
I Aaree
1767 erholdt en Abe paa selvsamme Maade denne Sygdom i St. Germain,
og hos Herr Paulet finde vi selvsamme Iagttagelse angaaeude en andon
Abe IO4).
Disse Erfaringer synes at bevise KoppesmittcnS Forplantning fra
Mennesket til Aben og Hunden; men da de ei have erholdt Kopper ved Ind
podningen af Smitten, saa har man dog endnu ei nogen fuldkommen Vished
om denne Sygdoms Overgang fra Menneffet til disse Dyr.
Jeg har derfor
giort adffillige Forfog med Indpodningen af Bornekoppefmitten paa disse og
flere Dyrearter.
Hos Hesten og Koen har Smitten aldeles vceret uvirksom,
i Folge flere Forseg paa forffiellige Creature.
Svinet, imellem hvilket og
Menueffet Herr Professor Blumenbach finder faa megen Lighed I0?), har
jeg indpodet paa Trynen og den indvendige Side af Laaret med den vaade
Smitte, og giort denne Indpodning paa tvende forffiellige Stykker, uden
derefter at spore mindste Virkning.
Paa Faaret har jeg igientaget de Kampecffe Forfog, men med samme Udfald.
Hunden og Katten ere blevne ind
podede 4 Gange med den friffe og vaade Koppematerie, og dog har Smitten
ei havt mindste Indflydelse paa samme.
Dette bekrcrftcr ei Barriers Iagt
tagelse om Boruekoppcrnes Overgang fra Menneffet til Hunden, men man
kunde herimod indvende, at disse Forfog ikke ere talrige nok for at kuldkaste
Rigtigheden af hine Erfaringer.
Imidlertid saalcenge Hunden ei ved Ind
podning har bekommet Bornckoppernc, kan man ei med Vished holde deres
S s s Z.
Gift

102) Bring praxis medica, p. 99103) Ramper 1. c.

104) lieber die Viehkrankheiten und deren Heilung. Leipzig 1792. S. 292-296.
I0$) Beyträge zur Naturgeschichte von I. Blumenbach, ister Th. 8» Pag. 50-55.
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Gift tilfælles for dette Dyr oq Mennesket.
Udfaldet derimod af de Forfeq,
som jeg har giort med KoppesmittenS Indrodninq pan Abesiæqten. er aldeles
overecns stemmende m-d Herr Paulets oq Huzards Iagttaqels om d.nne
SmiiteS fælles Virkning paa Menne^et cg Aberne.
Aben (Simia Cynoanolgus L.) blev indpodet paa den i">dvendige 1O6) Side as den heire Arm
med Smilte, fom var samlet 24 Timer tilforn paa et Barn, der havde mange

men gode Kopper.
Ttlfældene efter Indpodn ngen viste sig H06 Aben ligesom
H06 Menneffet.
Randene af det indpodede Sted vare paa tredie Dag efter
Indpodningen rede og hovnede, og paa femte og sielte Dag ndgiorde de et
ondartet Saar, fom var omkringgivet af smaa Blegner; paa syvende og ot
tende Dag blev Aben heftig syg; den sad da med nedhængende Hoved, vilde
ei æde, havde glindsende og sremstaaende Hine, et hastigt Aandedrag, kastede
sig nu og da paa Siden med Haanden under Hovedet, klynkede cg gav sig som
Mennesket ved sine Smerter.
Paa den niende Dag viste sig de forste Kop
per paa Armene, Bugen og Halsen, og fra den tiende til attende Dag ftembrod bestandig nye, hvoraf de sidste indrog Ansigtet, og satte sig paa Avlings
delene, hvilket just findes at være det Modfatte hos Menncfkct.
De ferste
Kopper, som fremkom, gik let i Forboldning, terredes og faldt af, men
de sidste derimod vare klare og ondartede.
Aben var under disses Udbrndmng
meget svag; den kunde ei holde sig opreist, havde cu overmande svag Puls,
var stiv over den hele Krop, hovnet i Ansigtet, og fik nu og da Næftblsdmng.
Paa den nittende Dag indfandt sig en Giennemgang eller et Durklob, som var
hoist ondartet, og synkes at betage aldeles den Syge de endnu tilbageværende
Livskræfter.
Aben blev nu saa stiv og krafteSles, at den ei mere kunde reise
sig eller boie noget Lem; den havde saa svagt et Aandedrag, at det var næsten
skiendeligt; Hinene vare tillukke formedelst Hævelsen i Ansigtet; Kopperne

indeholdt cn blodblandet Materie; og under disse Tilfælde dede den paa den
2Zde Dag i Sydommen.
Aabningen viste en Betændelse i den hele Tarmecanal, og en Tarmeknude (intufceptio) paa Grimtarmen.
Selvsamme
Forsog igiemog jeg paa Capucin-Abcn (Simia Capucinus), som ligeledes
blev smittet, men erholdt kun trende Bornekopper i Nærheden af det indpoLede

lc6) Denne Indpodning stedte den 19. Febr. 1791.

om adskillige Gisters Virkning paa Dyr.
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bebe (Stcb paa airmen tO7). For at erfare, om Abestægten, som Mennesket,
var kun underkastet denne Sygdom een Gang, blev bemeldte Capucin Abe ind
pode paa nye med den ftlffe Koppematerie, men den erholdt ci Kopperne an

den Gang.
Bornekoppernes Overgang fra Mennesker til Aben, og et til noget andet
Dyr, synes at tale meaet for voreß Besiægnnug met- Aberne.

Vel haver
den store Kamper beviist, at Orang Utang og Abestægten ere boist forffiellige
fra Mennesket.
Aberne have ei Taleredffaberne som vi; Længden af deres
Bakken, Stillingen af deres Hierke, Overkiævebenets Sammenfatning af
tvende Been, Bliukehinden paa deres Aine, samt flere Kiendetequ, vise
tydeligen, hvor forffiellige de ere fra Mennesket, og at de heri mere nærme
sig til de evrige Pattedyr end til os; men har derimod ikke og Aben stærke anato
miske Ligheder med Menuett i Hvor mange Sæder, ja selv Uvaner, har
ikke og disse Dyr tilfælles mcd Mennesket?
Det er ogsaa en almindelig Be
mærkning, at flere Hanaber bekomme Parrelyst og drive Onanie, saasaart de
eine Fruentimmer.
Feie vi endnu herril, at visse Hunaber have Maanedstider; at Aberne kan smittes af Sygdomme, som ere Mennesket egne; hvo
vil da kunne tvivle om Abernes Forvantffab med Mennesker, og at vi ved
denne Slægt i Naturens store Kiæde foreencs til de fiirfsddede Dyr.
I Fslge flere Iagttagelser skal Hunde og Katte IO8) ved en neie Om
gang med veneriske Mennesker være blevne smittede og have erholdt Tilfælde,
som ligne hine af den veneriske Sygdom.
Jeg har og seek Hunde med et

voeragtigt Udflod af Avlingsdelene, saakcdes, som det viser fig hos Menne
sket i Dripperten; men det er derfor ikke afgiort, at disse Dyr have været
befængte med den veneriske Smitte.
De kunde jo have erholdt disse Tilfælde
uden at være virkeli,gen v eneri ffe.
Erfaringen har viist, at Hunden uden at
være smittet htr faaet en godartet Drippert, som siden er bteven voeragkig og

faa anstikkende, at den under Forparringen har forplantet sig til andre Hun
de IO9).
Man har derfor stedse Aarsag til at betvivle Overgangen af en for
Men-

I07) Dette Forsog stedte dm 7. Julii i-gr.
Ic8) MuJi'tmh
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Menneffet saa egen Sygdom til Dyrene, saalcenge man et ved Indpodning
har beviist samme. Jeg har dcsaarsag anstillet flere Forsog med den veneriske
Smitte paa Dyrene.
Hesten, Vorderen, Ornen, Hunden og Kaninen er
denne Gift flere Gange bleven indpodet paa den omhyggeligste Maade, men
uden at den giorde nogen Virkning.
Der indfandt sig ci engang betydelig
Betcendelse i de saarede Avlingsdele, som vare blevne beftnurte med den endnu

vaade og ncestcn varme Smitte.
Imidlertid maae jeg ei undlade at anføre,
at disse Forsøg ere allene giorte med Materien af den voeraglige Drippert, og
de veneriffe Lyskebylder, der er ventelig ei saa skarp og anstikkende som hiin
af de krceftartede veneriske Saar eller faa kaldte Chancrer. Med Materien af
disse burde man derfor og giere Forsog, men disse saavelsom flere Forsog, der
endnu sattes i denne Afhandling, skal Forfatteren ncermere have den 2Ere at

sorelttgge Selffabet, faafnavt fom Leilighed dertil gives.

Under-

