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mit korte Ophold i Madrid fra 22de December 1793 ril felgende 9de 
Januar var det Kongel. Naruralcabinel een af de vigtigste Gicnstande, som 
jeg havde foresat mig ot anvende min Opmærksomhed paa. Dog maatte jeg 
formedelst Julefesten bie indtil den 2den Januar, ferend jeg kunde faae det 
at see, og havde altsaa ikkun faa Timers Leiiighed til at belragte dels Skatte. 
Det aabnes ellers lo Gange ugentligen Formiddag og Eftermiddag, da det 
tv alle og enhver uden Forssiel frit tilladt at beste det. Denne samme gode 
Indretning er der ved Naturalcabinettcrne i Lissabon, Florenz, Wien og stere 
Stordcr. Det Madridsse Natlwakcabinet blev forste Gang aabnet den 4de 
November 1776» Forend dette Kongel. Museum"var der ingen andre Na- 
turalsamlinger i Spanien, end Prindsens, ^den nuvcerende Konges/ Infan
tens Don Louis Jaynte's og et i Barcetlona tilhorende Doctor Salvador. 
Men allerede Ferdinand VI. gav Ordre til at samle Naturalier fra alle hans 
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et gigantisk Skelet af et nyt ubekiendt Dyr, 
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Riger, og indkaldte den lcrrde Engeleender ÄZiÜiaM Bowles, Forfatter af 
Introduction a la Hi (lo ri a Natural de Efpagna, og den franske Chemist 
Augustin de la Pfauche.

Jeg ventede i det spanske Cabinet at sinde en rüg Samling af Natura 
producter, sasvel fra Spanien selv, som iscer fra Peru og Mexico; men jeg 
maae tilstaae, at min Forventning blev skuffet. Vel er Cabinettet stort og 
rügt og smukt indrettet, og en meget stsrre og stivn nye Bygning var under 
Arbeide, for ar giere det endnu anseeligere, da Rummet begyndte al mangle 
i den gamle Bygning; ikke destomindre findes dog kun lidet af det, som i 
Scerdeleshed skulde lokke en Elsker af Naturhistorien til ar besege Madrid. 
De spanske og americanske Producter, som her findes, ere saa faa, at man 
i mangen privat Samling i det nordlige Europa finder langt mere deraf, naar 
jeg undtagcr nogle enkelte Pragtstykker og Sieldcnheder, som ikke findes paa 
noget andet Sted.

Mineralcabinettet er det vigtigste og storste i dette Museum, is«r efter 
at det er bleveu forøget met) en stor og prorgtig Samling, som Kongen nyeli- 
gen havde kisbt for 30000 Piastre af den bekiendte Mincralhandler Jacob 
Forster fra London, og som bestod for det meeste af engelske Mineralier, 
iblandt hvilke ifør udmcerkede sig overmande store Flusspathdruser, hvori 
falidteS enkelte Kristaller af io til 12 Tommers Størrelse.

En fllldkommen sphcrrifl Kugle af omtrent 3 Tommers Diameter, 
bestå ae ude af sort Blende og belagt paa Overfladen med en Skorpe af Qvarrs- 
kristaller, derover en Skorpe af rhomboidalsk BlyeerkS, og derover iqien ct 
Lag af polyedrist Kalkspath. Dctte sieldne Stykke var fra Cumberland.

En sez'sidig-priömatisk Blyespath med tresidig Tilspidsning i begge 
Ender og af 2 Tommers Langde, som stal findes frieliggende i Sand fra 
Cumberland.

For det øvrige var denne hele tilkiebte Samling mere pragtfuld end 
larerig, og indeholdt faa egentlige Sieldcnheder.

Af americanske Mineralier fandtes ikkun lidet betydeligt. Dct vigtigste 
iblandt diffe, som jeg bcmcerkede, vare folgende Stykker:

Zinobererts indsprcengt i hvid feed og rak O.vartS fra Chili.

VI*9  Samling. V. B. 8 sf
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Gediegen Bladsolv i Ø.varts med vedsiddende Smaragdkriflaller 

fra Peru.
En stor Gruppe paa 16 Tommers Hoide med en stor Mcengde 

Smaragdkristaller siddende i en hvidgraa tør Ø.varts fra Gruberne ved 
Puerto Vejo i Provindsen Ø,oito. Smaragdkristallcrne ere af i 4 til 2 Tom
mers Leengde og af 4 ril 1 Tommes Tykkelse. Kristallerne ere scxsidige Pris
mer med afstumpede Ender; hos nogle ere Endekanterne hele og hos andre 
ere de afstumpede. Denne smukke Stuffe er ellers fordcrrved derved, ot man 
for at forstørre den har med Kit tilsat en Deel løse Smaragdkristaller. Dette 
Stykke er dog ikke saa stort og smukt som det ene af de tvende, der findes i 
Loretto, og som er besat med henved 50 store og smukke Smaragdkristaller.

Adskillige store Guldklumper fra Mexico og Peru, iblandt hvilke et 
Stykke paa 508 Lod og et paa 364 Lod, men da de alle ere uden bestemt 
Form cg uden al Biergart, saa have de ingen anden Vcerdie end den der be
stemmes af Vægten.

Nogle gediegne Sølvstuffer fra Peru, hvor Sølvet havde deels den- 
dr'.tiff, deels cubifk Kristalform, og en Masse af Sølv paa 840 Unzer med 
lidet vedsiddende Kalkspath.

En Stuffe med Traadsølv i Kalkspath, paa hvilken alle Sølvtraadene 
vare bekladde med en Skorpe af fin a a grønlige øvarrskristaller.

Men af alle de americanske Mineralproducter, fom findes i dette Cabi
net, ansees de betydelige store Stykker af Hornsslv fra Guantajaya i Peru 
som de vigtigste og kostbareste Sieldenheder. Denne Solvens, som saa me
get sielden forekommer i de curopceiske Sølvgruber, findes ellers altid i meget 
frnaa Partier, og er saa rar, at man ofte betaler et Stykke af dette Mineral, 
fem kan holde, et halvt 0,tintin Selv, med mere end 50 Rdlr. Øg i den 
Madridffe Samling findes dog Stykker af denne sieldne Erts paa flere Punds 
Vcrgt. Det største Stykke vcier 268 Pund og 8 Unzer. Jeg betragtede 
disse Stykker ticic, og fandt at Sølvet nceftcn var gcdiegent og paa nogle Ske
der ganske af metallisk Glands. Men der, fom jeg iscer fandt besynderligt 
vcd disse Masser af Hornselv, var dette, at ikke ved et eneste af dem alle 
fandtes noget af Steen eller Biergart, og at alle disse Stykker havde en 
unatuilig Form, som en Klump Leer, der er dannet med Hsrndrr. I det 
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Chmfyrstelige Cabinet i Dresden giemmes c! Stykke af dette samme faa kaldte 
Hornsolv paa 6 Marks Borgt. Og saa dette havde, den samme mivlcrnkelige 
Form, og var tkke vedheftct nogen Sreem eller Biergart. Mcrrkeligt er det 
og, at delte Hornselv fra Peru er meget gammelt, og, at intet af den Art er 
bleven hjembragt i de sildrqere Tider. Det er mueligt, al bi (fe saa meget 
beundrede store D.asser af Hornssw ere et Kunflproduct fra den Tid, da man 
havde for lrden Kundskab ril at udbringe Selvet af haarde Sreenarrer, naar 
del deri var film indsprorngt, og at man da har uddraget det med Skedevand 
og fcrldet det af Oplosningen med Salt eller ander Fcrldingemiddcl. Det 
vilde ikke vcece vanskeligt for Spanierne selv at f«ac denne Sag oplyst, der
som det var dem derom at qiore.

Foruden dette fandt jeg intet americansk Product, som sortiente at 6c*  
mcrrkes, undtagen en Tsrverts fra Sydamcnca, som var saa vellugtende, 
naar den blev brcendt, at jeg trender ingen behageligere Regelst. Lugten 
lignede den af Benzoe, men var behageligere.

Af de faa spanffe Miueralier, som fandtes i Cabinettet, vare de vig
tigste folgende:

Tre store kugelförmige Grupper af krystalliserer blaat Kobberlazur fra 
Molina i Nye-Castrllien ved Grandstrne af Atragonien. Krystallernes Form 
var usoedvanlig. Del var sexsidige Prismer med stumpe scxsidige Pyramider 
tilspidsede.

Bladig gediegen Guld i kobberblandck O,vartS fra Kobbcrmiiren vcd 
Hinojoso ved Cordova.

Nogle store og smukke Skuffer af Hornqviksslv fra Almaden, liig det, 
som sindes i det Zweybrückiffe.

Traadformig Zinober paa rhombeidalsk Kalkspath fra Almaden.
En grsnguul plismatisk Blyespath med sex ligestore efter Lcrugden krum- 

keiede Sider og med afstumpede Ender paa KobberertS fra Gruben la Cruz t 
Districtet LinareS, Provindsen Iaen i Andalusien.

Nogle store, deels sorte, deelS brune Tingrupper fra Gallicien.
En meget stor Gruppe af krystalliseret Svovl paa GibSsteen fra Conil i 

Andalusien, paa mere end 50 Punds Vcrgt, og i hvilken Svovlkcistallerne 
vare dobbelte fircsidige Pyramider med tilffcrrped Spidse. Kristallerne vare 

gff 2 ' tildeels 
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rildeels af 12 Tommers Længde cg 2Z Tommers Brede ved Pyramidernes 
falles Grundflade.

En gren Jaspis med indfprcrngt Feldsparh fra Cordova, ganske liig den 
antiqve Jaspis, som Italienerne kalde Serpentino verde, af hvilken der fin
des saa meget i Rom, og hvis Fædreneland man ikke tiender.

Ogsaa tøv jeg ikke forbigå ae ar ncevne en meget smuk og klar Biergkristal 
fra Madagaskar, i hvilken adskillige tolvsidige rode Granatkrisialler fandtes 
indsiuttede, alle Kristallerne enkelte og adspredte i den klare QvartS.

D-ffe vare de vigtigste og ficldneste Ting jeg havde Lejlighed at bemerke 
i Mineralsamlingen.

Dyrsamlingen var ikke riig, og bestod af nogle udstoppede dekiendte 
Pattedyr, Fugle og Fiske fra forstkicllige Verdensegne. Insektsamlingen var 
liden og ikke ordner. Conchyliesamlingen var noget større, men indeholdt ikke 
mange sieldne eller nye Ting.

Det som i seer tildrog sig min Opmærksomhed, og som alene kunde giøre 
det Madridske Museum vigtigt for enhver Natuckyndig, var el for nogen Tid 
siden i Peru opgravet Skelet af et ubekiendt colossalsk Dyr af en almindelig 
Elefants Størrelse. Det var temmelig fuldsteendigt, sammensat og opstillet 
paa en stor Piedestal, saa ar det derved blev saa meget vanskeligere at betragte 
det neie og iscrr at maale det. Jeg kunde derfor kun erholde nogenlunde be
stemt Maal af dets hele Høide og Lorngde, men ikke af dets enkelte Dele. Det 
var 7 Fod og 8 Tommer Paristff Maal hsit fra Spidsen af den højeste Torn- 
forrscetning af de forreste Ryqvirvelbeen indtil Jorden, og 9 Fod og 4 Tom
mer langt fra den forreste Spidse af Hovedet til den yderste Ende as Scede- 
benet.

Det er ikke tilladt i dette Cabinet at opskrive og endnu mindre ar afteg
ne noget; dog fik jeg Leilighed ril ar aftegne Hoveder oq er Bagbecn af dette 
Skelet, som jeg herved har den TEre ar forelcegge Selffabet. See Tavlen.

Hovedets Form er aldeles besynderligt og usadvanligt; det har ingen 
Lighed med Hovedet af nogen bekiendt Dyrarr. Det har en meget lang og 
smal Hjerneskal, saa ar man deraf maae flutte, ar Dyrer har havr en aflang 
Hierne. Hiehulen er forholdsmcessig kun liden; men der besynderligste der

ved 



det Kongel. NaturalcaöineL i Madrid, rc. 407

ved et doq ifoer den meget lange Fortscekning af Kindbenet (proceflus Zygo
maticus) (b Fig. i), som gaaer ned over Undeckicrven, og maae alrsaa have 
giert dette Dyre Brvcegelfe med Underkiceven meget ind^rcenket. Saavidt 
jeg kunde skienne var Hrebenet borke.

Underkicrven er og i sin Form ganske afvigende fra den, som findes hos 
nogen anden bekiendt Dyrart, ved fin Sterrelft og den store nedhængende 
Bugning af dens underste Rand.

I Kiceven var ingen Fortander eller Hugtander, eller Mcerke af Huler, 
hvor de, kunde have siddet. Beage Kicever vare desuden faa fuldstændige, at 
jeg ter forsikkre at Lette Dyr i levende Live ikke har havt Formader eller Hug- 
teender. Men det havde 16 Ki«ve:cender, 4 oventil cg 4 nedcntil i hver 
Ki«ve. Drsie Tander havde, deres Srerrelfe undtagen, fom jeg ikke noie 
kan bestemme, temmelig Lighed med Oxetcender, og jeg sikaltcr Deres Horde 
ovenfor Tandhulerne at vcere i det mindste 3 Tommer. Det havde 7 Hals- 
virvclbeen, som alle Pattedyr, 16 Rygvirvclbeen, 3 Lcendevirvelbeen, 16 
Ribbeen. Korsbenct og Bakkenet havde intet udmcrrkende. Halen fattedes. 
Af Brystbenet var kun det forreste Stykke i Behold. Det havde 2 Krave- 
been, med hvilke ellers fa a meget fa a Arter af Pattedyr ere forsynede. Skul
derbladet var fmalt; Armebenet kort og bredt; de to Been, som danne For
armen, vare vidr udstadende fra hinanden. Det havde 9 Been i Leddet af 
Forfoden, og 4 Treer.

Bagbenet, hvoraf jeg tog Tegning (Fig. 2), var ikke mindre besynderligt. 
Laarbenct (a) var ncrstendeels halv saa bredt som langt; jeg regner dets Lcengde 
at vcere noget over 2 Fod, og dets Brede til 1 Fod. Men dette Been syntes 
at bestsae af to Dele, adffiidte efter Lcrngden i Midten ved cn Fure, og at den 
indvendige halve Deel (b) udgiv-de det egentlige Laarbeen. Denne Deel var 
cylindrisk; men den anden og udvendige Deel (c) var flad, og syntes blot 
at vcere en Forlcencming af den faa kaldte Omdreier (Trochanter femoris). 
Knceefkallen fattedes. Skinbenet og Rsrbenet (Tibia og Fibula) vare sam- 
Nienvoxede for oven, men alene teet fammenfoiede for neden. Det havde Z 
Been i Fodlcdct (f) eller Ankelen, af hvilke Hcelbcnet (g) var overmaade stort 
og langt bagudstaaende. Det havde ikkun 3 Tcrer paa Bagfoden. Formen 
af dkl yderste Led paa Treerne viser, at det har havt betydelige Kloer.

Fff 3 Benene
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Benene i dette Skelet vare af gra.üig Farve, og temmelig faste og ufore 
tcerede; de havde en udmærket Tcethed, som viste ar det maarre verve af et Lanv- 
dyr og ikke af et Sordyr.

Der var mig ikke mneligk at faae Vished om paa hvad Sted i Peru dette 
Skelet var funden. Forffiellige Personer nævnede forssiellige Steder. Man 
sagde at det var opgraver fra en Dybde af 100 Fod under Jordens Overstade.

Det er aabenbart, at diste Been ikke ere af nogen hidtil bekiendr levende 
Dyrart. Vi kieude inter nu levende Dyr af denne Størrelse uden Elefanten, 
med hvilken det dog aldeles ingen Lighed haver i nogen Deel af dets Bygning. 
Med Nashornet og Nilhcrsten har det ligefaa liden Lighed. Uligheden med 
disse Dyr er faa stor, at det ikke alene vilde vcrre unødvendigt, men endog 
kiedsommeligt, her at udvikle og forklare den.

Det eneste af de nu levende bekrendte Dyr, med hvilket det har megen 
kiendelig OvereenSstemmelse i Bygningen, er Myrebrsrnen (Myrmecophaga). 
For faa Aar siden, da Pastas og Camper ikke endnu havde leert 06 nsiere at 
tiende den africanfke Myrebisrn, som Kolbe i Aaret 1719 gav öS den ferste 
Kundj'kab cm, vilde det have forekommet enhver Kiender latterligt, at hcm 
fore dette uhyrlig store Dyr til dcn Slcrgt, af hvilken man den Gang ikkun 
k,endte to Arter af Rotters Størrelse, og een omtrent af en Huuskats Stor- 
relse, (Myrmec. jubata), alle fra America. Nu derimod tør jeg vel ud
førligere forklare, hvorfor jeg, uagtet dets uhyre Størrelse, henfører det til 
denne Dyrart, da vi kiende Ven afticanste, som dog har ck almindeligt 
SviiuS Størrelse.

Dersom den Linneiske Classification efter Teenderne har nogen fast Grund 
i Naturen, som den dog virkelig, paa meget ubetydelige Undtagelser ncer, synes 
at have, fan hører dette Skelet uimodsiqekiqen til den Linneite Classe af Patte
dyr, som mangle Fortcender. Denne Classe indeholder alene Nceshornet, Ele- 
fartten, Hvalrossen, Dovendyret, Myrebrsrnen, Armedillen og Pandferdyret.

Ak det ikke hscer til Slcrqterne af Neeshorn og Elefant holder jeg ufor- 
nsdent at bevise. Hovedets Bygning, Trendernes. Form og Kravebenene 
udelukker det aldeles derfra. Ligesaa stor Uovereensstemmelse har det med 
Hvalrossen, og det er overalt intet Soedyr, hvilket, som fer er sagt, Be
nenes Torched beviser.

Med
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Med Dovendyret har det heller ikke nogen Lighed, da hiint, efter den 

D'Aubenkonffe Beskrivelse af det Skelet, fom findes i det Kongel. Cabinet 
(Buffon hiff nat. Tom. 13), har Hugtander i Over- og Underkicrven, har 
spidse Kiceverander, 4 oventil og 3 for neden, har 23 Rygvirvelbeen og lige» 
saamange Ribbcen paa hver Side, og 4 Lcendevirvelbeen. Ved dette store 
Antal af Ryg- og Ribbeen er Dovendyret iscrr afvigende fra det beskrevne 
peruanske Skelet; thi det er herskende Regel i Naturell, at forskiellige Arter 
as een Slagt blandt Pattedyrene have, paa ubetydelige Undtagelser ncrr, et 
lige Antal af Ryg- og Ribbcen. Saaledes have alle Arter af Hiortestcegten, 
som jeg kiender, Skelettet af Kronhjorten, Daadyret, Raabukken, den 
asiatiffe Hiort (Cervus axis) og Elsdyret, alle tilhobe 13 Rygbecn med
13 Ribbeen paa hver Side, og 6 Loendcvirvelbeen. Rensdyret alene har
14 Rygbeen, ligcsaamange Ribbeen, men derimod et Lamdcvirvelbeen min
dre, og saalcdkö forholder det sig med Arterne af stere Slagter, som jeg har 
undersegt, at Focskicllen paa Rygbenenes Antal er enten ingen eller dog ikke 
betydelig. Endog i den store Slagt af Rotkeartcr fra Bceveren indtil Mark
musen hersker denne Lighed, saa at om et Rygbeen fattes, saa er det erstattet 
ved er Leendeviroelbeen mere, og omvendt.

Af Armedrllen kiendcr jeg ikke Skelettet, og detö Beskrivelse sindes in
gensteds, alene Skeletter af Hovedet sindes hos BÜsfon (Tom. x), og dette 
er i del Hele saa vcesentlig forfkiellig fra Myrebiernen, og fra det, som sindes 
paa det Madndske Skelet, at det ikke dermed kan komme i Sammenligning. 
Iscrr er Hoveders Bagdeel rund og stor og rummelig, saa ar der kan inde
holde cn forholdsmæssig meget stsrre Hierne.

Hovedet af Paudferdyret er mere overeensstemmende med Myrebisrnens, 
men det har 14 KiLvercrndcr i hver Kiceve, 1 i Rygbeen, higesaamange Rib
been paa hver Side, og 5 Loendcvirvelbeen; det har Kravebeen ligesom Do
vendyret og Armedrllen, og den storstc Art af Pandserdyr, som man tiender, 
er as en almindelig Kars Skorrelse.

Af Myrebisrncsiceatcn tiender jeg Skelettet alene af to Arter. Af don 
mindste Linne's Didactyla, findes Skelettet hos Bllsfon bedreven, cg af 
den stsrste, som LlNtte ikke kiendle, er er Skeler i ven Danske Veterincrrffo- 
les Samling. - ,

Hovedet
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Hovedet cif den mindste har efter den D'Aubcnkonffe Vcffrivelse og 

Tegning hoS BÜffon, uagtet dels LideNhed, nogen Lighed med Hovedet pcia 
det Madridffe Skelet for til, ms-n det har aldeles ingen Tander. Det har 
15 Rygvirvelbeen, ligefaamange Ribbeen og 3 Larndevirvelbeen; kommer 
altfaa heri det Madridffe Skeler meget narmere, end noget af de evrige for- 
nsevnte Dyr af den randlose Classe.

Skelettet af den store africauffe Myrebisrns Hoved har dsn Lighed 
med det Madridse, at det er aflangt, al den Deel af Hoveder, som indsiurrer 
Hiernen, er smal og lang; men der har 6 Kieevetcnidcr oven og neden i Mun
den paa hver Side. Disses Form ere ikke ulige med Teendernes Form paa 
det Madridffe Skeler; de ere alene ksrrere og forholdsmæssig mindre, og 
have ligesom hine en Fure efter Lcrngden paa Midten af Teendernes udvendige 
og indvendige Side. Den forreste Deel af Noefebenene og Overkioeven er 
derimod meget forffiellig fra hiin. Men den africauffe Myrebisrn har kun 
13 Rygvirvelbeen med ligefaamange Ribbeen paa hver Side, og derimod 
har den 8 Lcendevirvelbecn; her er saaledcs i alt 2 Virvclbeen mere end paa 
det store americanffe Skelet, og 3 mere end hos den mindste Myrebisrn.

Men ved det americanffe Skeler i Madrid var endnu dette mcerkcligt 
afvigende fra de bekiendre Arter af Myrebrsrnen, at det havde 4 Torer paa 
Forfodderne og ikkun 3 paa Bagfsddcrne. Alle de bekiendre Arker af Myre- 
bisrne have ellers et ferne Antal af Tceer paa Forfodderne.end paa Bagfed
derne. Litttte's Myrm. didaetyla har 2 Torer paa Forfoden og 4 paa Bag
foden; hans tridaetyla har 3 paa Forfoden vg 5 paa Bagfoden; hans Ju
bata, tetradaetyla og den store Africanffe have alle 4 Tcrer paa Forfodderne 
og 5 paa Bügfsdderne. Men jeg formoder, at der paa det store Skelet i 
Madrid er ffeet en Forvexling med For- o tf Bagfsdder, da Benene ere bragte 
lose cg adffildre ril Europa og siden i Madrid sammensatte. Jeg erfarede og 
af en vel underrettet Mand, at man havde erholdet adskillige overfuldstrrndige 
Been, af hvilke man havde udsogr de bedste og omhyggeligen gicmt de evrige, 
for ar gisre der hele samlede desto rarere, og ikke blive fristet til ar asgive noget 
deraf ril andre enropcriffe Naruralcabinetter.

Uagtet alrsaa dette americanffe Skelet har i Henseende til Teender og 
RygvirvelbeneneS Anral meest Overensstemmelse med den Linneiffe Slagt 

Myr-
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Myrmecophaga, saa er det dog tillige i adffillige Dcle fa a væsentligen for- 
skielligt fra s.rmme, at man ikke med nogen fuld Vished kan fastsætte dets 
Plads, men in aae lade sig noie med at antage, ak det f omnier denne Slægt 
nærmest, og ar det i øvrigt har tilhort et Tyr, hvortil ingen Original iblandt 
de nu levende Dyrar ler hidtil er funden» Det er alksaa tilbage at underssge, 
om det sindes iblandt de Levninger af ubckiendle Landdyr, font hidtil ere fund
ne i Jorden.

Ved at eftersege de Beretninger, fom haves o tn den store Mængde 
fossile Le vninger af Landdyr, der cre fundne i Jorden, træffer man ikkun paa 
folgende Arter, og alle af de stetste Slags Dyr, font nu leve paa Jorden, 
nemlig af Elefanten, afNwshornet, afNiilhesten, af Oyen, Hiorten, 
Antilopen, Bisrnen og endeligcn Benene af et Dyr, fom har verret ftørre 
end alle de vi kiende iblandt de nu levende, nemlig Benene af den siberite 
Mammut, fom er blcvrn funden i Neerheden af Tanais og ved Mundingen 
af Floden Lena, faavelfom ved Floden Ohio i Canada og pac, adskillige Ste
der i det nordlige og sydlige Europa, og fom man i lang Tid antog for Ele- 
fantbecn, indtil man i de sildigere Tider ved nsiere Sammenligning fandt at 
Ve vare gcmffe forfficllige fra Elefantens, og maae have tilhørt c! uhyre stort 
Dyr, hvortil vi ikke kiende nogen levende Original.

Efter den givne Beffrivelse af Skelettet i Madrid, treer jeg, at det er 
indlysende, at Det ikke kan henføres til De fyv først benævnte fossile Dyrarter, 
og at Det vilde vatre_ovcrsiødigt at fremsætte Grundene hvorfor ikke, da diste 
Dyrarter ere faa vel bekiendre, Rhinoceros undtagen, hvis Skelet man flet 
ikke kiendte noget af, førend den utrættelige Camper beskrev es Skelettet af 
Hovedet, faavcl af den africanfFe tobornede, som af den astatine ecnhornede, 
og Pallas gav os Skelettet af det fossile Næshorns Hoved fra Sibenen, hvor 
det sindes i Jorden til en meget ringe Dybde, og ofte endnu bedækket med det 
«fortærede Skind og Muffler. Ved at sammenligne Dette med Campers, 
finder man tillige, at Det er en sorffiellig Art fra De andre bekiendte, Da Det 
har Fortænder ligesom den asiatiffe, men tillige to Horn, som den africanffe, 
der Fortænder. Men man behøver blot at betragte De Tegninger, fom 
disse berømte Lærde have givet os af de forskiellige Arter Næshorns Hoveder, 
fer at sinde, at de have ingen Lighed med Hovedet af Det Madridste Skelet, 
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hvilket sidste t Ulige har Feddcr af cn ganffe anden Dannelse cnd Ncrshornet, 
ikke at tale om dets spidse og lange Kloer, da Nordhornets ere korte og af
stumpede.

Hv^d Mammu dyrets Levninger betrcrffer, faa maae der tilstaaes, at 
man mcd alt der derom endnu er skrevet har meer ufuldstændig Kundffab der
om, end om Skelettet af Ncrshornct, uagtet man paa saa mangfoldige Ste
der i Europa, i Asien og i America har funden faa stor en Mcrngde deraf. 
Man har alene nogen Kundskab om Laarbenene, cm Underkiceven og om Teen
derne. Af Underkrcrven Har Will. Hunter giver os en Tegning, men ikke 
nogen fuldstændig Beffriyelse, ikke engang bestemt hvor mange Teender den 
havde, og af Tegningen kan det ikke sees. Imidlertid erkiendcr man dog 
strap, ved at sammenligne Kicrven af Mammutdyret efter Hunters Tegning 
med Kicrven af det Madridste Skelet, ar det ikke er af samme Dyr.

Af Laarbenene har D Aubenkon og flere givet Beskrivelser, som vise 
«t det ligner Laarbenet af Elefanten, men er kun stsrre og forholdsmæssig tyk
kere imod Lcrngden end Elefantens, som scrdvanligen hos de sterre er af 2 Fod 
10 Tommers Lcengde, imod 3 Tommer og 1 a 2 Liniers Tykkelse i Giennem
snit, da derimod Laarbenet af Mammut har til 3 Fod og 5 Tommers Lcrngde, 
6 Tommers til 6 Tommer 8 Liniers Tykkelfe. Tykkelsen af Laarbenet hos 
Elefanten er altfaa imod dets Lcengde fom 1 til 10, og hos Mammutdyret 
som i til 6; men hverken Elefantens eller Mannnutdyrers Laarbeen kommer 
i dette Forhold overeens med Laarbenet paa det Madridste Skelet, hvis Tyk
kelse mod Lcrngden cr ncesten fom i mod 2.

KioevetcenderncS Form hos Mammutdyret er ogfaa i en meget hsi Grad 
afvigende fra Tandernes Form paa dct Madridste Skelet, og ere ncesten eneste 
i sit Slags; de ligne intet andet bekicndc Dyrs Tcruder hverken i Form eller i 
Sterrelfe. De ere omtrent af cubist Form med to til tre Rader fremstaaende 
kegleformige Tagger eller Spidfe paa Tavlen af Tanden, og en saadan Kice- 
vetand kan veie fra 20 Lod indtil, 2^ Pund, (fee BÜß'on Suppi. Tom. vi). 
Redderne af disse Teender ere deels tandede, decks sammenvoxnc, som Roden 
paa den menn stelige Kicevetand. Kicevetcenderne paa det Madridste (^(et 
ere derimod firesidig-prismatiste med en flad Tavle, og, saavidt jeg kunde 
stienne, vare de af 15 Tommes Tykkelse og 3 Tommers Langde over Tand- 
gioerdtt. Dette
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Dette veruanffe Skelet har altsaa tilhert ek Dyr, hvis Art vi ikke kien- 

de, og -Oct er tillige fom fossil nyt og hidtil ubeskreven.
De i Jorden fundne Levninger af faa mange og adffillige Landdyr, 

faavelfom af Havdyr og Planter, af hvilke i denne nærværende Verden ingen 
levende Originaler fiitdeS, have meget beffæftiget den menneskelige NyZgier- 
righed, foranlediget adffillige Gisninger og mangfoldige Sporgsmaale, hvilke 
endnu i lang Tid vil bllve liaefaa mange uoplsftlige Problemer. Det være 
mig derfor alene tilladt,, ar fremsætte nogle Sporsmaale, fem fyneS mig de 
vigtigste, og fom tillige indbefatte nogle almindelige Anmærkninger over denne 
Mölke Sag.

1) Er det nedvendigt at antage, nt de mange Levninger af Soe- og Land
dyr og af Planker, fem hidtil ere fundne i Jorden og af hvilke vi ingen 
levende Originaler tiende, ere Levninger af en Forverden? Eller kunde 
det ikke med ligefaa god Grund antages, at Originalerne ril disse fossile 
Landdyr endnu kunne findes i de urandfagede og faa meget ubekie-ndte 
Egne af Africa og Sydlandene, og at Soedyrcneö Originaler endnu 
ere til paa det store Havs Dyb, -Hvis Grund faa lidet tiendes, og font 
dog faa jævnligen fremgiver vs nye Arter, hvilke vi ikke tilforn kiendte?

2) Hvorledes kan det forklares, at den sterste Deel af de fossile Dyrlev
ninger, fem findes, faafom ifcrr af Oxer, Hiorte m. si., ere faa store, 
at de i Henseende til Stsrrclfen ikke kunne komme i Ligning med de nu 
levende Dyr af famme Art, og giver denne Erfaring noget BeviiS, at 
der har været en Forverden, i hvilken afle Dyr have været (terre end 
de nu levende i henne nye Verden, eller ere disse blot efccrhaanden Ud« 
artede fra deres forste oprindelige Storrelfe, fom de t Begyndelfen 
have havt paa det nu værende faste Land?

3) Hvorfor findes Levninger af Ssedyr faa almindeligen paa de hsiere 
Vierge, da derimod Levninger af Landdyr findes almindeligen i Dalene 
og paa lave Steder, ifær i Nærheden af Floder og ved deres Mundin
ger? Ere Landdyrcne, hvoraf disse Levninger findes, omkomne ved 
den almindelige store Revolution, fom af Havets Grund oploftede det 
nu værende faste Land tilligemed de indeholdte Levninger af Ssedyr, 
eller ere de ved sildigere og partielle Revolutioner, ved Floders Over-
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fkyllclser og Forandring ilderes Leie blevne bortskyllede og henfleebte i 
saa ftor Mængde, fom de findes iscrr i OTotbamerica cg Siberien, til 
de lavere Steder, fom Floderne fore over?

4) Hvorfor findes Levninger af Soedyr ofte ril saa betydelig en Dybde i 
Jorden, da Levninger af Landdyr nechen alkid findes neer ved Jordens 
Overflade, og ofte aldeles blottede, fom ved Ohio og i Sibcricn?

5) Hvorfor finder man faa stor en Mcengde forstenede og forerkftde Soe- 
dyr og Planter, da derimod de Levninger, fom findes af Landdyr, 
ikke ere forstenede, men blot loft og bedcrkkede med Jord?

<5) Hvorfor findes ingen eller dog meget faa og sieldne Levninger af de 
mindre Landdyr, og derimod faa stor en Mcrngde af de (terre? Kan 
det forklares deraf at de mindre Dyrs Veen lettere oplofts eg forfvinde, 
og er dette tillige Äarfagen, hvorfor man ikke finder fossile Levninger 
af Mennesket?

7) Da den steche Deel af Landdyrs Levninger, fom findes i Jordens 
nordlige Egne, i det mindste i Henseende til Slægten, ere Levninger 
of Dyr, som i vild Tilstand alene kunne leve under de varmeste Zoner, 
bliver det da en sandsynligere Hypothese, at antage Klimaternes For
andring , enken ved en voldsom Revolution og Forandring af Jordens 
Axe, eller vcd en langsom Aftagclft af Varme? Eller kunde det ikke 
med ligesaa megen Sandsynlighed amtages, at de Dyr, fa o fom Ele
fanter N«shorn 0. fl., af hvilke i Norden findes faa mange Levnin
ger, vel i Henseende til Sl«gtcn ere af det Slags, fom ikke der kunne 
leve i vild Tilstand, men at de have været scrregnc Arter af disse Sl«z- 
ter, der ligesom Luxen og Vildkatten kunne leve i Kulden, uagtet de 
ewige Arter af samme Slcegt, Loven, Tigeren, Panterdyret 0. fl. 
alene kunne leve i de varmere Egne, paa samme Maade^ fom nersten 
den hele Hundcsicegt, Rceve, Ulve, leve ret godt i de nordlige Egne, 
endskiondt Hytenen og Jakalen, fom hore til famine Slcegt, alene leve 
i det sydlige Asien og i Afriea? Om faa var, faa behovede man alene, 
for at forklare Oprindelsen til disse Levninger, at antage en partiel Res 
wlution i den nordlige Verdens Deel fom Aarfag til denne Undergang.

For-
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